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Het procesbelang in bestuursrechtelijke
procedures

mr. J.C.A. de Poorter en prof. mr. B.W.N. de Waard*

Trefwoorden: procesbelang

1. Inleiding

Om als beroepsgerechtigde belanghebbende te kunnen worden aangemerkt is naast een rechtstreeks
bij het besluit betrokken belang (rechtsbelang) vereist dat de ingestelde vordering nog tot resultaat
kan leiden: de appellant dient bij hetgeen hij wenst te bereiken nog voldoende procesbelang te heb-
ben. In de praktijk blijken er regelmatig problemen te bestaan omtrent dit vereiste van procesbelang.
De meeste problemen lijken zich overigens voor te doen doordat partijen onvoldoende bekend zijn
met de jurisprudentie over procesbelang. Daarom wordt hieronder getracht die jurisprudentie in
kaart te brengen. Maar met betrekking tot enkele situaties is de jurisprudentie zelf nog onvoldoende
helder. Tenslotte zijn er enkele probleemsituaties die bezwaarlijk via de jurisprudentie kunnen wor-
den opgelost maar waarvoor te zijner tijd wellicht via wetgeving een oplossing te treffen is.

2. De hoofdregel: geen geschil, geen
procesbelang

Het procesbelang ontbreekt, indien de ‘rech-
tens te erkennen belangen’ van de appellant
bij de vordering niet kunnen zijn gebaat. De
hoofdregel is dat er nog wel enig geschil moet
bestaan tussen partijen om van de rechter een
inhoudelijke beoordeling te kunnen vragen.
De rechter is alleen tot het beantwoorden van
rechtsvragen geroepen als er een geschil is in
het kader van een bestuursbesluit. Waar zo’n

geschil niet (langer) bestaat, kan van de rech-
ter geen uitspraak worden gevraagd uitsluitend
met het oog op de principiële betekenis er-
van.1

In welke situaties wordt zoal aangenomen dat
het procesbelang ontbreekt? Bijvoorbeeld als
bij de aangevallen uitspraak geheel aan de
wensen van de appellant is tegemoet gekomen;
of als door feitelijk handelen datgene dat de
appellant wenste te bereiken inmiddels is ge-
realiseerd;2  of als vernietiging van het bestre-
den besluit helemaal niet kan bijdragen aan

* Mr. J.C.A. de Poorter is als universitair docent ver-

bonden aan de vakgroep Staats- en Bestuursrecht

van de Universiteit van Tilburg en hoopt in septem-

ber te promoveren op het proefschrift De belangheb-

bende. Een onderzoek naar de betekenis van het be-

langhebende-begrip in het bestuurs(proces)recht, Den

Haag: Boom Juridische uitgevers 2003. Prof.mr.

B.W.N. de Waard is hoogleraar Staats- en Bestuurs-

recht aan dezelfde universiteit.

1 Zie bijv. ABRvS 23 maart 1995, JB 1995/104; AB

1996, 262 m.nt. Van Buuren. ABRvS 21 november

1996, RAwb 1997, 76 m.a. BdeW.

2 Zie bijv. ABRvS 7 november 2000, JB 2000/349. In

voorlopige voorziening gevraagd dat verweerders

verplicht worden om een akoestisch onderzoek te

doen verrichten. Een dergelijk onderzoek had in-

middels plaatsgevonden.
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het doel dat de appellanten met het instellen
van het beroep hadden;3  of als de appellant
geen eigenaar meer is van het object dat hem
tot belanghebbende maakte, en het doel dat
hij met het beroep wenste te bereiken mede
daardoor onbereikbaar is geworden.4  Een bij-
zondere, vermeldenswaardige variant is nog,
dat ter zitting, onder leiding van de rechter een
schikking tot stand komt die in de uitspraak
wordt neergelegd, met als conclusie dat door
die schikking het procesbelang is weggeval-
len.5

De structuur van bespreking in deze bijdrage
is als volgt. Eerst wordt aandacht besteed aan
bijzondere situaties waarin de vraag kan op-
komen of het procesbelang verloren is gegaan
(zie par. 3). Het procesbelang gaat in beginsel
verloren als het bestreden besluit zijn werking
verliest, hetzij uit zichzelf (het houdt op te gel-
den), hetzij doordat een nieuw besluit in de
plaats treedt van het aangevallen besluit. Soms
rijst dan de vraag of bijkomende redenen toch
een doorprocederen rechtvaardigen (par. 4).
Tenslotte wordt aandacht besteed aan uitzon-
derlijke gevallen waarin er goede redenen zijn

voor een oordeel ten gronde over de kern van
het geschil, al lijkt dat geschil te zijn achter-
haald (par. 5).

3. Enkele bijzondere situaties waarin
vragen over behoud van
procesbelang rijzen

3.1. Verlies van hoedanigheid;
rechtsopvolging

Het komt voor dat de eiser hangende de pro-
cedure overlijdt of de eisende rechtspersoon
ophoudt te bestaan.6  Als uitgangspunt geldt,
dat de erfgenamen van een overledene de zaak
kunnen voortzetten. Blijkens de jurispruden-
tie wordt algemeen aanvaard dat de procedu-
re in de stand van het geding waarin deze zich
bevindt op eigen naam wordt voortgezet door
de rechtsopvolger.7  Wat rechtspersonen be-
treft moet worden opgemerkt dat ook na de
ontbinding van een vennootschap nog proces-
belang kan blijven bestaan met het oog op de
vereffening en verdeling in de zin van artikel
32 Wetboek van Koophandel.8

3 Zie bijv. ABRvS 20 maart 2002, JB 2002/123. De

rechtbank had de aan appellanten verleende vrijstel-

lingen vernietigd, maar hoger beroep tegen die uit-

spraak diende geen belang, omdat de bouwvergun-

ning inmiddels formele rechtskracht had gekregen.

ABRvS 18 mei 2001, JB 2001/188. Beroep tegen in-

trekking van een Hinderwetvergunning kan niet

leiden tot hetgeen appellanten wensen te bereiken:

vermindering van de verkeersbewegingen van en

naar de inrichting. NB: de rechter dient voorzichtig

te zijn bij het interpreteren van de ‘eigenlijke doelen’

die de eiser heeft: als de eiser een beroep heeft inge-

steld dat hem op zichzelf beschouwd zou kunnen

baten, mag natuurlijk worden nagegaan of dat wer-

kelijk is wat hij wenst, maar mag hij niet niet-ont-

vankelijk worden verklaard op grond van hetgeen

hij heeft gezegd over wat hij verder nog wenst te be-

reiken. Zo begrijpen wij tenminste ABRvS 7 augus-

tus 2001, JB 2001/250.

4 Zie bijv. ABRvS 18 juli 2001, JB 2001/246. Appellan-

te was opgekomen tegen een besluit tot intrekking

van een subsidie. Nu subsidieverlening op grond van

de Verordening afhankelijk was van gereedmelding

binnen de door B&W gestelde termijn en die moge-

lijkheid voor appellante is komen te vervallen, kan

appellante niet meer aan de voorwaarden voor sub-

sidieverlening voldoen.

5 CRvB 22 mei 2002, JB 2002/252 en CRvB 10 april

2002, AB 2002, 208 m.nt. FP.

6 Het komt ook voor dat het orgaan dat het bestreden

besluit nam zijn bevoegdheid of hoedanigheid ver-

liest. Bespreking daarvan valt enigszins buiten het

bestek van deze bijdrage. In het algemeen kan wel

worden opgemerkt dat in de rechtspraak geprobeerd

wordt dit soort situaties zo soepel mogelijk op te

lossen. Dat lukte niet erg in CRvB 24 april 1997, AB

1997, 365, maar volgens de noot van Hennekens was

de uitspraak in zoverre uitzonderlijk.

7 Zie bijv. ABRvS 13 januari 2000, JB 2000/29; RAwb

2000, 129 m.a. G.A. v.d. Veen. De rechtsopvolger kan

zonodig ook hoger beroep instellen. Maar dan zal

desgevraagd wel een verklaring van erfrecht overge-

legd moeten worden. Zie ABRvS 17 mei 1999, JB

1999/139.

8 ABRvS 31 oktober 2001, JB 2001/320 (‘Nogal Wie-

dus’).
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Maar hoe zit het bij rechtsopvolging onder
bijzondere titel? Als een eiser – bijvoorbeeld
door de verkoop van diens woning – zijn kwa-
liteit heeft verloren, waardoor de effecten van
het besluit hem niet meer voldoende raken,
komt het procesbelang aan de zijde van de
oorspronkelijk rechthebbende te ontvallen.9

In het algemeen geldt echter, dat in geval van
rechtsopvolging onder bijzondere titel ook de
hoedanigheid van aanlegger in een eenmaal in
bezwaar of beroep aanhangig gemaakt geschil
overgaat van de vervreemder op de rechtsver-
krijgende.10  Het is zelfs zo, dat het op de weg
van het op bezwaar beslissend bestuursorgaan
(en volgens ons zeker ook van de bestuursrech-
ter) ligt om – in het geval het op de hoogte
geraakt van de eigendomsoverdracht – te on-
derzoeken of de rechtsopvolger de lopende
procedure wenst over te nemen.11  Een voor-
waarde voor het mogen voortzetten van de
procedure is wel, dat met de eigendomsover-
dracht ook de hoedanigheid van rechtstreeks
belanghebbende bij het in de aanhangige pro-
cedure bestreden besluit geheel is overge-
gaan.12

3.2. De plicht om opnieuw in de zaak te
voorzien

Het instellen van hoger beroep schorst niet de
werking van het vonnis van de rechtbank (art.
6:16 Awb). Dat betekent dat na een vernieti-
ging ook hangende een door het bestuursor-
gaan ingesteld hoger beroep op dat orgaan de

verplichting rust om met inachtneming van
het vonnis van de eerste rechter opnieuw in
de zaak te voorzien. Die verplichting bestaat
overigens ook als de rechtbank niet expliciet
heeft bepaald dat het orgaan binnen een be-
paalde termijn opnieuw in de zaak dient te
voorzien.13  Het gevolg geven aan de uitspraak
van de rechtbank wordt in beginsel dan ook
niet opgevat als het ‘berusten’ in de beslis-
sing.14  Het procesbelang bij het hoger beroep
blijft dan behouden. Dat neemt niet weg dat
het voor het bestuursorgaan desondanks be-
zwaarlijk kan zijn om gevolg te geven aan de
uitspraak, bijvoorbeeld omdat daardoor de
facto het belang van het eerder ingenomen
bestuursstandpunt verloren kan gaan. Men
denke bijvoorbeeld aan een rechtbankuit-
spraak die het bestuur verplicht bepaalde do-
cumenten vrij te geven. In een dergelijk geval
kan het bestuursorgaan hangende het hoger
beroep een voorlopige voorziening vragen om
de verplichting om opnieuw in de zaak te voor-
zien opgeschort te krijgen.15

Het procesbelang in hoger beroep kan echter
wel verloren gaan als uit de wijze waarop het
bestuursorgaan opnieuw in de zaak heeft voor-
zien blijkt dat het bestuursorgaan zich bij het
oordeel van de eerste rechter heeft neergelegd,
door méér te doen dan de uitspraak van hem
vergt. Zo werd een bestuursorgaan niet in ho-
ger beroep ontvangen, omdat zijn beslissing
om de aanschrijving bestuursdwang in te trek-
ken en het gedogen van de permanente bewo-
ning van een recreatiewoning tot het moment

9 Afgezien van mogelijke schadeclaims, zie hierna, par.

4.1. Zie ABRvS 4 juni 1999, JB 1999/171.

10 ABRvS 27 augustus 1996, Gst. 1997, 7057, nr. 7

m.nt. Robbert Boesveld; ABRvS 13 mei 1997, JB

1997/151 en AB 1998, 114; ABRvS 7 juli 1997, BR

1998, 122; ABRvS 22 december 1997, Gst. 1998,

7080, nr. 6 m.nt. J.M.H.F. Teunissen; ABRvS 20 au-

gustus 1998, JB 1998/207 en ABRvS 4 juni 1999, JB

1999/171.

11 Zie hierover ABRvS 4 juni 1999, JB 1999/171, r.o.

2.3.

12 Zie ABRvS 20 augustus 1998, JB 1998/207 en ABRvS

4 juni 1999, JB 1999/171.

13 De Commissie Evaluatie Awb II beveelt aan om deze

verplichting expliciet neer te leggen in art. 8:72 Awb.

Zie het rapport ‘Toepassing en effecten van de Alge-

mene wet bestuursrecht 1997-2001’, Boom Juridi-

sche uitgevers 2002, p. 41.

14 Zie ABRvS 26 september 1996, JB 1996/216; RAwb

1997, 25 m.a. P.A. Willemsen.

15 Zie ABRvS 8 augustus 1996, AB 1996, 479 m.nt.

AFMB, en vgl. Pres. CRvB 19 augustus 1996, RAwb

1997, 69 m.a. BdeW.
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waarop de woning zou worden verkocht niet
werd ingegeven door de plicht om gevolg te
geven aan de uitspraak van de rechtbank.16  De
vrees voor precedentwerking levert in deze
gevallen evenmin nog voldoende procesbelang
op.17

3.3. Besluit is ingehaald door nieuw
juridisch regime

Het kan gebeuren dat een bestreden besluit als
het ware wordt ingehaald doordat een ander
besluit een nieuw juridisch regime in het leven
roept. Dit komt waarschijnlijk het meest voor
in situaties waarbij het bestreden besluit han-
gende bezwaar of beroep wordt gewijzigd of
ingetrokken. In dat geval wordt de gevraagde
voorziening ingevolge artikel 6:19 Awb geacht
mede te zijn gericht tegen het nieuwe besluit.
Hetzelfde geldt voor het geval een bestreden
besluit wordt vervangen doordat het bestuurs-
orgaan na een vernietiging opnieuw in de zaak
voorziet.18  Dezelfde figuur doet zich voor in-
dien een fictief besluit wordt ingehaald door
een reëel besluit. Ook dan wordt de procedu-
re voortgezet tegen het nieuwe besluit (art.
6:20, vierde lid, Awb). Bij een vernietiging van

het oude (fictieve) besluit bestaat dan in be-
ginsel geen belang meer.19  Voor al dergelijke
zaken geldt dat het procesbelang bij een oor-
deel over het vervangen besluit alleen behou-
den blijft als juist door dat achterhaalde be-
sluit schade is geleden.20

Een ander voorbeeld vormt de situatie
dat een bij anticipatie verleende bouwvergun-
ning is aangevochten, maar het bestemmings-
plan waarop werd geanticipeerd inmiddels
onherroepelijk is geworden. Ook dan is de
hoofdregel dat wordt aangenomen dat het be-
lang bij een oordeel over de rechtmatigheid
van de beslissing om op het nieuwe bestem-
mingsplan vooruit te lopen verloren is ge-
gaan.21

In een enkel bijzonder geval wordt toch nog
wel eens - soms impliciet - procesbelang aan-
genomen. Dat gebeurde bijvoorbeeld in een
geval waarin de toetsing van een sluitingsbe-
vel aan de orde was, terwijl inmiddels voor de
betreffende inrichting een vergunning was
verleend.22  Deze uitspraak zou kunnen wor-
den verklaard vanuit het ex tunc karakter dat
dit handhavingsbesluit kenmerkt. Het besluit
tot het opleggen van een sluitingsbevel impli-
ceert een ‘moment-beoordeling’: was er geme-

16 ABRvS 21 november 1997, RAwb 1997, 76 m.a.

BdeW.

17 Zie ook CRvB 14 november 1996, RAwb 1997, 74

m.a. BdeW.

18 ABRvS 1 september 1998, JB 1998/237: aan het ho-

ger beroep tegen de oorspronkelijke bestreden be-

slissing is het belang ontvallen, nu het besluit waar-

bij opnieuw in de zaak werd voorzien onherroepe-

lijk is geworden.

19 Zie ABRvS 8 augustus 1996, JB 1996/197 m.nt.

Neerhof. CBB 26 februari 1998, AB 1998, 164 m.nt.

J.H. v.d. Veen.

20 Zie bijv. CRvB 19 augustus 1999, RAwb 2000, 9 m.a.

Schueler, en hierna, par. 4; ook voor de vraag of an-

dere financiële schade (proceskosten of griffierecht)

nog reden kan vormen voor verder procederen.

21 Zie ABRvS 20 maart 2000, AB 2001, 22 m.nt. De

Gier; JB 2001/135 m.nt. R.J.G.H. Seerden en ABRvS

2 oktober 2000, Gst. 2001, 7135, nr. 8 m.nt. J.M.H.F.

Teunissen. In eerdere jurisprudentie stelde de Afde-

ling zich nog op het standpunt dat procesbelang in dit

soort gevallen reeds kwam te vervallen indien het be-

stemmingsplan in werking was getreden (zie ABRvS 22

augustus 1996, JB 1996, 228, ABRvS 28 november

1996, RAwb 1997, 131 m.a. A.A.J. de Gier en ABRvS

16 december 1996, RAwb 1997, 133 m.a. A.A.J. de

Gier; JB 1997/12 m.nt. R.J.G.H. Seerden). In de uit-

spraken van 20 maart 2000 en 2 oktober 2000 over-

weegt de Afdeling echter dat zij – anders dan voor-

heen – thans van oordeel is dat de enkele omstan-

digheid dat het bestemmingsplan (…) van kracht is

geworden, er niet toe leidt dat geen enkel belang

meer bestaat bij een uitspraak over de rechtmatig-

heid van de beslissing om op het nieuwe bestem-

mingsplan vooruit te lopen: “In beginsel bestaat nog

belang bij beantwoording van de vraag of burge-

meester en wethouders ervan uit mochten gaan dat

het plan op het van belang zijnde onderdeel uitein-

delijk onherroepelijk zal worden”.

22 ABRvS 5 april 1994, AB 1994, 452 m.nt. FM.
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ten naar het moment van de overtreding (de
peildatum) reden tot het opleggen van een
sanctie? Met het vestigen van een nieuw juri-
disch regime wordt dit besluit dan ook niet
ingehaald; het nadien alsnog verlenen van een
vergunning laat onverlet dat belang kan blij-
ven bestaan bij de vraag of het handhavings-
besluit gemeten naar de peildatum rechtma-
tig was.

Als een besluit wordt ingehaald door een an-
der besluit wordt derhalve in het algemeen
verlies van procesbelang aangenomen. Dat is
op zichzelf niet verwonderlijk en ook niet be-
zwaarlijk: bij ingehaalde besluiten is sprake van
vestiging van een nieuwe regime door een
nieuw besluit, dat zelf wél vatbaar is voor con-
trole. Sinds de inwerkingtreding van de Awb
is het in veel gevallen niet nodig dat betrokke-
ne tegen dat nieuwe besluit een afzonderlijk
rechtsmiddel instelt (dankzij de artikelen 6:18
tot en met 6:20 en de daarop gevestigde juris-
prudentie). Aanleiding voor kritische kantte-
keningen bestaat dan ook eigenlijk alleen in
gevallen waarin een apart rechtsmiddel wél
nodig is, en betrokkene – in de war gebracht
door de complexiteit – zich dat niet heeft ge-
realiseerd. Dat kan voorkomen in de gevallen
die sterk lijken op ‘artikel 6:18/6:19-gevallen’,
maar daar door de bestuursrechter toch niet
onder gebracht worden.23  En het kan voor-
komen in andere gevallen waarin aan een ei-
ser de formele rechtskracht van een ander, niet
bestreden besluit wordt tegengeworpen; zoals
in de al gegeven voorbeelden uit het ruimte-
lijk recht (relatie tussen bouwvergunning en
verleende vrijstelling; 24  relatie tussen een bij
anticipatie verleende bouwvergunning en het
bestemmingsplan waarop is geanticipeerd).

4. Restgeschillen

Het komt wel voor dat aan het eigenlijke ge-
schil weliswaar een einde is gekomen, maar dat
er nog een restgeschil bestaat. Dat wil zeggen
dat er nog een geschil resteert dat betekenis
heeft voor de betreffende partijen én voor de
concrete, door deze partijen gevoerde zaak.
Procesbelang bestaat dus niet reeds wanneer
de appellant uitsluitend een beslissing wenst
met het oog op jurisprudentievorming, of
‘vanwege het principiële belang van de zaak’.
Evenmin voldoende is het wanneer partijen
een uitspraak wensen omdat zij verwachten in
toekomstige gevallen opnieuw voor dezelfde
rechtsvragen gesteld te worden. In welke ge-
vallen wordt dan nog voldoende procesbelang
aanwezig geacht om van de rechter een uit-
spraak te verlangen? In dat verband kunnen
vragen opkomen als het gaat om de afwikke-
ling van de financiële gevolgen van de zaak (zie
par. 4.1 en 4.2), of als men globaal gezien wel-
iswaar inmiddels ‘gelijk’ heeft gekregen, maar
het oneens is met een daarbij gehanteerde re-
denering (zie par. 4.3).

4.1. Schadevergoeding

Er kan nog belang bestaan bij een oordeel ten
gronde in verband met een op de onrechtma-
tigheid van het bestreden besluit te funderen
verzoek om schadevergoeding. Neem het ge-
val waarbij door het college van burgemeester
en wethouders van de gemeente Zuidhorn een
bouwvergunning was verleend aan de provin-
cie Groningen voor een loswal aan het Van
Starkenborghkanaal. Hiertegen werd bezwaar
gemaakt door de eigenaren/bewoners van een
nabijgelegen woning. Ten tijde van het nemen

23 Zie bijv. ABRvS 29 mei 1997, JB 1997/172. 24 Zie bijv. de eerder genoemde uitspraak ABRvS 20

maart 2002, JB 2002/123.
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van de beslissing op bezwaar waren zij geen
eigenaren en bewoners meer van de betrok-
ken woning. Naar het oordeel van de Afdeling
bestuursrechtspraak vormt een eventueel scha-
deverhaal op de gemeente in beginsel echter
nog voldoende grond om nog rechtstreeks
belang aan te nemen bij het primaire besluit.25

De regel is dat een burger nog procesbelang
behoudt bij een oordeel over de onrechtma-
tigheid van het bestreden besluit in verband
met het eventuele recht op schadevergoeding.
Wat ingewikkelder ligt dit als in bezwaar –
middels een gegrondverklaring en het herroe-
pen van het primair besluit – volledig wordt
tegemoet gekomen aan de wensen van de ei-
ser, maar hij wel schade heeft geleden door het
(herroepen) besluit in primo.26  De eiser heeft
dan slechts een aanspraak op een inhoudelij-
ke beoordeling als hij hangende dat bezwaar
een verzoek om schadevergoeding heeft ge-
daan en de (impliciete) afwijzing van dit ver-
zoek deel uitmaakt van de beslissing op be-
zwaar.27  Een burger die schade lijdt als gevolg
van een besluit en daartegen in bezwaar op-
komt, dient zich dus te realiseren dat hij maar
beter reeds in bezwaar een tot vergoeding van
die schade strekkend verzoek kan doen.
Een tweede eis die uit de jurisprudentie blijkt
is dat de appellant in het kader van de ont-
vankelijkheid wel ‘tot op zekere hoogte aan-
nemelijk maakt’ dat inderdaad schade is gele-
den als gevolg van het besluit.28  Naar onze
mening zou dit criterium door de rechter met
de nodige omzichtigheid dienen te worden
gehanteerd. Het argument dat het procesbe-

lang verloren is gegaan kan een leek nogal
overvallen. Het gaat dan wel ver om van een
burger te verlangen dat hij op de schadekwes-
tie anticipeert en moeiteloos omschakelt naar
een doel waar zijn beroep aanvankelijk nog
helemaal niet op gericht behoefde te zijn: aan-
nemelijk maken dat schade is geleden. Verval
van procesbelang zou dan ook slechts dan
moeten worden aangenomen, indien het – ge-
let op de feiten zoals die uit het dossier naar
voren komen – praktisch uitgesloten moet
worden geacht dat een verzoek om schadever-
goeding zou worden toegewezen. In geval van
twijfel zou aan betrokkene gelegenheid gebo-
den moeten worden de schade alsnog aanne-
melijk te maken, alvorens het beroep van tafel
wordt geveegd.

4.2. Griffierechten en proceskosten

Voor zover de schade zit in griffierechten of
proceskosten is daarin onvoldoende grond
gelegen voor het geven van een inhoudelijk
oordeel. De gedachte is dat – anders dan voor
een vergoeding van schade ex artikel 8:73 Awb
– voor een vergoeding van deze kosten een ver-
nietiging niet nodig is, omdat zij bij iedere af-
doeningswijze mogelijk is. Een vergelijkbaar
standpunt nam de Afdeling in ten aanzien van
kosten gemaakt in het kader van de bestuur-
lijke voorprocedure.29

Worden griffierechten en proceskosten ver-
goed, als een bestreden besluit wordt vervan-
gen door een gewijzigd besluit? Voor de situa-
tie dat een fictief besluit wordt opgevolgd door

25 ABRvS 18 september 2002, JB 2002/326. Zie ook

bijv. ABRvS 1 september 1998, JB 1998/239.

26 Zie CRvB 16 april 1996, JB 1996/117; CRvB 22 april

1997, JB 1997/137; CRvB 11 augustus 1998, JB 1998/

244 en ABRvS 1 september 1998, JB 1998/239.

27 Zie ABRvS 18 juni 1999, JB 1999/193. Vgl. ook

CRvB 21 september 1999, JB 1999/288.

28 Zie ABRvS 20 november 2000, RAwb 2001, 61 m.nt.

BdeW; ABRvS 5 juni 2002, AB 2002, 349 m.nt. BJS

en ABRvS 18 september 2002, JB 2002/326.

29 ABRvS 18 september 2002, AB 2003, 41 m.nt. CMB.

Op de zaak was de inmiddels in werking getreden

Wet kosten bestuurlijke voorprocedures (vgl. artikel

8:75 jo. 7:15, tweede lid Awb en 8:75 jo. 7:28, tweede

lid Awb) nog niet van toepassing. Afgewacht zal

moeten worden of de rechter toekomstige zaken net

zo kort zal afdoen met een overweging dat ‘niet is

gebleken van de bijzondere situatie dat sprake was

van een aan het bestuur te wijten onrechtmatigheid’.
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een reëel besluit geldt wat betreft de proces-
kosten dat de rechter een veroordeling van die
kosten dient uit te spreken.30  Overigens zul-
len die kosten in het algemeen laag zijn, door-
dat de zaak veelal als ‘zeer licht’ beoordeeld zal
worden.31

Wat betreft het griffierecht ligt het genuanceer-
der. Het ziet er naar uit dat over de vergoe-
ding van griffierecht verschil bestaat tussen de
lijn van de Centrale Raad van Beroep en die
van de Afdeling bestuursrechtspraak. De Cen-
trale Raad pleegt te oordelen dat het griffie-
recht vergoed dient te worden.32  Indien tegen
de reële beslissing niet afzonderlijk beroep
wordt ingesteld hoeft ook slechts éénmaal grif-
fierecht betaald te worden.33  Als slechts een-
maal griffierecht is betaald ligt het voor de
hand dat recht te vergoeden, in gevallen waar-
in de latere reële beslissing geheel aan betrok-
kene tegemoetkomt. Want dan zou, als die
beslissing op tijd was geweest, helemaal geen
beroep ingesteld hebben hoeven te worden.
Het ziet ernaar uit dat de Raad ook plaats ziet
voor vergoeding van griffierecht als de reële
beslissing niet aan de eiser tegemoet komt.34

De Afdeling maakt wel onderscheid. Het en-
kele feit dat een bestuursorgaan niet tijdig be-
slist op bezwaar is geen reden om in de proce-
dure tegen de fictieve weigering teruggave van
griffierecht te gelasten.35  Er moet gekeken
worden naar de redenen waarom het proces-
belang is vervallen. Als dat komt doordat bij
een nieuw besluit aan de eiser tegemoet is ge-
komen, dan is dat reden om griffierecht te ver-
goeden.36

4.3. Onvrede met de gehanteerde
argumentatie; de gegeven
motivering

Van een restgeschil kan tenslotte ook sprake
zijn indien de burger in eerste aanleg een naar
resultaat aanvaardbare beslissing heeft gekre-
gen, maar hij zich niet kan verenigen met de
gegeven motivering.37  Aan het eigenlijke ge-
schil is dan weliswaar een einde gekomen –
met de vernietiging is de schending van het
rechtsbelang afgewend – maar er kan gelet op
het met inachtneming van de uitspraak te ne-
men nieuwe besluit nog (rest)belang bestaan
bij een oordeel over de gegeven motivering.
Procesbelang bij het hoger beroep wordt aan
de zijde van de in het gelijk gestelde burger
met name dan nog aangenomen, indien aan
de uitspraak onjuiste, of niet alle in eerste aan-
leg aangevoerde gronden ten grondslag zijn
gelegd.
De burger die een naar resultaat aanvaardba-
re beslissing heeft gekregen, maar zich niet kan
verenigen met de door de rechtbank gegeven
motivering kan in gevallen als hierboven ge-
noemd derhalve nog tegen dit vonnis in ho-
ger beroep komen. De vraag is zelfs of deze
burger hoger beroep moet instellen op straffe
dat de in stand gebleven of niet behandelde
onderdelen van het besluit anders formele
rechtskracht zouden krijgen. Deze vraag komt
op naar aanleiding van een recente uitspraak
van de Afdeling bestuursrechtspraak, waarbij
een vreemdeling in beroep kwam tegen een
hem op voet van artikel 29, eerste lid onder d

30 Aangenomen dat het beroep tegen de fictieve weige-

ring niet prematuur was. Zie bijv. ABRvS 9 april

1998, JB 1998/116; ABRvS 20 maart 2002, JB 2002/

121; CRvB 22 mei 2002, JB 2002/251 m.nt. JHK.

Pres. CBB 21 december 1999, AB 2000, 132 m.nt.

JHvdV.

31 Zie CRvB 13 augustus 2002, JB 2002/307 m.nt. Red.,

met nadere verwijzingen in de noot.

32 CRvB 16 oktober 2001, JB 2001/302; CRvB 22 mei

2002, JB 2002/251.

33 Zie voor een geval waarin tweemaal beroep was in-

gesteld CRvB 19 december 1997, JB 1998/59; AB

1998, 151 m.nt. HBr.

34 Zoals in CRvB 22 mei 2002, JB 2002/251.

35 ABRvS 7 december 1995, JB 1996/15.

36 ABRvS 9 april 1998, JB 1998/116 m.nt. HJS.

37 Zie ook M. Schreuder-Vlasblom, ‘De rechter als

Simson of als Salomo; iets over overwegingen ten

overvloede’, JBplus 2003, p. 73-87, m.n. par. 5.
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Vw 2000 verleende verblijfsvergunning. De
vreemdeling wenste een uitspraak over het
bestreden besluit voor zover daarin ligt beslo-
ten dat geen aanspraak bestaat op een verblijfs-
vergunning uit hoofde van de gronden a t/m c
van het eerste lid van artikel 29 Vw 2000. De
Afdeling overwoog dat het oordeel over de
toepasbaarheid van de gronden a t/m c niet in
rechte onaantastbaar wordt en dat de vreem-
deling hangende de geldingsduur van de hem
verleende vergunning geen belang heeft bij het
instellen van beroep tegen het daaraan ten
grondslag liggende besluit. Mocht het tot een
intrekking komen, omdat de d-grond is ko-
men te vervallen, dan zal bij die gelegenheid
alsnog kunnen worden beoordeeld of de
vreemdeling aanspraak heeft op een verblijfs-
vergunning op de door hem voorgestane
grond. De Afdeling neemt hier weliswaar geen
formele rechtskracht aan van de in stand ge-
laten onderdelen van het bestreden besluit,
maar dat lijkt vooral terug te voeren op de uit
de wetsgeschiedenis ondubbelzinnig naar vo-
ren komende bedoeling van de wetgever om
doorprocederen in vreemdelingenzaken uit te
sluiten. De vraag is echter of de Afdeling ook
in andere zaken tot datzelfde oordeel zou zijn
gekomen.
Ook bij het verwerende bestuursorgaan kan
de vraag spelen of het orgaan er goed aan doet
tegen een uitspraak van de eerste rechter in
hoger beroep te komen, ook al heeft de recht-
bank het beroep verworpen, omdat het orgaan
het niet met de motivering van de rechtbank
eens is. De Afdeling bestuursrechtspraak
neemt in deze gevallen aan dat procesbelang
ontbreekt, omdat een antwoord op deze vraag
– hoe het ook luidt – voor het bestuursorgaan
niet tot een gunstiger resultaat van de proce-
dure kan leiden. Daalder en De Vries hebben
er op gewezen dat deze reactie niet altijd de
meest vanzelfsprekende is. 38  Er zijn wel de-

gelijk gevallen denkbaar waarin het oordeel
van de hoger beroepsrechter voor de uitkomst
van het tussen partijen gerezen geschil nog wél
van belang is. Dit is met name dan het geval,
indien het bestuursorgaan door geen hoger
beroep in te stellen tegen het voor dit orgaan
ongunstige gedeelte van het rechtbankvonnis,
bij een eventuele gegrondverklaring van het
hoger beroep van de burger aan het alsdan niet
aangevochten oordeel van de rechtbank is ge-
bonden. Juist in die gevallen bestaat er behoef-
te aan een figuur als die van het (voorwaarde-
lijk) incidenteel appel. Een oplossing zou kun-
nen worden gevonden in een door de CRvB
gehanteerde ruime visie op de devolutieve
werking van het appel. In die visie hoeft de
appelrechter zich niet te beperken tot de te-
gen de uitspraak aangevoerde gronden, maar
kan hij alle aspecten van de betreffende uit-
spraak in zijn oordeel betrekken.

5. De rechterlijke uitspraak die niet op
tijd kan zijn

Een bijzondere categorie vormen de gevallen
waarbij een probleem ontstaat omtrent het
procesbelang, doordat de rechterlijke uitspraak
niet op tijd kon zijn. We moeten dan denken
aan procedures over besluiten die slechts voor
een bepaalde periode zijn verleend, of die be-
trekking hebben op aflopend feitelijk hande-
len. Het kan dan voorkomen dat de situatie
waarin het besluit opportuun is reeds van de
baan is op het moment dat de zaak pas aan de
(bodem)rechter kan worden voorgelegd. Zo
gebeurde het dat omwonenden beroep instel-
den tegen een tijdelijke milieuvergunning,
maar dat deze was geëxpireerd op het moment
dat de zaak voor de rechter werd gebracht. De
Afdeling bestuursrechtspraak oordeelde dat
appellanten daardoor niet meer konden be-

38 ABRvS 12 januari 1999, JB 1999/47 m.nt. F.A.M. S.

Zie naar aanleiding van deze uitspraak: E.J. Daalder

en P.J. De Vries, ‘Processueel belang in hoger beroep

met het oog op de toekomst’, JBplus 1999, p. 53-61.
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39 ABRvS 3 juli 2002 AB 2003, 125 m.nt. BdeW.

40 ARRvS 17 augustus 1982, tB/S III, 368 m.a. Burkens.

VzARRvS 30 september 1982, tB/S IX, 8 m.a. tB/S

(Profwielerronde Rijsbergen) en ARRvS 8 november

1985, tB/S XIV, 40 m.a. BdeW; AB 1986, 441 m.nt.

JHvdV (Kermis Bodegraven).

41 Rb. Rotterdam 18 december 2001, JB 2002/82 m.nt.

L. Verhey.

42 ABRvS 12 februari 1999, AB 1999, 248 m.nt. FM;

RAwb 1999, 106 m.nt. J.C.A. de Poorter.

werkstelligen wat zij met het instellen van hun
beroepen hebben beoogd en dus vanwege ge-
brek aan procesbelang niet in hun beroep kon-
den worden ontvangen.39

Uit de Arob-jurisprudentie zijn gevallen be-
kend waarin in dit soort situaties – veelal vrij
impliciet – nog wel procesbelang werd aange-
nomen.40  Ook in meer recente jurispruden-
tie zijn wel enkele van dergelijke voorbeelden
te vinden. Interessant in dit verband is een uit-
spraak van de Rechtbank Rotterdam in het
geding tussen de Stichting Japanse Ereschul-
den en de burgemeester van Rotterdam.41  De
burgemeester had, naar aanleiding van een
verzoek van de Stichting om een demonstra-
tie te mogen houden tijdens het bezoek van
de Japanse keizer aan Nederland, bij besluit een
bewijs van kennisgeving afgegeven zij het on-
der een aantal beperkende voorwaarden. Na
het moment waarop het feitelijk handelen
waar het besluit betrekking op had plaats had
moeten vinden werd het door de Stichting in-
gediende bezwaarschrift gegrond verklaard,
waarbij werd erkend dat gehandeld was in
strijd met de Grondwet en de Wet openbare
manifestaties. De rechtbank overwoog dat
daarmee ‘volledig was tegemoet gekomen aan’
de bezwaren tegen het primaire besluit en ver-
klaarde eiseres niet-ontvankelijk. Opmerkelijk
is echter dat de rechtbank niet oordeelde dat
het procesbelang was verloren gegaan omdat
het besluit zijn actualiteit had verloren. Een
ander voorbeeld vormt nog een uitspraak van
de Afdeling bestuursrechtspraak waarbij de
appellant werd geacht procesbelang te hebben
bij een oordeel over de weigering hem een
standplaatsvergunning te verlenen voor het
kalenderjaar 1997, terwijl de zaak pas na het
verstrijken van dat jaar aan de rechter kon
worden voorgelegd.42  De Afdeling lijkt het

behoud van procesbelang hier echter meer te
zoeken in de omstandigheid dat de appellant
met het alsnog verlenen van een vergunning
in een sterkere positie wordt gebracht bij een
aanvraag voor een volgend jaar, dan in het feit
dat de rechterlijke uitspraak niet op tijd kon
zijn door omstandigheden gelegen buiten de
invloedssfeer van de appellant zelf. Van een
geëxpliciteerde lijn ten aanzien van dit soort
gevallen lijkt in de jurisprudentie derhalve
geen sprake.
Wanneer het bestreden besluit wordt inge-
haald door een nieuw juridisch regime valt te
begrijpen dat in beginsel niet langer proces-
belang wordt aangenomen, omdat de proce-
dure in dat geval kan worden voortgezet te-
gen het nieuwe besluit. In de situatie waarin
het besluit zijn actuele relevantie verliest door-
dat het slechts voor bepaalde tijd is verleend
of betrekking heeft op aflopend feitelijk han-
delen ligt dat anders. Hoe moet in een derge-
lijk geval nu worden omgegaan met het ver-
eiste van procesbelang?
Men zou kunnen redeneren dat de rechterlij-
ke uitspraak in dat geval nog slechts van prin-
cipiële betekenis is, omdat een wijziging van
het bestreden besluit in de door appellant ge-
wenste zin hem toch niet meer kan baten. Er
is echter een belangrijk verschil met de geval-
len waarin men nog slechts een rechterlijke
beslissing wenst met het oog op jurispruden-
tievorming of vanwege het principiële belang
van de zaak: de schending van het rechtsbe-
lang is weliswaar afgewend, maar het geschil
is niet uit de wereld. Er is niet tegemoet geko-
men aan de appellant, noch heeft hij zich bij
het besluit neergelegd. Verder is het ook niet
zo dat de appellant – bijvoorbeeld door een
verhuizing – zijn kwaliteit heeft verloren, waar-
door de effecten van het besluit hem niet meer
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43 Aldus De Waard, ‘Beginselen van behoorlijke rechts-

pleging’, Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1987, p. 214.

44 Tot deze categorie rekenen wij ook de zaak die aan-

leiding vormde voor ABRvS 12 februari 2003, AB

2003, 183 m.nt. AvH. Het gaat hier weliswaar niet

om een besluit dat voor bepaalde tijd is verleend,

maar om een vergunning die hangende de procedu-

re van rechtswege is komen te vervallen nu er niet

binnen een jaar na verlening een aanvang is gemaakt

met de werkzaamheden. Appellant, een derde-be-

langhebbende, wordt niet langer geacht te beschik-

ken over voldoende procesbelang. Nu de schending

van het rechtsbelang is afgewend door omstandighe-

den die zijn gelegen buiten de invloedssfeer van de

appellant en bovendien een herhaling van dezelfde

rechtsstrijd tussen dezelfde partijen voorzienbaar is,

was een niet-ontvankelijkverklaring niet op zijn

plaats.

voldoende zouden raken. Het geschil is geble-
ven door in de procedure gelegen factoren.43

Wat ons betreft zou moeten gelden dat nog wel
degelijk een oordeel van een onafhankelijke
rechter moet kunnen worden verkregen. De
omstandigheid dat een rechterlijke beslissing
niet op tijd kán zijn door factoren gelegen
buiten de invloedssfeer van de appellant zelf,
mag niet voor diens rekening worden gebracht.
Het rechtsstatelijk belang dat een oordeel kan
worden verkregen over de vraag of de over-
heid in overeenstemming met het recht heeft
gehandeld, dient in zo’n geval voorrang te heb-
ben. Temeer omdat het bij veel besluiten die
voor bepaalde tijd worden verleend of die zien
op aflopend feitelijk handelen voorzienbaar is
dat zich in de toekomst een herhaling van de-
zelfde rechtsstrijd tussen dezelfde partijen zal
voordoen.44  Zo zal een geschil tussen bestuur
en omwonenden omtrent het verlenen van een
vergunning voor de jaarlijkse kermis zich naar
alle waarschijnlijkheid ook in volgende jaren
weer herhalen. Echter ook dan zullen omwo-
nenden telkens weer tegen het probleem aan-
lopen dat zij hun zaak pas aan een rechter kun-
nen voorleggen als de kermis alweer voorbij is.

6. Conclusies

Het vraagstuk of (nog) voldoende procesbe-
lang bestaat, is gecompliceerd. Wij zullen het-
geen hierboven is beschreven niet proberen in
enkele zinnen samen te vatten. Wij concentre-
ren ons in deze conclusies op de vragen waar
de valkuilen liggen en waar de regels en juris-
prudentie verbetering behoeven.

Risico’s voor bestuursorganen kunnen zich
voordoen bij de vraag of na een vernietiging
opnieuw in de zaak kan worden voorzien, zon-
der dat daarbij de mogelijkheden voor het or-
gaan in hoger beroep verloren gaan (zie par.
3.2). Valkuilen voor burgers zien wij vooral op
twee punten: soms worden burgers verrast
doordat van hen wordt verwacht dat zij scha-
de aannemelijk hadden moeten maken. Op dit
punt zou de jurisprudentie wat ons betreft
burgervriendelijker moeten worden (zie par.
4.1). Andere potentiële processuele ongeluk-
ken liggen in de sfeer van de formele rechts-
kracht: het komt voor dat het procesbelang bij
een bestreden besluit verloren gaat door de
werking van een ander besluit, dat afzonder-
lijk aangevallen had moeten worden. Via de
jurisprudentie is dit probleem moeilijk op te
lossen, want er zijn nu eenmaal grenzen aan
het bereik van de regeling van de artikelen 6:18
e.v. Awb (zie over deze kwestie het slot van par.
3.3). Wél met jurisprudentie op te lossen is het
verschil in benadering tussen Centrale Raad
en Afdeling waar het gaat om vergoeding van
griffierecht, in gevallen waarin na het instel-
len van beroep tegen een fictieve weigering
alsnog een reële weigering afkomt (zie slot 4.2).
Verder is in het bovenstaande aandacht ge-
vraagd voor de situatie dat de rechterlijke (bo-
dem-) uitspraak niet op tijd kon zijn (par. 5).
In de rechtspraak zou deze problematiek ex-
plicieter aandacht moeten krijgen, en zou in
de door ons problematisch genoemde geval-
len behoud van procesbelang moeten worden
aangenomen.


