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Voorwoord   
  

Beste   student,   
  

Voor   je   ligt   de   samenvatting   van   de   eerste    50   pagina’s    van   de   literatuur   van   het   vak   
Bestuursprocesrecht   I   voor   de   studie   Rechtsgeleerdheid.   Slim   Academy   heeft   de   belangrijkste   
studiestof   voor   je   samengevat.   Zo   kun   jij   zo   prettig   mogelijk   studeren.   We   wensen   je   alvast   succes   
met   studeren   en   natuurlijk   met   het   behalen   van   jouw   studiepunten!   

  
Kwaliteit   
Omdat   wij   de   kwaliteit   van   onze   samenvattingen   zo   hoog   mogelijk   willen   houden   zijn   we   benieuwd   
naar   jouw   feedback.   We   sturen   je   hierom   twee   weken   na   ontvangst   van   de   samenvatting   een   
mailtje   met   het   verzoek   om   de   samenvatting   te   beoordelen.   Je   zou   ons   heel   erg   helpen   als   je   deze   
invult.   Mocht   je   op   een   ander   moment   al   opmerkingen,   tips   of   verbeterpunten   hebben,   mail   ons   dan   
op    klantenservice@slimacademy.nl    of   stuur   een   berichtje   via   Facebook   chat,   dan   gaan   wij   hier   direct   
mee   aan   de   slag!   

  
Werken   bij     
Slim   Academy   is   altijd   op   zoek   naar   gemotiveerde   studenten!   Lijkt   het   je   leuk   om   bij   ons   aan   de   slag   
te   gaan   met   het   samenvatten   en   nakijken   van   samenvattingen?   Dan   is   de   rol   van   Studieheld   zeker   
iets   voor   jou.   Je   kunt   werken   vanuit   huis,   krijgt   een   riante   vergoeding   en   je   hebt   een   
studiegerelateerde   bijbaan   die   goed   op   je   cv   staat.   Heb   je   interesse?   Stuur   dan   jouw   motivatie   en   cv   
naar    klantenservice@slimacademy.nl    .     
    

Nadruk   verboden   
Samen   studeren   werkt   natuurlijk   goed.   Wijs   jouw   vrienden   dan   ook   vooral   op   de   samenvattingen   
van   Slim   Academy.   Nadruk   en   het   delen   van   de   samenvatting   met   derden   is   uiteraard   verboden.   Als   
je   wilt   dat   wij   in   staat   blijven   de   verslagen   aan   jullie   aan   te   bieden,   geef   dit   verslag   dan   niet   aan   
derden   en   laat   jouw   studiegenoten   zelf   een   exemplaar   aanschaffen   

  
Kom   in   contact   met   Slim   Academy   
Wil   je   op   de   hoogte   blijven   van   de   ontwikkelingen   bij   Slim   Academy?   Kom   in   contact   via:   
www.slimacademy.nl      
@SlimAcademy.nl   
klantenservice@slimacademy.nl   
010   214   32   45   
    

We   wensen   je   veel   succes   met   studeren   en   het   halen   van   jouw   tentamens!   
Team   Slim   Academy   

  
P.S.   De   samenvatting   is   geschreven   naar   eigen   inzicht   van   de   auteur.   Het   is   en   blijft   een   
samenvatting,   die   als   aanvulling   op   de   verplichte   lesstof   gezien   moet   worden   en   geen   vervanging   is   
van   de   verplichte   lesstof.   
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Informatie   over   het   vak   
  

Voor   je   ligt   de   literatuursamenvatting   van   het   vak   Bestuursprocesrecht   I   2021-2022.   Dit   vak   gaat   in   
op   de   kernleerstukken,   grondslagen   en   beginselen   van   het   Nederlands   materieel   bestuursrecht.   Het   
vak   wordt   vaak   lastig   gezien   omdat   er   veel   gebruik   wordt   gemaakt   van   verschillende   wetten   en   
beginselen   die   je   moet   toepassen   op   situaties.   

  
Het   tentamen   
Het   tentamen   zal   een   casus   met   deelvragen   bevatten   en   daarnaast   zullen   er   open   vragen   worden   
gesteld.   Op   14   januari   2022   zal   de   eerste   kans   worden   gehouden.   Indien   je   dit   niet   haalt   dan   is   er   2   
maart   2022   een   herkansing.   

  
Hoe   kan   je   het   beste   studeren?   
Zorg   ervoor   dat   je   tijdens   het   leren   goed   je   wettenbundel   erbij   houdt.   Het   is   belangrijk   om   de   Awb   
goed   te   kennen   en   de   belangrijkste   wetten   een   keer   te   hebben   doorgelezen.   Omdat   je   op   veel   
verschillende   plekken   in   je   wettenbundel   moet   kijken   is   het   slim   om   daar   tijdens   het   leren   alvast   
mee   te   oefenen.   Ga   daarnaast   na   of   je   alle   beginselen   goed   begrijpt   en   kunt   toepassen.   Bijna   altijd   
moet   je   één   van   de   beginselen   toepassen   op   een   casus   in   het   tentamen.   Neem   daarnaast   nog   een   
keer   de   begrippen   door   je   in   bachelor   jaar   1   bij   Staats-   en   Bestuursrecht   hebt   behandeld.   Dit   zijn   
belangrijke   begrippen   die   je   verder   niet   veel   gebruikt   bij   andere   rechtsgebieden.   Omdat   er   vanuit   
wordt   gegaan   dat   je   de   begrippen   beheerst   is   het   slim   om   ze   nog   een   keer   door   te   nemen!   

  
Onze   samenvatting   
Wij   hebben   voor   jou   de   literatuur   per   onderwerp   samengevat.   Vooral   bij   dit   vak   is   het   namelijk   
belangrijk   om   de   verbanden   tussen   de   verschillende   leerstukken   en   de   onderwerpen   te   kennen.     

  
Succes   met   studeren!   
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Aard   van   het   bestuursrecht,   nationaal   en    Europees   bestuursrecht   en   de   
partijen   in   het   bestuursrecht   
Literatuur   
Dit   is   een   samenvatting   van   hoofdstuk   1:   nrs.   1   -   12,   32   -   34,   hoofdstuk   2:   nrs.   45   -   51,   66   –   73,   
hoofdstuk   3:   nrs   75   –   80,   82-83,   hoofdstuk   4:   nrs.   125   en   143   –   149   van   het   boek   Bestuursrecht   in   de   
Sociale   Rechtsstaat,   Schlössels   en   Zijlstra,   (deel   1)   2017.     

  
Algemene   inleiding   bestuursrecht   
Bestuursrecht   kan   worden   omschreven   als   het   recht   voor,   van   en   tegen   het   bestuur   van   de   
overheid.   Het   bestuursrecht   geeft   een   grondslag   voor   het   optreden   van   het   bestuur   en   
instrumenteert   dit.   De   uitoefening   van   de   bevoegdheden   die   de   wetgever   aan   het   bestuur   toekent,   
levert   vaak   nadere   rechtsvorming   op.   Tevens   biedt   het   bestuursrecht   recht   tegen   het   bestuur   in   de   
zin   dat   het   de   burger   waarborgen   biedt   tegen   het   optreden   van   het   bestuur.   
    

Besturen   is   niet   alleen   het   nemen   van   concrete   beslissingen   waarbij   belangen   van   individuele   
burgers   rechtstreeks   betrokken   zijn   (bestuur   op   microniveau),   het   betreft   ook   het   door   de   overheid   
besturen   van   de   samenleving   als   geheel,   door   middel   van   wet-   en   regelgeving   (bestuur   op   
macro-niveau).   Bestuur   ziet   op   het   van   overheidswege   behartigen   van   het   algemeen   belang.   
Bestuursrecht   ziet   op   het   juridische   aspect   daarvan.     

  
Functies   van   het   bestuursrecht   
Het   bestuursrecht   vervult   ten   opzichte   van   het   overheidsbestuur   drie   functies:   

1. Een   legitimerende   functie;   
2. Een   instrumentele   functie;   en   
3. Een   waarborgfunctie.     

    
Legitimerende   functie   
Het   bestuursrecht   zorgt   ervoor   dat   het   bestuursoptreden   wordt   voorzien   van   een   juridische   
grondslag.   De   grondslag   moet   herleid   kunnen   worden   tot   een   wet   in   formele   zin.   Het   
overheidsoptreden   behoeft   nadere   regulering   in   wettelijke   voorschriften,   plannen   en   andere   
besluiten.   De   legitimerende   functie   komt   tot   uiting   door   het   in   het   leven   roepen   van   
bestuursorganen,   het   toekennen   van   bestuursbevoegdheden   en   het   regelen   van   procedures   voor   
besluitvorming.   

  
Instrumentele   functie   
De   instrumentele   functie   van   het   bestuursrecht   komt   vooral   in   de   bijzondere   delen   tot   uiting.   Het   
gaat   hier   om   de   rol   die   het   bestuursrecht   speelt   ten   behoeve   van   de   vaststelling   en   uitvoering   van   
het   overheidsbeleid.   Het   recht   wordt   gezien   als   een   middel   om   bepaalde   doeleinden   te   bereiken.     
   Waarborgfunctie   
Door   de   bestuursrechtelijke   normering   van   het   optreden   van   het   bestuur   wordt   de   rechtspositie   van   
de   burger   ten   opzichte   van   de   overheid   gewaarborgd.        
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De   belangrijkste   waarborgen   voor   de   burger   zijn   gelegen   in   de   algemene   en   bijzondere   rechten   en   
procedures   die   het   bestuursrecht   biedt:   de   regels   van   de   bijzondere   wet,   aangevuld   door   de   
algemene   materiële   en   formele   waarborgen   van   de   Awb   en   de   ongeschreven   beginselen   van   
behoorlijk   bestuur.   Om   de   werking   van   deze   waarborgen   te   garanderen,   is   rechtsbescherming   bij   de   
bestuursrechter   noodzakelijk.   

  
De   drie   hierboven   beschreven   functies   zijn   niet   van   elkaar   te   scheiden   en   er   is   sprake   van   een   
zekere   samenhang.   Daarentegen   staan   de   functies   ook   in   een   zekere   spanning   met   elkaar.   Het   
algemene   deel   van   het   bestuursrecht   is   in   belangrijke   mate   in   de   Algemene   wet   bestuursrecht   
(Awb)   neergelegd.   Het   bestuursrecht   kan   niet   enkel   uit   de   Awb   worden   gekend;   het   bestuursrecht   
speelt   zich   juist   af   in   de   zogeheten   bijzondere   wetgeving   en   de   daarop   gebaseerde   besluiten.   
    

Structuur   en   opbouw   
De   materiële   kern   van   het   bestuursrecht   wordt   gevormd   door   de   vele   bijzondere   wetten,   hun   
uitvoeringsvoorschriften,   verordeningen   van   decentrale   lichamen   en   de   op   deze   regelingen   
gebaseerde   beschikkingen.    
    

In   het   bestuursrecht   zijn   enige   structuren   te   onderscheiden :   

● Het   materiële   en   het   formele   bestuursrecht;   
● Het   algemeen   deel   en   het   bijzonder   deel   van   het   bestuursrecht;   en   
● Het   Nederlandse   en   het   Europese   bestuursrecht.   

    
Materieel   en   formeel   bestuursrecht   
Men   zou   het    materiële   bestuursrecht    kunnen   omschrijven   als   de   concrete   rechten   en   
verplichtingen   van   burgers   en   de   daarmee   corresponderende   bevoegdheden   en   verplichtingen   van   
bestuursorganen.   Het    formele   bestuursrecht    bestaat   enerzijds   uit   het   bestuursprocesrecht,   zoals   
dit   geldt   voor   de   bestuursrechtelijke   rechtsbeschermingsprocedures.   Anderzijds   wordt   ook   het   
procedurerecht   voor   de   voorbereiding   en   vaststelling   van   besluiten   tot   het   formele   bestuursrecht   
gerekend.   Deze   onderscheidingen   hebben   verder   geen   enkele   betekenis.     
    

Algemeen   en   bijzonder   bestuursrecht   
Het   bestuursrecht   is   enerzijds   opgebouwd   uit   een   bijzonder   deel   en   anderzijds   uit   een   algemeen   
deel.   Het   bijzondere   deel   bevat   het   materiële   bestuursrecht   in   de   zin   van   rechten   en   plichten   voor   
de   burgers   en   bevoegdheden   en   verplichtingen   van   bestuursorganen   en   daarop   gebaseerde   
procedureregels.   Met   de   Algemene   wet   bestuursrecht   zijn   de   belangrijkste   leerstukken   van   het   
algemene   deel   gecodificeerd.   Het   onderscheid   tussen   het   algemene   en   het   bijzondere   deel   van   het   
bestuursrecht   heeft   daarentegen   wel   betekenis.     
    

Instrumentele   benadering   
Voor   een   goed   begrip   van   het   gehele   bestuursrecht   dient   te   worden   uitgegaan   van   de   
instrumentele   functie   van   het   bestuursrecht.   Het   bestuursrecht   bewerkstelligt   het   overheidsbeleid;   
er   worden   doelstellingen   geformuleerd   en   instrumenten   gekozen   die   deze   doelstellingen   moeten   
verwezenlijken.     
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Het   bestuursrecht   wordt   gekenmerkt   door   een   gelede   normstelling,   waarin   het   instrumentele   
karakter   wordt   verbonden   met   de   beginselen   van   de   democratische   rechtsstaat.    Gelede   
normstelling    houdt   in   dat   een   burger   zijn   rechtspositie   niet   enkel   uit   de   wet   kan   kennen,   maar   dat   
de   wet   voorziet   in   nadere   beslissingen   van   bestuursorganen.     
    

Als   de   instrumentele   functie   wordt   verbonden   met   de   beginselen   van   de   democratische   rechtsstaat,   
dan   kan   het   bestuursrecht   worden   gestructureerd   met   de   volgende   elementen:   

● Organisatie;   
● Wetgeving;   
● Nadere   regelgeving   en   planning;   
● Uitvoering;   
● Handhaving;   en   
● Rechtsbescherming.   

  
Nederlands   en   Europees   bestuursrecht   
Het   Europees   bestuursrecht   omvat   ten   eerste   het   bestuursrecht   dat   geldt   tussen   de   instellingen   
van   de   Unie,   de   lidstaten   en   de   Europese   burgers.   Daarnaast   gaat   het   om   de   rechtsnormen   die   
afkomstig   zijn   uit   het   Unierecht   en   die   het   nationale   bestuursrecht   inkleuren,   modificeren   of   zelfs   
opzij   schuiven.   Rechtsbeginselen,   algemeen   verbindende   voorschriften   en   andere   rechtsnormen   
van   Unierechtelijke   oorsprong   dringen   heel   diep   door   in   het   nationale   bestuursrecht.   Er   is   dus   geen   
sprake   van   een   scheiding   tussen   nationaal   bestuursrecht   en   bestuursrecht   van   de   Unie.   
    

EVRM-recht   en   bestuursrecht   
Met   Europees   bestuursrecht   kan   men   ook   doelen   op   de   bestuursrechtelijke   betekenis   van   het   
Europees   Verdrag   tot   bescherming   van   de   Rechten   van   de   Mens   en   de   Fundamentele   Vrijheden.   
Het   gaat   vooral   om   de   bescherming   van   fundamentele   rechten   tegen   bestuurshandelen.   De   invloed   
van   het   EVRM   is   groot.   Zo   wordt   tegenwoordig   het   omgevingsrecht,   het   bestuurlijk   
handhavingsrecht   en   het   overheidsaansprakelijkheidsrecht   door   het   verdrag   genormeerd.   
   Vervlechting   EU-rechtsorde   en   nationaal   bestuursrecht   
Vooral   het   Unierecht   is   van   invloed   op   het   nationale   bestuursrecht.   De   Unierechtelijke   rechtsorde   
kent   net   als   de   nationale   rechtsorde   een   grote   verzameling   rechtsnormen,   waaronder   wetgeving,   
beschikkingen   en   andere   besluiten.     
    

Het   Unierecht   kan   worden   onderscheiden   in:   
● Primair   Unierecht :   de   verdragen   (VEU,   VWEU   en   het   EU-Grondrechtenhandvest);   
● Secundair   Unierecht :   handelingen   tot   stand   gebracht   door   instellingen   van   de   Unie   

(besluiten,   verordeningen,   richtlijnen   en   niet   bindende   aanbevelingen/adviezen,    artikel   288   
VWEU ).   
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Richtlijnen   richten   zich   tot   de   lidstaten   en   behoren   te   worden   omgezet   in   het   nationale   recht.   Ze   
zijn   verbindend   ten   aanzien   van   het   te   bereiken   resultaat   en   hebben   tot   doel   regelgeving   in   
lidstaten   te   harmoniseren.   In   sommige   gevallen   kunnen   burgers   zich   rechtstreeks   op   de   inhoud   van   
bepalingen   van   een   richtlijn   beroepen,   terwijl   deze   primair   tot   de   lidstaten   zijn   gericht.   

  
Het   Europese   recht   raakt   niet   enkel   de   bijzondere   delen   van   het   bestuursrecht,   zoals   het   
milieurecht   en   het   mededingingsrecht.   Het   Unierecht   heeft   zich   de   laatste   tijden   ook   ontwikkeld   op   
het   algemeen   bestuursrecht   van   de   lidstaten,   waaronder   het   nationale   bestuursprocesrecht.   Het   
Unierecht   modificeert   de   nationale   rechtsbeginselen,   voegt   nieuwe   beginselen   toe   of   transformeert   
principes.     
    

De   implementatie   van   de   Dienstenrichtlijn   via   de    Dienstenwet    heeft   in   de   sfeer   van   het   
dienstenverkeer   inmiddels   geleid   tot   belangrijke   wijzigingen   in   en   aanvullingen   op   het   
besluitvormingsrecht   van   de   Algemene   wet   bestuursrecht.     
    

Constitutionalisering   Unierecht   en   algemeen   deel   van   het   bestuursrecht   
Vooralsnog   doet   zich   geen   fundamentele   spanning   voor   tussen   de   Algemene   wet   bestuursrecht   en   
het   Unierecht.   Veel   bepalingen   in   de   Awb   zijn   daarbij   flexibel   genoeg   om   tegemoet   te   komen   aan   
de   Europese   eisen.   Er   wordt   momenteel   gewerkt   aan   een   voorstel   dat   trekken   vertoont   van   een   
(nog   relatief   beperkte)   Europese   Algemene   wet   bestuursrecht.     
    

Enkele   kenmerken   relatie   nationaal   recht   en   Unierecht   
De   nationale   en   Unierechtelijke   rechtsorden   staan   niet   naast   elkaar,   maar   zijn   geïntegreerd,   met   
elkaar   vervlochten   en   veellagig.   In   het   Unierecht   staan   uitgangspunten   van   supranationaliteit,   
voorrang   en   rechtstreekse   werking   centraal.   De   doorwerking   van   het   Europese   recht   in   de   nationale   
rechtsorde   verloopt   autonoom;   het   is   niet   afhankelijk   van   nationaal   constitutioneel   recht.   Burgers   
van   de   Unie   kunnen   zich   voor   hun   nationale   rechter   beroepen   op   rechtstreeks   werkende   
bepalingen   van   Unierecht   in   verdragen,   verordeningen   en   richtlijnen.   Nationaal   recht   moet   in   geval   
van   strijdigheden   zo   nodig   opzij   worden   gezet   voor   Europees   recht.   
   Institutionele   en   procedurele   autonomie   
De   Europese   rechtsorde   beschikt   niet   over   een   volwaardige   bestuursorganisatie   om   het   Unierecht   
uit   te   voeren   in   alle   lidstaten.   Er   is   geen   sprake   van   een   federale   Europese   bestuursstructuur   die   in   
de   lidstaten   naast   de   nationale   bestuursorganisatie   staat   en   evenmin   is   sprake   van   een   omvangrijk   
systeem   van   Europese   bestuursrechters.   
    

Naast   de   directe   en   prejudiciële   rechtsbescherming   ontbreken   er   in   de   lidstaten   ‘Europese   
rechtbanken’.   De   kwaliteit   van   de   Europese   rechtsbescherming   die   aan   de   burgers   wordt   geboden,   
is   afhankelijk   van   de   rechtsbescherming   van   de   nationale   rechters   in   de   lidstaten.   Op   basis   van   
procedurele   autonomie    beslechten   de   nationale   rechters   Unierechtelijke   geschillen   in   beginsel   op   
basis   van   nationaal   procesrecht.     
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De   uitvoering   van   het   Unierecht   is   afhankelijk   van   de   nationale   bestuursorganisaties   en   van   het   
nationale   procedure-   en   besluitvormingsrecht.   De   lidstaten   bepalen   welk   besluitvormingsrecht   van   
toepassing   is   bij   de   uitvoering   van   Europees   recht.     

    
Bestuurlijke   verhoudingen   
De   nationale   bestuursorganen   hebben   een   dubbele   pet   op   bij   de   toepassing   van   het   Unierecht.   
Enerzijds   zijn   zij   nationaal   bestuursorgaan   en   anderzijds   zijn   zij   orgaan   van   de   Europese   Unie.   
Nationale   bestuursorganen   moeten   daarom   het   vereiste   van   loyale   samenwerking   in   acht   nemen.     
De   lidstaat   is   ten   opzichte   van   ‘Europa’   aansprakelijk   voor   schendingen   van   het   Unierecht.   Het   gaat   
om   de   rechtszekerheid   van   de   burger.     
    

Doorwerkingsinstrumenten   
De   Europese   rechtsorde   laat   zich   kenmerken   door   een   bijzonder,   supranationaal   karakter.   Dit   
supranationale   karakter   vraagt   om   een   specifiek   juridisch   instrumentarium   dat   ervoor   moet   zorgen   
dat   het   Unierecht   effectief   kan   worden   gerealiseerd,   dat   nationale   strijdigheden   kunnen   worden   
geruimd   en   dat   Europese   burgers   hun   Unierechten   tot   gelding   kunnen   brengen.   
    

Het   Hof   van   Justitie   heeft   de   volgende    doorwerkingsinstrumenten    tot   ontwikkeling   gebracht:     
● De   rechtstreekse   werking;   
● De   conforme   interpretatie;   en   
● De   Francovich-aansprakelijkheid.   

    
Rechtstreekse   werking   
In   het    arrest   Van   Gend   &   Loos    is   de   doorwerking   van   het   Unierecht   voor   het   eerst   erkend.   De   
figuur   van   de   rechtstreekse   werking   maakt   het   mogelijk   dat   burgers   voor   hun   nationale   rechter   een   
beroep   kunnen   doen   op   bepalingen   van   primair   en   secundair   Unierecht,   die   onvoorwaardelijk   en   
voldoende   nauwkeurig   zijn   geformuleerd.   Een   succesvol   beroep   op   zo’n   bepaling   kan   ertoe   leiden   
dat   een   nationale   bepaling   buiten   toepassing   moet   blijven.     

  
De   rechtstreekse   werking   van   een   bepaling   is   niet   afhankelijk   van   nationaal   constitutioneel   recht.   
Lidstaten   kunnen   rechtstreekse   werking   niet   uitsluiten.   Ook   aan   bepalingen   in   een   richtlijn   kan   
rechtstreekse   werking   toekomen   als   de   implementatietermijn   is   verstreken.   
    

Rechtstreekse   werking   beoogt   primair   de   Europese   rechtspositie   van   de   burger   ten   opzichte   van   de   
nationale   overheid   te   waarborgen.   Een   burger   kan   in   beginsel   geen   beroep   doen   op   rechtstreekse   
werking   ten   opzichte   van   een   medeburger   (horizontale   werking).   Omgekeerde   verticale   of   
rechtstreekse   werking   is   verboden.     
    

Conforme   interpretatie   
De   nationale   rechter   en   ook   nationale   bestuursorganen   moeten   de   nationale   wet   zoveel   mogelijk   
uitleggen   en   toepassen   in   overeenstemming   met   het   Europese   recht.   Bestuursorganen   mogen   zich   
niet   verschuilen   achter   nationale   tradities   of   bevoegdheidsstructuren.   Door   conforme   interpretatie   
wordt   de   nationale   wet   in   beginsel   niet   terzijde   geschoven.     
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Francovich-aansprakelijkheid   
Het   gaat   hier   om   de   autonome   Europese   aansprakelijkheid   voor   schendingen   van   Unierecht   door   
nationale   overheden.   Er   kan   een   beroep   op   de   aansprakelijkheid   worden   gedaan,   los   van   het   
aansprakelijkheidsrecht   van   de   betrokken   lidstaat   (autonoom).   Lidstaten   kunnen   dit   niet   uitsluiten.   
De   aansprakelijkheid   ziet   onder   meer   op   situaties   waarin   belanghebbenden   schade   ondervinden   
door   niet-tijdige   of   onjuiste   omzetting   van   Europese   richtlijnen   in   nationale   wetgeving.     

  
Bestuursorganen   
Met    artikel   1:1   lid   1   Awb    is   het   begrip   ‘bestuursorgaan’   een   voor   het   gehele   bestuursrecht   
structurerend   begrip   geworden.   Het   artikel   luidt   als   volgt:   
    

“Onder   bestuursorgaan   wordt   verstaan:   
a.         een   orgaan   van   een   rechtspersoon   die   krachtens   publiekrecht   is   ingesteld,   of   
b.         een   ander   persoon   of   college,   met   enig   openbaar   gezag   bekleed."   

    
A-organen   (artikel   1:1   lid   1   sub   a   Awb)   
Een   a-orgaan   is   een   orgaan   van   een   rechtspersoon   die   krachtens   publiekrecht   is   ingesteld.     

  
Met   het   begrip   ‘rechtspersoon’   wordt   gedoeld   op   de   rechtspersoon   naar   burgerlijk   recht,   zoals   in   
Boek   2   BW.   Volgens    artikel   2:1   lid   1   BW    zijn   bestuursorganen:   de   organen   van   de   Staat,   provincie,   
gemeente,   waterschap   en   andere   lichamen   waaraan   krachtens   de   Grondwet   verordenende   
bevoegdheid   is   verleend.   De   rechtspersonen   waar   dit   artikel   op   doelt,   zijn   krachtens   publiekrecht   
ingesteld:   krachtens   ongeschreven   publiekrecht   (de   Staat),   door   de   Grondwet   (gemeenten,   
provincies,   waterschappen)   of   bij   of   krachtens   de   wet   (andere   openbare   lichamen).     
    

Daarnaast   bestaat   er   nog   een   categorie   die   door   de   bijzondere   wetgever   wordt   ingesteld   en   die   
door   diezelfde   wetgever   rechtspersoonlijkheid   wordt   toegekend.   Bij   deze   categorie   is    artikel   2:1   lid   
2   BW    van   toepassing.   Deze   instellingen   zijn   ook   rechtspersonen   die   krachtens   publiekrecht   zijn   
ingesteld   en   zijn   a-orgaan.   
    

B-organen   (artikel   1:1   lid   1   sub   b   Awb)   
Volgens   het   artikel   is   ook   bestuursorgaan:   een   persoon   of   college,   met   enig    openbaar   gezag   
bekleed.   Bij   b-organen   kan   het   enkel   gaan   om   (organen   van)   privaatrechtelijke   rechtspersonen   
alsmede   natuurlijke   personen.     
    

Onder   openbaar   gezag   wordt   verstaan:   de   bevoegdheid   publiekrechtelijke   rechtshandelingen   te   
verrichten.   Er   moet   sprake   zijn   van   een   publiekrechtelijke   bevoegdheid   om   eenzijdig   de   
rechtspositie   (de   rechten/verplichtingen)   van   anderen   vast   te   stellen.   
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Openbaar   gezag   kan   op   twee   manieren   worden   verkregen:   
1. Bij   of   krachtens   wettelijk   voorschrift ,   dat   zelf   is   terug   te   voeren   op   een   wet   in   formele   zin;   
2. Buitenwettelijk :   er   is   sprake   van   een   taak,   welke   door   de   overheid   aan   zich   getrokken   is   en   

welke   door   de   rechtspersoon   met   overheidsgeld   wordt   bekostigd   ( arrest   Stichting   
Silicose ).   

    
Bij   of   krachtens   wettelijk   voorschrift   
Voorbeelden   van   b-organen   die   openbaar   gezag   met   een   wettelijke   grondslag   bezitten,   zijn   de   
Stichting   Autoriteit   Financiële   Markten,   die   openbaar   gezag   ontleent   aan   de   Wet   financieel   toezicht,   
en   de   garagehouder   die   krachtens    artikel   83   Wegenverkeerswet   1994    is   erkend   als   
APK-keuringsstation.     
    
Stichting   Silicose-criterium   
Een   wijze   van    buitenwettelijk    verkrijgen   van   openbaar   gezag   van   privaatrechtelijke   rechtspersonen   
betreft   de   situatie   dat   de   stichting   als   een   soort   doorgeefluik   tussen   de   overheid   en   de   burger   
fungeert   bij   het   verstrekken   van   uitkeringen   of   andere   op   geld   waardeerbare   rechten.     

  
Stichting   Silicose-criteria   buitenwettelijke   verkrijging   openbaar   gezag :      

1. Het   gaat   om   subsidie,   uitkeringen   of   andere   op   geld   waardeerbare   rechten;   
2. Inhoudelijk   vereiste:   de   overheid   bepaalt   de   criteria   volgens   welke   de   subsidies   of   

uitkeringen   worden   verdeeld   in   beslissende   mate;   
3. Financieel   vereiste:   de   verstrekking   wordt   in   overwegende   mate   (voor   twee   derde   of   meer)   

gefinancierd   door   de   overheid.      
  

Arrest   Stichting   Silicose   
Decennia   na   het   sluiten   van   de   laatste   staatsmijn   in   Limburg   was   de   situatie   van   oud-mijnwerkers   
nog   steeds   zeer   slecht.   Velen   leden   aan   de   ziekte   silicose.   Om   iets   voor   deze   mijnwerkers   te   doen,   
werd   in   1993   de   Stichting   Silicose   oud-mijnwerkers   opgericht,   waarin   werd   voorzien   in   een   
toekenning   van   een   eenmalige   vergoeding   aan   de   nog   in   leven   zijnde   oud-mijnwerkers   dan   wel   hun   
nabestaanden,   die   door   het   verrichten   van   arbeid   in   het   Nederlandse   mijnbedrijf   de   ziekte   silicose   
hebben   opgelopen.   Het   geld   voor   deze   uitkeringen   werd   grotendeels   ontvangen   van   het   Rijk   en   het   
reglement   was   in   overeenstemming   met   de   staatssecretaris   van   Sociale   Zaken   en   Werkgelegenheid   
opgesteld.     
    

Er   werd   een   aanvraag   ingediend   en   deze   werd   vervolgens   afgewezen   door   de   stichting.   De   
aanvrager   zocht   rechtsbescherming   bij   de   bestuursrechter   en   deze   rechter   moest   zich   afvragen   of   
(het   bestuur   van)   de   stichting   een   bestuursorgaan   was.   Als   dit   niet   het   geval   zou   zijn,   dan   zou   de   
bestuursrechter   onbevoegd   zijn.   De   ABRvS   heeft   deze   vraag   bevestigend   beantwoord   aan   de   hand   
van   de   hierboven   genoemde   criteria.   
    

    

  
10   

  



Samenvatting   literatuur   Bestuursprocesrect   I   2021-2022   
  

Voorbeeld   b-orgaan:   
Het   komt   wel   eens   voor   dat   een   ouder   of   een   oudere   leerling   van   een   school   tot   verkeersregelaar   
(klaar-over)   wordt   benoemd   om   verkeersongelukken   bij   het   in-   en   uitgaan   van   de   school   te   
voorkomen.   Zo’n   ouder   of   leerling   krijgt   dan   openbaar   gezag   toegekend   en   is   bij   de   uitoefening   als   
verkeersregelaar   een   bestuursorgaan   (b-orgaan)   in   de   zin   van   de   Awb.     

  
Verschil   in   strekking   a-orgaan   en   b-orgaan   
A-organen   zijn   in   alles   wat   zij   doen   bestuursorganen   en   vallen   voor   al   hun   handelen   onder   de   Awb   
en   de   andere   normen   van   publiekrecht,   zoals   de   algemene   beginselen   van   behoorlijk   bestuur.   
B-organen   daarentegen,   zijn   alleen   bestuursorganen   voor   zover   zij   met   openbaar   gezag   zijn   
bekleed.   Men   moet   onderzoeken   of   die   handelingen   in   het   kader   van   de   uitoefening   van   het   
openbaar   gezag   worden   verricht   of   niet.   Vanwege   dit   verschil   moet   bij   een   onderzoek   of   een   
bepaalde   instelling   een   bestuursorgaan   is,   altijd   eerst   worden   bekeken   of   er   sprake   is   van   een   
a-orgaan.   Is   dit   antwoord   bevestigend,   dan   kan   ‘onderdeel   b’   buiten   beschouwing   worden   gelaten.     

  
Algemene   belanghebbenden   
Artikel   1:2   lid   1   Awb    omschrijft   de   belanghebbende   als   volgt:   
    

“Onder   belanghebbende   wordt   verstaan:   degene   wiens   belang   rechtstreeks   bij   een   besluit   is   
betrokken.”   
    

In   de   bestuursrechtspraak   zijn   eisen   ontwikkeld   om   vast   te   stellen   of   een   persoon   kan   worden   
aangemerkt   als   een   belanghebbende,   de    OPERA-criteria .   
    

Voor   het   aannemen   van   belanghebbendheid   moet   sprake   zijn   van   de   volgende   elementen:   
● Objectief   bepaalbaar   belang :   het   belang   mag   niet   enkel   subjectief   zijn.   Een   belang   dat   

alleen   bestaat   in   de   belevingswereld   van   een   persoon   is   onvoldoende.     
● Persoonlijk   belang :   het   belang   dient   persoonlijk   van   aard   te   zijn.   Een   persoon   dient   zich   

voldoende   te   onderscheiden   van   de   personen   die   niet   als   belanghebbenden   worden   gezien.   
Er   moet   sprake   zijn   van   hinder   van   enige   betekenis.   

● Eigen   belang :   een   persoon   kan   slechts   opkomen   voor   zijn   eigen   belang(en).   
● Rechtstreeks   bij   een   besluit   betrokken   belang :   er   dient   in   voldoende   mate   een   causaal   

verband   aanwezig   te   zijn   tussen   het   genomen   besluit   en   het   belang   van   de   persoon   in   
kwestie.   

● Actueel   belang :   een   persoon   moet   een   duidelijk   actueel   belang   hebben.   Een   belang   dat   te   
onzeker   is   of   nog   in   de   toekomst   ligt,   is   daarvoor   onvoldoende.   

    
Rechtspersonen   kunnen   opkomen   voor   hun   eigen   belang   ( artikel   1:2   lid   1   Awb ),   maar   ook   voor   
algemene   of   collectieve   belangen   ( artikel   1:2   lid   3   Awb ).   In    lid   2   en   3    zijn   uitbreidingen   ten   aanzien   
van   het   belanghebbende-begrip   neergelegd,   welke   in   samenhang   met   het    lid   1    toepassing   vinden.     
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Statutair   belanghebbenden   
Om   als   rechtspersoon   bij   de   bestuursrechter   op   te   komen   voor   statutaire   belangen   moet   er   zijn   
voldaan   aan   de   vereisten   die   voortvloeien   uit    artikel   1:2   lid   3   Awb :   
    

“Ten   aanzien   van   rechtspersonen   worden   als   hun   belangen   mede   beschouwd   de   algemene   
en   collectieve   belangen   die   zij   krachtens   hun   doelstellingen   en   blijkens   hun   feitelijke   
werkzaamheden   in   het   bijzonder   behartigen.”   

  
Er   moet   zijn   voldaan   aan   de   volgende   criteria:   

● Er   moet   sprake   zijn   van   een   rechtspersoon;   
● Deze   moet   algemene   of   collectieve   belangen   behartigen;   
● Op   basis   van   een   specifieke   doelstelling   (‘in   het   bijzonder’-criterium);   
● Behartiging   van   de   bedoelde   belangen   moet   mede   blijken   uit   feitelijke   werkzaamheden;     
● De   rechtspersoon   is   gebonden   aan   zijn   eigen   doelstelling   (finaliteitsvereiste);   
● OPERA-criteria   (met   uitzondering   van   ‘eigen   belang’).   

   Rechtspersoon   
Het   artikel   kan   enkel   toepassing   vinden   als   er   sprake   is   van   een   rechtspersoon   in   de   zin   van   Boek   2   
BW.   Het   kan   gaan   om   een   rechtspersoon   die   is   ingesteld   krachtens   publiekrecht,   om   
kerkgenootschappen,   formele   verenigingen,   coöperaties,   naamloze   vennootschappen,   besloten  
vennootschappen   en   stichtingen.   Een   rechtspersoon   behoeft   niet   te   bestaan   op   het   moment   dat   
een   primair   besluit   is   genomen;   het   mag   ook   nog   gedurende   de   bezwaarfase   worden   opgericht.     

  
Een   vereniging   waarvan   de   statuten   niet   zijn   opgenomen   in   een   notariële   akte   wordt   een   informele   
stichting   genoemd   ( artikel   2:30   BW ).   Een   informele   vereniging   kan   als   een   rechtspersoon   in   de   zin   
van    artikel   1:2   lid   3   Awb    worden   aangemerkt   als   er   sprake   is   van   (1)   een   organisatiestructuur   en   
leden,   en   (2)   als   zij   als   eenheid   deelnemen   aan   het   rechtsverkeer.   

  
Algemene   en   collectieve   belangen   
Er   is   dus   geen   sprake   van   een   eigen   belang,   maar   van   algemene   of   collectieve   belangen.   Hierin   ligt   
het   verschil   met    artikel   1:2   lid   1   Awb .    Algemene   belangen    zijn   belangen   die   de   belangen   van   één   
individu   overstijgen,   zoals   het   belang   dat   is   gediend   met   het   in   stand   houden   van   bos-   of   
natuurgebieden.   Een    collectief   belang    kan   worden   opgevat   als   het   resultaat   van   een   bundeling   van   
individuele   belangen   (gezamenlijke   belangen   van   (bijna)   alle   leden   van   een   groep   personen).     
    
Statutaire   doelstelling   en   ‘in   bijzonder’-criterium   
Het   moet   gaan   om   een   statutaire   doelstelling.   Het   moet   duidelijk   zijn   waarom   de   rechtspersoon   is   
opgericht   en   voor   welke   belangen   van   algemene   of   collectieve   aard   deze   zich   wil   inzetten.   De   
statutaire   doelstelling   hoeft   niet   volledig   op   schrift   te   staan.   Zij   kan   ook   blijken   uit   de   aard   van   een   
rechtspersoon.   De   doelstelling   van   de   rechtspersoon   moet   voldoende   specifiek   zijn.   Dit   vereiste   
wordt   gesteld   om   te   voorkomen   dat   rechtspersonen   met   een   te   algemene   doelstelling   ook   in   
bezwaar   en   beroep   moeten   worden   ontvangen.   Het   nastreven   van   algemene,   politiek   getinte   
belangen   vormt   een   factor   die   kan   bijdragen   aan   het   niet-aannemen   van   belanghebbende-status.    
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Finaliteitsvereiste   
Er   moet   een   relatie   zijn   tussen   het   belang   dat   men   in   casu   behartigt   en   de   statutaire   doelstelling   
van   de   rechtspersoon.   Rechtspersonen   kunnen   in   rechte   opkomen   voor   algemene   of   collectieve   
belangen.   Een   rechtspersoon   die   zich   beroept   op    artikel   1:2   lid   3   Awb    mag   niet   opereren   buiten   zijn   
doelstelling.   Als   de   rechtspersoon   wil   opkomen   voor   een   belang,   dan   moet   dit   dus   terug   te   voeren   
zijn   op   de   statutaire   doelstelling   (het   finaliteitsvereiste)   

  
Feitelijke   werkzaamheden   
Het   vereiste   geldt   enkel   bij   algemene   belangenbehartigers,   niet   voor   de   collectieve   
belangenbehartigers.   Er   wordt   een   drempel   opgeworpen   tegen   ‘papieren’   belangenorganisaties   die   
procederen   als   hun   hoofdactiviteit   beschouwen.   De   rechtspraak   verwacht   van   deze   organisaties   dat   
er   ook   andere   activiteiten   worden   ondernomen   dan   enkel   het   opstellen   van   bezwaar-   en   
beroepschriften.   
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Bestuurshandelingen   
Literatuur   
Dit   is   een   samenvatting   van   hoofdstuk   5:   nrs.   152   -   162,   nr.   169,   nr.   170   m.u.v.   de   laatste   alinea,   nrs.   171   
-   180,   nrs.   189   -   208,   nrs.   210   -   211   en   hoofdstuk   7:   nr.   268,   van   het   boek   Bestuursrecht   in   de   Sociale   
Rechtsstaat,   deel   1,   Schlössels   en   Zijlstra   (deel   1),   2017.     

  
Bestuurshandelingen   
Door   het   bestuur   worden   verschillende   soorten   handelingen   verricht.   Kenmerkend   voor   deze   
bestuurshandelingen   is   dat   zij   tot   doel   hebben   het    algemeen   belang    te   dienen.   Veel   handelingen   
die   het   bestuur   uitvoert,   hebben   een    zuiver   feitelijk   karakter ,   bijvoorbeeld:   het   ophalen   van   
huisvuil,   het   herstellen   van   de   weg,   het   blussen   van   brand   en   het   aanleggen   van   dijken.   
    

Naast   feitelijke   handelingen   verricht   het   bestuur   ook   diverse    rechtshandelingen .   Een   gemeente   
kan   als   rechtspersoon   bijvoorbeeld   computers   kopen   voor   haar   ambtenaren.   Het   gaat   hier   om   
privaatrechtelijke   rechtshandelingen    die   herleidbaar   zijn   tot   de   betrokken   rechtspersoon.   Het   
gaat   om   rechtshandelingen   die   niet   enkel   door   de   overheid   kunnen   worden   verricht.   Voor   het   
verrichten   van   deze   rechtshandelingen   is   geen   specifieke   bestuursbevoegdheid   vereist.     
    

Voor   het   verrichten   van    publiekrechtelijke   rechtshandelingen    is   wel   een   bestuursbevoegdheid   
vereist.   Het   gaat   dan   namelijk   om   de   bevoegdheid   om   besluiten   te   nemen.   De   bevoegdheid   tot   het   
verrichten   van   publiekrechtelijke   rechtshandelingen   moet   herleidbaar   zijn   tot   een   door   de   wetgever   
aan   een   bestuursorgaan   toegekende   bestuursbevoegdheid   (het   legaliteitsvereiste).     

     
Hoofdindeling   bestuurshandelingen   
Bestuurshandelingen   kunnen   worden   onderscheiden   in:     

● Feitelijke   bestuurshandelingen;   en   
● Rechtshandelingen:   zowel   privaatrechtelijk   als   publiekrechtelijk.   

    
Er   zijn   handelingen   die   zich   bevinden   tussen   rechtshandelingen   en   feitelijke   handelingen   in.   Hierbij   
kan   gedacht   worden   aan   een   toezegging.   Als   een   bestuursorgaan   een   burger   schriftelijk   toezegt   dat   
een   bepaald   besluit   zal   worden   genomen,   dan   kan   men   hier   in   beginsel   een   zuiver   feitelijk   handelen   
in   zien.   Dit   feitelijk   handelen   kan   via   het   vertrouwensbeginsel   rechtsgevolgen   in   het   leven   roepen,   
maar   er   kan   niet   gesproken   worden   van   een   rechtshandeling.   
    

Feitelijke   bestuurshandelingen   
De   Algemene   wet   bestuursrecht   is   om   diverse   redenen   ook   van   belang   voor   het   feitelijk   handelen   
van   het   bestuur.   Uit   de   schakelbepaling   van    artikel   3:1   lid   2   Awb    volgt   dat    Afdeling   3.2-3.4    van   
toepassing   is   verklaard   op   andere   handelingen   van   bestuursorganen.   

  
Publiekrechtelijke   rechtshandelingen     
Om   van   een   besluit   te   kunnen   spreken,   moet   er   wel   sprake   zijn   van   een   publiekrechtelijke   
rechtshandeling:   het   eenzijdig   vaststellen   van   eens   anders   rechtspositie.   Die   rechtshandeling   moet   
krachtens   een   wettelijk   voorschrift   een   exclusieve   bevoegdheid   toekennen.     
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Privaatrechtelijke   rechtshandelingen   
Een   rechtshandeling   is   privaatrechtelijk   als   ook   anderen   dan   de   overheid   de   rechtshandeling   
kunnen   uitoefenen.   De   aard   van   de   bevoegdheid   is   doorslaggevend   en   niet   de   plaats   van   de   
grondslag   in   de   wet.     

  
2.1.2.   Besluit   in   de   zin   van   de   Awb   
Het   nemen   van   besluiten   is   een   belangrijke   activiteit   van   het   bestuur.    Artikel   1:3   lid   1   Awb    geeft   de   
definitie   van   een   besluit:   
    

“Onder   besluit   wordt   verstaan:   een   schriftelijke   beslissing   van   een   bestuursorgaan,   
inhoudende   een   publiekrechtelijke   rechtshandeling.”     

    
Uit   dit   artikel   volgen   de   elementen   waaraan   een   besluit   moet   voldoen:   

● Schriftelijk;   
● Beslissing;   
● Bestuursorgaan;   
● Rechtshandeling;   
● Publiekrechtelijk.   

    
In   beginsel   geldt   dat   de   bestuursrechter   zich   enkel   bevoegd   mag   verklaren   kennis   te   nemen   van   
besluiten   die   voldoen   aan   de   wettelijke   definitie   van    artikel   1:3   Awb .   De   rechterlijke   bevoegdheid   is   
namelijk   gekoppeld   aan   het   besluitbegrip   ( artikel   8:1   Awb ).   De   rechtspraak   laat   zien   dat   de   
bestuursrechter   om   rechtsbescherming   te   kunnen   bieden,   bereid   is   om   de   wettelijke   definitie   een   
enkele   keer   ook   ruim   toe   te   passen.   Men   spreekt   ook   wel   van   het    strategisch   besluitbegrip .     
    

Het   schriftelijkheidsvereiste   
Enkel   schriftelijke   beslissingen   van   bestuursorganen   kunnen   worden   aangemerkt   als   een   besluit.   
Volgens   de   memorie   van   toelichting   betekent   dit   niets   anders   dan   dat   het   besluit   uit   een   schriftelijk   
stuk   kenbaar   moet   zijn   en   waaruit   direct   blijkt   dat   de   beslissing   is   genomen.   Het   is   niet   relevant   of   
deze   schriftelijke   tekens   op   papier   staan.   Een   elektronisch   te   lezen   stuk   voldoet   ook.   

  
Er   zijn   echter   ook   beslissingen   ter   uitoefening   van   publiekrechtelijke   bevoegdheden   die   niet   
schriftelijk   zijn,   maar   op   een   andere   manier   plaatsvinden,   bijvoorbeeld   mondeling   of   door   middel   
van   een   teken.   Dit   zijn   geen   besluiten   in   de   zin   van   de   Awb.      

  
Beslissing   
De   Awb   maakt   een   onderscheid   tussen   besluit   en   beslissing.   Het   begrip   beslissing   slaat   op   het   
geheel   van   procedurele   handelingen   die   gezamenlijk   tot   een   besluit   leiden.   Bij   een   beslissing   is   het   
bestuursorgaan   tot   een   definitieve,   afgeronde   standpuntbepaling   gekomen.   Het   gaat   dus   om   een   
keuzemoment:   is   de   knoop   doorgehakt?   
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Publiekrechtelijke   grondslag   
Een   beslissing   is   publiekrechtelijk   als   deze   is   gebaseerd   op   een   wettelijk   voorschrift   van   
publiekrechtelijke   aard,   dan   wel   strekt   tot   uitvoering   van   een   publieke   taak.   Publieke   taken   zijn   geen   
bevoegdheden,   ook   niet   als   zij   op   de   wet   steunen.   De   hoofdregel   luidt   dat   een   besluit   behoort   te   
steunen   op   een   bestaande,   geschreven   bestuursbevoegdheid   om   eenzijdig   publiekrechtelijke   
rechtsgevolgen   in   het   leven   te   roepen.   Het   kan   hier   gaan   om   beschikkings-   of   regelgevende   
bevoegdheden   van   het   bestuur.     
    

De   wettelijke   grondslag   kan   soms   worden   gevonden   in   de   Awb,   maar   in   de   meeste   gevallen   gaat   
het   om   een   bevoegdheidsgrondslag   in   een   bijzonder   wettelijk   voorschrift.   In   het   algemeen   geldt   
dat,   indien   een   wettelijk   voorschrift   exclusief   aan   een   bestuursorgaan   een   bevoegdheid   toekent,   die   
bevoegdheid   publiekrechtelijk   van   aard   is.   De   privaatrechtelijke   of   publiekrechtelijke   plaats   in   de   
wet   is   daarbij   niet   doorslaggevend,   maar   wel   de   aard   van   de   bevoegdheid   zelf.   

  
Als   een   publiekrechtelijke   bevoegdheid   ontbreekt,   dan   kan   in   de   regel   geen   besluit   worden   
aangenomen,   ook   al   is   er   sprake   van   handelen   in   een   publiekrechtelijke   context.   Er   dient   dan   te  
worden   uitgegaan   van   het   privaatrechtelijke   karakter.   Er   is   dan   sprake   van   een   (rechts)handeling   
naar   burgerlijk   recht.     

  
Rechtshandeling   
Onder   een   rechtshandeling   wordt   verstaan:   een   handeling   van   een   daartoe   bevoegd   
bestuursorgaan   die   is   gericht   op   enig   rechtsgevolg.   Het   moet   gaan   om   het   ontstaan,   wijzigen,   
tenietgaan   of   bindend   bevestigen   van   een   recht,   aanspraak,   verplichting,   bevoegdheid   of   status.     

  
Besluiten   zijn   rechtshandelingen.   Een   bestuursorgaan   is   niet   vrij   bij   het   verrichten   van   rechtens   
relevante   handelingen.   Het   orgaan   brengt,   binnen   de   kaders   van   zijn   bevoegdheid,   de   wil   van   de   
publieke   rechtsgemeenschap   tot   uitdrukking.     
    

Soorten   besluiten   
De   Awb   gaat   uit   van   een   tweedeling   tussen   beschikkingen   en   besluiten   van   algemene   strekking.   
Een   beschikking   wordt   beschreven   als   een   besluit   dat    niet    van   algemene   strekking   is   ( artikel   1:3   lid   
2   Awb ).   Het   besluit   van   algemene   strekking   is   daarmee   een   verzamelbegrip   geworden.   Het   begrip   
valt   uiteen   in   enkele   subcategorieën,   die   slechts   gemeenschappelijk   hebben   dat   zij   voldoen   aan   de   
omschrijving   van   besluit   en   dat   zij   van   algemene   strekking   zijn.     
    

Soorten   besluiten   van   algemene   strekking     
De   categorie   besluiten   van   algemene   strekking   kan   worden   onderscheiden   in:   

● Algemeen   verbindende   voorschriften;   
● Beleidsregels;   
● Concretiserende   besluiten   van   algemene   strekking;   en   
● Overige   besluiten   van   algemene   strekking.   
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Algemeen   verbindende   voorschriften   
Het   begrip   ‘algemeen   verbindend   voorschrift’   in    artikel   1:3   lid   4   Awb    is   opgenomen   als   een   negatief   
element   van   de   begripsomschrijving   van   de   beleidsregel:     
    

“Onder   beleidsregel   wordt   verstaan:   een   bij   besluit   vastgestelde   algemene   regel,   niet   zijnde   
een   algemeen   verbindend   voorschrift . ”   

    
Van   bijzonder   belang   is   het   begrip   in    artikel   3:1   lid   1   en   8:3   lid   1   sub   a   Awb .   Hier   begrenst   het   begrip   
‘algemeen   verbindend   voorschrift’   zowel   het   toepassingsbereik   van   hoofdstuk   3   als   de   mogelijkheid   
van   beroep   bij   de   bestuursrechter   op   grond   van   hoofdstuk   8.   Een   belanghebbende   kan   niet   in   
beroep   bij   de   bestuursrechter   tegen   een   algemeen   verbindend   voorschrift   dat   door   een   
bestuursorgaan   is   vastgesteld.     
    

Begripsomschrijving   
De   definitie   van   een   algemeen   verbindend   voorschrift   kan   als   volgt   worden   omschreven:     

  
Het   gaat   om   naar   buiten   werkende,   bindende   regels,   die   uitgaan   van   het   openbaar   gezag   
dat   de   bevoegdheid   daartoe   aan   de   wet   ontleent.     

    
Het   gaat   om   voorschriften   die   naar   buiten   zijn   gericht   in   de   zin   dat   zij   tot   eenieder   zijn   gericht   en   in   
zoverre   ook   algemeen   van   aard   zijn.   Tevens   gaat   het   om   voorschriften   die   de   betrokken   burgers   
binden.   De   betreffende   regel   is   gericht   tot   een   open   groep   van   personen   en   is   vatbaar   voor   
herhaalde   toepassing,   bijvoorbeeld:   de   regel   dat   het   verboden   is   om   voor   een   uitrit   te   parkeren   voor   
iedereen   die   op   een   zodanige   plaats   wil   parkeren   en   ten   aanzien   van   elke   parkeeractiviteit.   
    

Algemeen   verbindende   voorschriften   vindt   men   onder   andere   in   algemene   maatregelen   van   
bestuur,   ministeriële   verordeningen   en   in   verschillende   verordeningen   van   decentrale   regelgevers.     
    

Algemeen   verbindende   voorschriften   onderscheiden   zich   van   beleidsregels   door   hun   zelfstandige   
karakter.   Beleidsregels   missen   een   zelfstandig   normstellend   karakter.   De   bevoegdheid   tot   het   
geven   van   beleidsregels   is   steeds   een   afgeleide   of   impliciete   bevoegdheid.   Een   algemeen   
verbindend   voorschrift   moet   naar   zijn   aard   zelf   alle   relevante   elementen   van   een   volwaardige   
rechtsregel   omvatten   op   basis   waarvan   het   rechtsgevolg   bij   een   bepaald   rechtsfeit   intreedt.     
    

Beleidsregels   
In    artikel   1:3   lid   4   Awb    wordt   de   definitie   van   een   beleidsregel   gegeven:   
    

“Onder   beleidsregel   wordt   verstaan:   een   bij   besluit   vastgestelde   algemene   regel,   niet   zijnde   
een   algemeen   verbindend   voorschrift,   omtrent   de   afweging   van   belangen,   de   vaststelling   
van   feiten   of   de   uitleg   van   wettelijke   voorschriften   bij   het   gebruik   van   een   bevoegdheid   van   
een   bestuursorgaan.”  
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In   deze   definitie   zijn   vijf   elementen   te   onderscheiden:   
1. Een   beleidsregel   is   neergelegd   in   een   besluit;   
2. Niet   inhoudende   een   algemeen   verbindend   voorschrift;   
3. Die   een   algemene   regel   geeft;   
4. Omtrent   de   afweging   van   belangen,   de   vaststelling   van   feiten   of   de   uitleg   van   wettelijke  

voorschriften;   
5. Bij   het   gebruik   van   een   bevoegdheid   van   een   bestuursorgaan.   

  
Bij   besluit   vastgesteld     
Een   regel   is   enkel   een   beleidsregel   in   de   zin   van   de   Awb   als   deze   is   neergelegd   in   een   besluit   
( artikel   1:3   lid   1   Awb ).     Niet   de   beleidsregel   zelf   is   het   besluit,   maar   de   vaststelling.   Een   beleidsregel   
in   de   zin   van   de   Awb   kan   slechts   in   werking   treden   als   het   besluit   is   bekendgemaakt.     
    

Awb   en   wettelijke   grondslag   
In    artikel   4:81   lid   1   Awb    wordt   een   algemene   wettelijke   grondslag   gegeven   voor   beleidsregels.   Op   
grond   van   dit   artikel   kan   een   bestuursorgaan   over   zijn   eigen   bevoegdheid   beleidsregels   vaststellen.   
Tevens   kan   een   bestuursorgaan   beleidsregels   vaststellen   ten   aanzien   van   een   bevoegdheid   die   
onder   zijn   verantwoordelijkheid   wordt   uitgeoefend   en   ten   aanzien   van   een   door   hem   gedelegeerde   
bevoegdheid.   In   andere   gevallen   kan   een   dergelijke   bevoegdheid   alleen   bestaan   indien   dit   bij   
wettelijk   voorschrift   is   bepaald   ( artikel   4:81   lid   2   Awb ).     
    

Als   een   bestuursorgaan   een   beleidsmatige   aanbeveling   geeft   over   het   gebruik   van   bepaalde   
bestuursbevoegdheden   van   een   ander   orgaan,   terwijl   daartoe   geen   bevoegdheid   bestaat,   dan   is   er   
geen   sprake   van   een   beleidsregel.   Er   is   dan   sprake   van   een   richtlijn,   circulaire,   advies,   etc.   Van   
binding   op   directe   wijze   is   geen   sprake   en   van   formele   bekendmakingseisen   ook   niet.   
    

Een   algemeen   verbindend   voorschrift   is   een   regel   die   berust   op   een   wettelijke   bevoegdheid   tot   
regelgeving,   waarvan   niet   kan   worden   afgeweken.   Een   beleidsregel   is   een   regel   waarvan   in   
bijzondere   gevallen   juist   wel   kan   en   moet   worden   afgeweken.   De   beleidsregel   heeft   naar   zijn   aard   
geen   zelfstandig   normstellend   karakter.     
    

Algemene   regel   omtrent   belangenafweging,   feitenvaststelling   of   wetsuitleg   
Met   ‘algemene   regel’   wordt   bedoeld   dat   een   beleidsregel   niet   voor   één   geval,   maar   voor   een   reeks   
van   gevallen   aangeeft   hoe   de   betreffende   bevoegdheid   van   het   bestuursorgaan   zal   worden   
uitgeoefend.   Het   geldt   voor   een   open,   omschreven   groep   van   personen.     
    

Enkel   algemene   regels   die   betrekking   hebben   op   de   afweging   van   belangen,   de   vaststelling   van   
feiten   of   de   uitleg   van   wettelijke   voorschriften   kunnen   beleidsregels   zijn   in   de   zin   van   de   Awb.     
Zuiver   interne   procedureregels   of   regels   over   de   organisatie   van   werkzaamheden   zijn   geen   
beleidsregels.     
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Bij   gebruik   bestuursbevoegdheid   
Een   beleidsregel   moet   betrekking   hebben   op   het   gebruik   van   een   bestuursbevoegdheid   van   een   
bestuursorgaan.   Het   beleid   moet   zien   op   de   externe   bevoegdheden   van   een   bestuursorgaan;   de   
bevoegdheden   grijpen   in   de   rechten   of   belangen   van   burgers   of   zijn   daarop   van   invloed.   
    

Plannen   
Het   begrip   ‘plan’   is   niet   in   de   Awb   gedefinieerd.   Het   betreft   een   plan   met   een   rechtsgevolg   dat   een   
samenhangend   geheel   bevat   van   op   elkaar   afgestemde   concrete   beleidskeuzes   omtrent   door   een   
bestuursorgaan   te   nemen   besluiten   of   te   verrichten   andere   handelingen.   Niet   ieder   plan   is   een   
besluit   in   de   zin   van   de   Awb,   ook   al   steunt   het   op   een   wettelijke   grondslag.   Enkel   als   het   plan   een   
publiekrechtelijke   rechtshandeling   inhoudt,   kan   sprake   zijn   van   een   besluit.     
    

Om   een   besluit   van   algemene   strekking   te   kunnen   zijn,   moet   het   plan   op   een   rechtsgevolg   zijn   
gericht.   Dat   wil   zeggen   dat   er   tegenover   burgers   of   andere   bestuursorganen   een   zekere   mate   van   
juridische   binding   van   uitgaat.     
    

Wettelijke   en   buitenwettelijke   plannen   
Plannen   kunnen   worden   ingedeeld   in   wettelijke   en   buitenwettelijke   plannen.   Het   wettelijke   plan   
steunt   op   een   expliciete   grondslag   in   een   bijzondere   wet,   terwijl   het   buitenwettelijke   plan   een   
wettelijke   grondslag   mist.   Niet   ieder   wettelijk   plan   bewerkstelligt   rechtsgevolgen.   Rechtsgevolgen   
bij   een   buitenwettelijk   plan   zijn   niet   op   voorhand   uitgesloten.     
    

Bij   een   wettelijk   plan   kan   gedacht   worden   aan   het   bestemmingsplan   ( artikel   3.1   Wet   ruimtelijke   
ordening ).   Dit   plan   heeft   concrete   rechtsgevolgen.   Er   worden   bindende   bestemmingen   voor   het   
gebruik   van   gronden   en   opstallen   in   vastgelegd.     
    

Een   buitenwettelijk   plan   is   bijvoorbeeld   een   gemeentelijk   plan   inzake   speelvoorzieningen.   Een   
zodanig   plan   heeft   in   de   regel   slechts   feitelijke   gevolgen.   Er   kan   gedacht   worden   aan   een   
beleidsinstantie   om   speeltoestellen   te   onderhouden.   
    

Awb   en   plannen   
Het   plan   kan   een   besluit   van   algemene   strekking   zijn,   niet   zijnde   een   algemeen   verbindend   
voorschrift   of   een   beleidsregel,   waartegen   in   het   algemeen   voor   belanghebbenden   beroep   
openstaat   bij   de   rechtbank   ( artikel   8:1   Awb ),   tenzij   de   bijzondere   wet   anders   bepaalt.     

  
Een   louter   informatief   of   indicatief   plan   is   niet   op   rechtsgevolg   gericht.   Het   is   geen   besluit   en   er   
staat   dan   ook   geen   beroep   tegen   open   ( artikel   8:1   jo.   1:3   lid   1   Awb ).   Bevat   een   plan   algemeen   
verbindende   voorschriften   of   beleidsregels,   dan   is   het   op   dat   punt   in   ieder   geval   niet   vatbaar   voor   
beroep   ( artikel   8:3   Awb ),   tenzij   uit   de   bijzondere   wet   weer   anders   volgt.     
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Concretiserende   besluiten   van   algemene   strekking   of   bestuurlijke   maatregelen   
Het   komt   regelmatig   voor   dat   de   werking   van   een   algemeen   verbindend   voorschrift   naar   plaats   en   
tijd   afhankelijk   is   van   een   nog   te   nemen   besluit.   Dit   nadere   bestuursbesluit   bevat   dan   zelf   niet   de   
inhoudelijke   rechtsnorm   en   is   geen   algemeen   verbindend   voorschrift.   Het   vormt   enkel   een   
noodzakelijke   toepassingsvoorwaarde   voor   de   reeds   in   het   algemeen   verbindend   voorschrift   
gegeven   rechtsnorm.   Het   concretiserend   besluit   bevat   geen   zelfstandige   normstelling.     
    

Het   onderscheid   tussen   een   concretiserend   besluit   van   algemene   strekking   en   een   algemeen   
verbindend   voorschrift   is   ten   eerste   relevant   voor   het   beroep   op   de   bestuursrechter.   Tegen   een   
concretiserend   besluit   van   algemene   strekking   staat   bestuursrechtelijke   rechtsbescherming   open,   
terwijl    artikel   8:3   lid   1   aanhef   sub   a   Awb    beroep   tegen   een   algemeen   verbindend   voorschrift   
uitsluit.     
    

Bekende   voorbeelden   van   concretiserende   besluiten   van   algemene   strekking   die   de   
toepasselijkheid   van   een   algemeen   verbindend   voorschrift   naar   plaats   bepalen,   zijn   de   vaststelling   
van   de   bebouwde   kom,   die   de   toepasselijkheid   bij   of   krachtens   de    Wegenverkeerswet    gestelde   
voorschriften   bepaalt   en   bijvoorbeeld   de   aanwijzing   van   een   plaats   voor   een   markt.     
    

Een   voorbeeld   van   een   concretiserend   besluit   dat   de   werking   van   een   algemeen   verbindend   
voorschrift   naar   tijd   bepaalt,   is   bijvoorbeeld   de   vaststelling   van   de   openingstijden   van   het   
gemeentelijke   milieupark.   

  
Concretiserend   besluit   van   algemene   strekking   vs.   algemeen   verbindend   voorschrift   
Het   verschil   tussen   een   concretiserend   besluit   van   algemene   strekking   en   een   algemeen   
verbindend   voorschrift   is   van   belang   voor   de   vraag   of   tegen   het   besluit   beroep   open   staat.     
    

Een   concretiserend   besluit   van   algemene   strekking   bevat   geen   zelfstandige   normstelling.   Het   
verschil   moet   gezocht   worden   in   het   materiële   criterium;   het   al   dan   niet   aanwezig   zijn   van   een   
andere   inhoudelijke   normstelling.   Enkel   een   algemeen   verbindend   voorschrift   kan   dit   soort   
normstellingen   bewerkstelligen.   Zo   is   bijvoorbeeld   een   gebiedsaanwijzingsbesluit   dat   ziet   op   een   
markt,   vaak   een   concretiserend   besluit   van   algemene   strekking   dat   de   reeds   bestaande   bepalingen   
in   de   Marktverordening   op   de   Straathandel   concretiseert   naar   tijd   en   plaats.     
    

Als   een   gebied   bij   verordening   is   aangewezen,   dan   is   dit   een   algemeen   verbindend   voorschrift.   Is   
het   gebied   niet   in   de   verordening   aangewezen,   maar   vindt   de   aanwijzing   plaats   bij   nader   besluit,   dan   
is   die   aanwijzing   een   concretiserend   besluit   van   algemene   strekking.     

  
Overige   besluiten   van   algemene   strekking   
Er   zijn   naast   de   besluiten   van   algemene   strekking   die   zijn   te   benoemen   als   algemeen   verbindende   
voorschriften,   beleidsregels,   plannen   of   concretiserende   besluiten   van   algemene   strekking,   ook   nog   
andere   besluiten   van   algemene   strekking,   die   niet   behoren   onder   één   begripsomschrijving.   Deze   
restcategorie   bestaat   onder   andere   uit   de   besluiten   tot   goedkeuring,   schorsing,   vernietiging   of   
inwerkingtreding   dan   wel   intrekking   van   algemeen   verbindende   voorschriften   of   beleidsregels.     
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Silencio   positivo:   besluit   van   rechtswege   door   verstrijken   van   de   beslistermijn   
Paragraaf   4.1.3.3.   Awb    regelt   de   positieve   fictieve   beschikking   van   rechtswege:   de    silencio   positivo .   
Van   een    silencio   positivo    is   sprake   als   een   beschikking   van   rechtswege   tot   stand   komt   door   het   
verstrijken   van   de   toepasselijke   wettelijke   beslistermijn.   Hierdoor   komt   een   beschikking   tot   stand   
zonder   een   uitdrukkelijke   beslissing   van   het   bevoegde   bestuursorgaan.   De   gedachte   is   dat   dit   
rechtsfiguur   voor   het   bestuur   kan   fungeren   als   de   bekende   stok   achter   de   deur.     
    

Paragraaf   4.1.3.3.   Awb    is   facultatief   recht   en   slechts   van   toepassing   op   een   beschikking   voor   zover   
dit   bij   wettelijk   voorschrift   is   bepaald.   Enkel   bij    artikel   28   Dienstenwet    is   de   bovengenoemde   
paragraaf   van   toepassing   op   een   vergunningaanvraag,   tenzij   bij   wettelijk   voorschrift   anders   is   
bepaald.     
    

Verlening   van   rechtswege   bij   niet-tijdig   beslissen,   geldt   op   grond   van   de    silencio -regeling   als   een   
beschikking   ( artikel   4:20b   lid   2   Awb ).   In   verband   met   de   rechtszekerheid   is   bekendmaking   van   een   
beschikking   van   rechtswege   cruciaal.     

  
Artikel   4:20c   lid   1   Awb    verplicht   het   bestuursorgaan   om   de   beschikking   van   rechtswege   bekend   te   
maken   binnen   twee   weken   nadat   zij   van   rechtswege   is   gegeven.   Bestuursorganen   moeten   dus   
bijhouden   wanneer   er   beschikkingen   van   rechtswege   ontstaan.   De   wetgever   probeert   door   middel   
van   een   dwangsomregeling   bestuursorganen   te   dwingen   tot   het   naleven   van   de   
bekendmakingsverplichting   ( artikel   4:20d   Awb ).     
    

2.1.4.   Strategisch   besluitbegrip   
Beslissingen   die   enkel   zijn   gericht   op   het   verrichten   van   feitelijke   handelingen   of   die   eventueel   als   
mededeling   aan   een   ander   besluit   voorafgaan,   worden   meestal   niet   als   besluit   aangemerkt.   
Aangenomen   wordt   dat   er   dan   geen   rechtsgevolg   is   beoogd,   tenzij   anders   blijkt   uit   de   
omstandigheden   van   het   geval.     

  
In   het   belang   van   de   rechtsbescherming   zijn   besluiten   aangenomen   die   slechts   een   feitelijk   
bestuurshandelen   aankondigen.   De   last   onder   bestuursdwang   houdt   een   duidelijke   juridische   
verplichting   tot   geheel   of   gedeeltelijk   herstel   van   een   overtreding   in.   Hier   is   duidelijk   sprake   van   een   
besluit.   Een   ander   voorbeeld:   als   een   waarschuwing   gebaseerd   is   op   een   wettelijk   voorschrift   en   
deze   een   verplichtend   karakter   heeft,   dan   kan   dit   ook   als   een   besluit   worden   gezien.   

  
Rechtsgevolgen   
Een   besluit   heeft    externe   rechtsgevolgen .   Beslissingen   van   een   bestuursorgaan   die   enkel   een   
intern   karakter   hebben,   vallen   af.   Een   voorbeeld   van   een   beslissing   met   een   zuiver   interne   werking   
betreft   bijvoorbeeld   de   beslissing   van   een   gemeenteraad   om   de   besluitvorming   over   een   voorstel   
aan   te   houden.   Van   een   extern   werkende   beslissing   kan   sprake   zijn   als   een   beslissing   primair   
rechtsgevolgen   heeft   voor   een   ander   bestuursorgaan   dat   tot   dezelfde   rechtspersoon   behoort.     
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Rechtsgevolgen   die   rechtstreeks   uit   de   wet   ( rechtsgevolg    ex   lege )   volgen,   volgen   niet   uit   een   
besluit.   Volgt   een   verplichting   direct   uit   de   wet,   dan   is   een   beslissing   die   naar   deze   verplichting   
verwijst   in   beginsel    geen   besluit .     
    

Geen   rechtsgevolgen    bewerkstelligen   verder:   een   aanvullende   motivering,   een   beslissing   met   een   
adviserend   karakter,   een   beslissing   met   een   voorspellend   karakter,   een   beslissing   of   mededeling   
met   een   kwalificerend   karakter   voorafgaande   aan   een   eventueel   besluit   en   een   vooraankondiging   
van   rechtsgevolgen.   

  
Onbevoegd   genomen   besluiten   
Is   met   een   besluit   een   rechtsgevolg   beoogd,   maar   is   het   beoogde   rechtsgevolg   niet   ingetreden,   dan   
ontneemt   dit   niet   zonder   meer   het   karakter   van   een   rechtshandeling   aan   het   besluit.     
    

Is   een   besluit   genomen   door   een   daartoe   onbevoegd   bestuursorgaan,   dan   is   het   rechtsgevolg   dat   
het   bestuursorgaan   beoogde   strikt   genomen   niet   ingetreden.   Maar   dit   betekent   in   het   
bestuursrecht   niet   dat   er   geen   besluit   is.   Het    strategisch   besluitbegrip    komt   hier   weer   in   beeld.   De   
bestuursrechter   neemt   hier   een   besluit   aan   om   rechtsbescherming   te   kunnen   bieden,   hoewel   er   
strikt   genomen   geen   besluit   tot   stand   is   gekomen.   De   bestuursrechter   kan   achteraf   uitspreken   dat   
er   sprake   is   van   een   onbevoegd   genomen   besluit   en   kan   dit   besluit   vernietigen.     
    

Declaratoir   besluit  
Een    rechtsvaststellend   of   declaratoir   besluit    stelt   vast   wat   rechtens   al   is,   zonder   dat   daardoor   
nieuwe   rechten   of   plichten   worden   gecreëerd.   Belastingaanslagen   en   premie-   en   
uitkeringsbeschikkingen   worden   tot   de   rechtsvaststellende   beschikkingen   gerekend.   Het   besluit   (de   
aanslag)   formaliseert   enkel   de   bestaande,   maar   nog   niet   afdwingbare,   verplichting.     
    

De   opneming   in   het   kiesregister   als   bedoeld   in    artikel   D1   Kieswet    is   een   ander   voorbeeld   van   een   
declaratoir   besluit.   Of   een   persoon   kiesgerechtigd   is,   vloeit   voort   uit   de   Grondwet   en   vindt   nader   
regeling   in   de   Kieswet.   De   registratie   in   het   kiesregister   vestigt   het   kiesrecht   dus   niet,   maar   de   
registratie   is   wel   noodzakelijk   om   het   recht   rechtens   te   kunnen   uitoefenen.   
    

Bestuurlijke   rechtsoordelen   
Onder   een   bestuurlijk   rechtsoordeel   wordt   verstaan:     

  
Een   zelfstandig   als   definitief   bedoeld   oordeel   van   een   bestuursorgaan,   niet   zijnde   een   louter   
informatieve   mededeling,   omtrent   de   toepasselijkheid   van   een   wettelijk   voorschrift   
aangaande   de   toepassing   waarvan   dat   orgaan   bevoegdheden   heeft.     

    
De   Afdeling   bestuursrechtspraak   heeft   dit   simpeler   geformuleerd   als:   het   door   een   bestuursorgaan   
opschrijven   van   zijn   visie   op   de   gevolgen   van   rechtsregels   voor   een   bepaalde   situatie.   Bestuurlijke   
rechtsoordelen   bewerkstelligen    geen    aantoonbaar   nieuwe   rechtsgevolgen.     
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Het   gaat   bij   een   bestuurlijk   rechtsoordeel   dus   om   een   gezaghebbend   oordeel   van   een   
bestuursorgaan   over   de   uitleg   of   de   toepassing   van   de   wet   in   een   concreet   geval.   Rechtsoordelen   
zijn   meestal   wetsoordelen.   Het   gaat   dan   om   een   oordeel   van   een   bestuursorgaan   dat   in   de   sfeer   
van   het   aan   de   orde   zijnde   wettelijke   voorschrift   over   bevoegdheden   beschikt.   Daarnaast   kan   een   
bestuurlijk   rechtsoordeel   ook   betrekking   hebben   op   het   al   dan   niet   bestaan   van   een   
publiekrechtelijke   verplichting   van   een   bestuursorgaan.     
    

Een   bestuurlijk   rechtsoordeel   dient   een   zelfstandig   oordeel   te   zijn.   Er   is   geen   sprake   van   een   
bestuurlijk   rechtsoordeel   bij   een   oordeel   en/of   een   mededeling   over   de   uitleg   van   een   wettelijk   
begrip   dat   wordt   gegeven   in   het   kader   van   het   nemen   van   een   ander   appellabel   besluit.     
    

De   oudere   bestuursrechtspraak   
Vroeger   werd   het   oordeel   dat   voor   een   bepaalde   activiteit   geen   vergunning   nodig   is   als   appellabel   
besluit   aangemerkt.   Echter,   wanneer   het   oordeel   luidde   dat   er   wel   een   vergunning   nodig   was,   dan   
werd   geen   besluit   aangenomen.     

  
Gangbaar   was   en   is   nog   steeds   de   gedachte   dat   dan   rechtsmiddelen   kunnen   worden   aangewend   
tegen   de   vergunningverlening   zelf   of   tegen   de   weigering   een   vergunning   te   verlenen.     
    

De   rechtspraak   is   bijgesteld   in   de   zin   dat   het   positieve   rechtsoordeel   bij   wijze   van   uitzondering   toch   
werd   aangemerkt   als   appellabel   besluit,   met   name   indien   het   doen   van   een   formele   aanvraag   als   
een   onevenredig   bezwarende   weg   ter   verkrijging   van   duidelijkheid   moet   worden   aangemerkt.   
Hierbij   kan   gedacht   worden   aan   de   gevallen   waarin   in   redelijkheid   niet   van   een   belanghebbende   
mag   worden   verwacht   dat   hij   een   omvangrijk   formeel   bouwplan   heeft   uitgewerkt.   
    

De   meer   recente   rechtspraak   
De   rechtspraak   over   bestuurlijke   rechtsoordelen   is   sinds   2004   aangescherpt.   Uitgangspunt   werd   
dat   een   zodanig   oordeel   in   de   regel   bij   de   bestuursrechter   aan   de   orde   moet   worden   gesteld,   hetzij   
in   het   kader   van   een   beroep   tegen   de   (weigering   van   een)   vergunning,   hetzij   in   het   kader   van   een   
(uitgelokte)   handhavingsprocedure.   Wordt   door   een   bestuursorgaan   buiten   een   vergunning-   of   
handhavingsprocedure   een   positief   of   negatief   oordeel   gegeven   over   de   toepasselijkheid   van   een   
vergunningplicht,   dan   kan   dit   oordeel   volgens   de   Afdeling   niet   als   een   publiekrechtelijke   
rechtshandeling   worden   aangemerkt   en   niet   worden   gelijkgesteld   met   besluit.     

  
Op   deze   strenge   regel   kan   een   uitzondering   worden   gemaakt   in   het   belang   van   een   effectieve   
rechtsingang.   Een   aanvraag   voor   een   vergunning   of   een   verzoek   om   handhaving   moet   dan   voor   de   
belanghebbende   wegens   het   intreden   van   onomkeerbare   gevolgen   of   anderszins   onevenredig   
bezwarend   zijn.   De   hoofdregel   is   dat   een   bestuurlijk   oordeel   geen   appellabel   besluit   is,   maar   in   de   
casuïstiek   blijkt   de   uitzonderingsclausule   (‘het   onevenredig   bezwarend’-criterium)   te   bestaan.     
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2.1.5.   Meldingsplicht   
Van   een   melding   is   sprake   als   uit   een   wettelijk   voorschrift   volgt   dat   er   voor   een   burger   een   
verplichting   of   een   last   bestaat   om   een   activiteit,   feitencomplex   of   handeling   aan   het   bevoegde   
bestuur   kenbaar   te   maken   ( meldingsplicht ).   Bekend   is   bijvoorbeeld   de   melding   die   is   
voorgeschreven   om   te   kunnen   beoordelen   of   een   activiteit   inderdaad   onder   algemene   regels   valt   of   
toch   vergunningplichtig   is.   De   reactie   op   dit   type   melding   is   een   bestuurlijk   rechtsoordeel   of   een   
declaratoir   besluit,   althans   indien   de   wet   uitdrukkelijk   een   reactie   op   de   melding   voorschrijft.     
    

Of   een   reactie   op   een   melding   een   besluit   in   de   zin   van    artikel   1:3   Awb    is,   komt   aan   op   een   
grondige   analyse   van   de   grondslag   en   de   aard   van   de   melding.   Bepalend   is   het   antwoord   op   de   
vraag   of   er   door   de   bestuurlijke   reactie   op   de   melding   als   zodanig   rechtsgevolgen   intreden.   
    

Inlichtingen   en   mededelingen   
De   door   of   vanwege   een   bevoegd   bestuursorgaan   louter   informatieve   mededelingen   zijn    niet   
gericht   op   een   rechtsgevolg.   Het   gaat   hier   vooral   om   de   informatie   over   rechtsgevolgen   die   op   
grond   van   de   wet   al   van   rechtswege   zijn   ingetreden.     
    

Toch   kan   men   uit   diverse   mededelingen   wel   degelijk   besluiten   filteren.   Bijvoorbeeld   de   mededeling   
van   een   bestuursorgaan   dat   het   een   bezwaarschrift   als   ingetrokken   beschouwt,   terwijl   een   
appellant   zich   hier   niet   mee   kan   verenigen.   Deze   mededeling   kan   in   sommige   gevallen   worden   
beschouwd   als   de   weigering   om   een   beslissing   op   het   bezwaarschrift   te   nemen   die   voor   het   maken   
van   bezwaar   en   beroep   met   een   besluit   is   gelijkgesteld.     
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Rechtsbescherming   tegen   bestuurshandelingen   
Literatuur   
Dit   is   een   samenvatting   van   hoofdstuk   6:   nrs.   214-222,   nrs.   224-228   en   hoofdstuk   17:   nr.   546,   van   het   
boek   Bestuursrecht   in   de   Sociale   Rechtsstaat   (deel   1)   Schlössels   en   Zijlstra,   2017   en   hoofdstuk   23:   
nrs.   783-792,   hoofdstuk   24:   nrs.   815-819,     hoofdstuk   26:   nrs.   971-975,   nr.   977   en   nrs.   990-995,   van   het   
boek   Bestuursrecht   in   de   Sociale   Rechtsstaat   (deel   2)   van   Schlössels,   Schutgens   en   Zijlstra,   2019.     

  
Bestuursrechtelijke   rechtsbescherming   
De   varianten   waarin   zich   bestuursrechtelijke   rechtsbescherming   aandient,   zijn:   

● Door   het   bestuursorgaan   zelf   (bezwaar);   
● Door   een   ander   bestuursorgaan   (administratief   beroep);   of   
● Door   een   onafhankelijke   rechter   (rechtspraak).   

  
Bestuursrechtspraak   
Bestuursrechtspraak   kan   worden   omschreven   als   rechtspraak   over   een   rechtsgeschil   waarbij   ten   
minste   een   van   de   partijen   bij   dit   geding   tot   het   openbaar   bestuur   behoort.   Bestuursrechtspraak   
wordt   niet   enkel   verricht   door   bestuursrechter,   de   burgerlijke   rechter   heeft   namelijk   ook   een   taak.     

  
Een   bestuursrechter   is   een   specifieke,   in   meer   of   mindere   mate   gespecialiseerde   rechter   die   met   
bestuursrechtspraak   is   belast.   De   definitie   van   de   Awb   luidt   als   volgt:    “een   onafhankelijk,   bij   de   wet   
ingesteld   orgaan   dat   met   bestuursrechtspraak   is   belast”    ( artikel   1:4   lid   1   Awb ).     

  
In    artikel   1:4   lid   3   Awb    wordt   een   belangrijke   beperking   gesteld:   een   gerecht   dat   tot   de   rechterlijke   
macht   behoort,   wordt   enkel   als   bestuursrechter   aangemerkt   voor   zover   hoofdstuk   8   van   de   Awb   of   
de   Wet   administratiefrechtelijke   handhaving   verkeersvoorschriften   van   toepassing   of   van   
overeenkomstige   toepassing   is   verklaard.     

  
Argumenten   voor   en   tegen   afzonderlijke   bestuursrechtspraak   
Aan   het   instellen   van   afzonderlijke   bestuursrechtspraak   kunnen   verschillende   argumenten   ten   
grondslag   liggen.     

  
Als   argumenten   voor   het   instellen   van   bestuursrechtspraak   zijn   genoemd:     

● Het   feit   dat   de   toetsing   van   besluiten   een   ander   procesrecht   vergt   dan   de   beoordeling   van   
(civiele)   vorderingen;   

● De   prominente   aanwezigheid   van   het   algemeen   belang   en   de   belangen   van   derden   in   
bestuursrechtelijke   geschillen;   

● De   (juridische)   ongelijkheid   tussen   overheid   en   burgers,   en   het   vereiste   van   een   
laagdrempelige   toegang   tot   de   rechter;   

● De   complexiteit   van   het   bestuursrecht   en   de   noodzaak   van   rechterlijke   specialisatie;   
● De   burgerlijke   rechter   die   de   statelijke   machtenscheiding   zou   kunnen   verstoren;   
● Het   ontwikkelingsargument:   afzonderlijke   bestuursrechtspraak   zou   kunnen   bijdragen   aan   

de   verdere   ontwikkeling   van   het   bestuursrecht   doordat   een   bestuursrechter   redeneert   
vanuit   het   bestuursrechtelijk   systeem   en   zich   niet   bedient   van   civielrechtelijke   leerstukken.   
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Als   argumenten   tegen   het   instellen   van   bestuursrechtspraak   zijn   genoemd:   
● Het   gevaar   van   versnippering   van   rechtspraak;   
● Het   schaden   van   de   rechtseenheid;   
● Het   ontstaan   van   geïsoleerde   rechtsculturen   binnen   gespecialiseerde   bestuursrechtelijke   

instanties.     
  

De   randvoorwaarden   van   afzonderlijke   bestuursrechtspraak   
Als   de   keuze   van   de   wetgever   eenmaal   valt   op   het   instellen   van   een   afzonderlijk   stelsel   van   
bestuursrechtspraak,   dan   zal   deze   rechtspraak   aan   verschillende   randvoorwaarden   moeten   
voldoen.   Naast   de   fundamentele   eisen   van   rechterlijke   onafhankelijkheid   en   onpartijdigheid   valt   te   
wijzen   op   de   eisen   die   voortvloeien   uit   de   beginselen   van   een   behoorlijke   rechtspleging   en   op   
diverse   organisatorische   en   maatschappelijke   randvoorwaarden.     

  
De   eis   van   een   daadwerkelijke   beslissing   binnen   een   redelijke   termijn   is   een   belangrijke   juridische   
randvoorwaarde   voor   rechtspraak.   Snelheid   van   rechtspraak   dient   gelijktijdig   de   doelmatigheid   van   
de   rechtsbescherming.   Daarnaast   is   van   belang   dat   procedures   niet   dermate   lang   en   stroperig   zijn   
dat   hierdoor   de   bestuursactiviteiten   onevenredig   worden   belemmerd.   Effectieve   rechtsbescherming   
voor   het   individu   moet   hier   worden   verenigd   met   de   eisen   die   het   algemeen   belang   nu   eenmaal   
stelt   aan   de   activiteiten   van   het   bestuur.     

  
Het   begrip   bestuursrechter   
De   definitie   van   het   begrip   ‘bestuursrechter’   is   te   vinden   in    artikel   1:4   Awb .   Onder   het   begrip   
‘bestuursrechter’   in   de   zin   van   de   Awb   vallen   twee   categorieën   overheidsinstanties.   
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1. Onafhankelijke   bij   de   wet   ingestelde   organen   die   met   bestuursrechtspraak   zijn   belast.   
Dit   zijn   de   gerechtelijke   instanties   die    niet    behoren   tot   de   rechterlijke   macht   zoals   bedoeld   
in    artikel   112   lid   2   Grondwet .   Gedacht   kan   worden   aan   de   Afdeling   bestuursrechtspraak   van   
de   Raad   van   State   (ABRvS),   de   Centrale   Raad   van   Beroep   (CRvB)   en   het   College   van   Beroep   
voor   het   bedrijfsleven   (CBb).   

  
2. Gerechten   die   wel   behoren   tot   de   rechterlijke   macht,   voor   zover   een   van   de   volgende   

wettelijke   regelingen   van   toepassing   is:   hoofdstuk   9   Awb   of   de   Wet   administratiefrechtelijke   
handhaving   verkeersvoorschriften .    
De   kantonrechter   van   de   rechtbank   neemt   als   bestuursrechter   kennis   van   beroepszaken   
tegen   bepaalde   sanctiebeschikkingen   van   de   Officier   van   Justitie   ( artikel   9   Wahv ).   In   hoger   
beroep   is   in   deze   zaken   het   hof   Arnhem-Leeuwarden   competent   ( artikel   14   Wahv ),   dat   in   
dit   verband   ook   als   bestuursrechter   moet   worden   aangemerkt.     

  
De   vraag   of   een   orgaan   van   de   overheid   een   bestuursrechter   is   in   de   zin   van    artikel   1:4   Awb    is   in   
drie   opzichten   van   belang.   Ten   eerste   voor   de   manier   waarop   de   rechter   benaderd   moet   worden.   
Beroep   op   een   bestuursrechter   geschiedt   in   beginsel   door   het   indienen   van   een   beroepschrift   bij   de   
bevoegde   rechter   ( artikel   6:4   lid   3   Awb ),   al   dan   niet   langs   elektronische   weg.     

  
Daarnaast   is   het   zijn   van   bestuursrechter   van   belang   voor   het   antwoord   op   de   vraag   of   men   
verplicht   is   om,   alvorens   beroep   op   de   bevoegde   bestuursrechter   in   te   stellen,   bezwaar   te   maken   
tegen   het   bestreden   besluit   ( artikel   7:1   lid   1   Awb ).     

  
Als   laatste   is   het   al   dan   niet   zijn   van   bestuursrechter   van   belang   voor   de   competentieverdeling   
tussen   de   bestuursrechter   van   de   rechtbank   (in   eerste   aanleg)   enerzijds   en   de   andere   
bestuursrechter   anderzijds.   Uit    artikel   8:6   lid   1   Awb    volgt   dat   de   algemene   bestuursrechter   (in   
eerste   aanleg)   terugtreedt   zodra   een   andere   bestuursrechter   bevoegd   is.   De   bevoegdheid   van   een   
andere   bestuursrechter   kan   blijken   uit   hoofdstuk   2   van   de   bij   de   Awb   behorende   
Bevoegdheidsregeling   bestuursrechtspraak   dan   wel   uit   een   ander   wettelijk   voorschrift.    

  
3.1.1.   Bestuursrechtelijke   rechtsgangen   
Naar   geldend   recht   kunnen   nog   altijd   negen   bestuursrechtelijke   rechtsgangen   worden   
onderscheiden.     

  
De   algemene   bestuursrechtelijke   rechtsingang   
De   algemene   bestuursrechtelijke   rechtsgang   gaat   uit   van   beroep   in   eerste   aanleg   bij   de   bevoegde   
rechtbank   ( artikel   8:6   lid   1   Awb )   met   voorafgaand   bezwaar   ( artikel   7:1   lid   1   Awb )   bij   het   
bestuursorgaan   dat   het   primaire   besluit   heeft   genomen.   Vervolgens   is   voorzien   in   hoger   beroep   bij   
de   Afdeling   bestuursrechtspraak   van   de   Raad   van   State.   De   ABRvS   fungeert   als   algemene   
hogerberoepsrechter   ( artikel   8:105   Awb ).   Alle   afwijkende   bestuursrechtelijke   rechtsgangen   worden   
aangeduid   als   bijzonder.     
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Bezwaar   bij   bestuursorgaan   →   beroep   in   eerste   aanleg   bij   rechtbank   →   hoger   beroep   bij   Afdeling   
bestuursrechtspraak   van   de   Raad   van   State.   

  
De   algemene   bestuursrechtelijke   rechtsgang   voorziet   in   beroep   tegen   alle   besluiten,   tenzij   
uitgezonderd,   alsmede   tegen   daarmee   gelijkgestelde   handelingen   ( artikel   8:2   e.v.   Awb ).   Hoger  
beroep   tegen   een   uitspraak   van   de   rechtbank   is   mogelijk,   tenzij   de   wet   een   uitzondering   heeft   
gemaakt   op   de   mogelijkheid   van   appel.   Men   spreekt   dan   over   appelverbod   ( artikel   8:104   lid   2   Awb ).     

  
De   algemene   bestuursrechtelijke   rechtsgang   staat   open,   tenzij   er   een   bijzondere   rechtsgang   open   
staat.   Een   bijzondere   rechtsgang   heeft   voorrang   op   de   algemene.   De   volgende   acht   bijzondere   
bestuursrechtelijke   rechtsgangen   kunnen   worden   onderscheiden:   

  
Eerste   aanleg   en   hoger   beroep   bij   de   Centrale   Raad   van   Beroep   (CRvB)   
Voor   geschillen   op   grond   van   het   ambtenaren-,   sociale   zekerheids-   en   studiefinancieringsrecht   
staat   na   de   toepasselijke   voorprocedure   in   eerste   aanleg   beroep   open   op   de   bevoegde   rechtbank.   
De   Centrale   Raad   van   Beroep   is   in   hoger   beroep   de   bevoegde   rechter   ( artikel   9   en   10   Bbr ).     

  
Eerste   en   enige   aanleg   bij   de   Centrale   Raad   van   Beroep   (CRvB)   
De   Centrale   Raad   van   Beroep   is   bevoegd   om   in   eerste   en   enige   aanleg   recht   te   spreken   in   
geschillen   omtrent   besluiten   op   grond   van   enkele   specifieke   wetten   inzake   pensioen   en   uitkeringen   
voor   oorlogsgetroffenen,   alsmede   wetten   in   de   sfeer   van   het   ambtenarenrecht   ( artikel   3   Bbr ).     

  
Eerste   aanleg   en   hoger   beroep   bij   het   College   van   Beroep   voor   het   bedrijfsleven   (CBb)   
In   het   economische   bestuursrecht   geldt   een   afwijkende   rechtsgang.   In   hoger   beroep   fungeert   het   
College   van   Beroep   voor   het   bedrijfsleven   als   rechter   ( artikel   11   Bbr ).   Het   gaat   hier   onder   andere   
om   besluiten   in   de   sfeer   van   de   mededingings-   en   telecommunicatiewetgeving.   De   rechtbank   
Rotterdam   is   bevoegd   in   eerste   aanleg   ( artikel   7   Bbr ).     

  
Eerste   en   enige   aanleg   bij   het   College   van   Beroep   voor   het   bedrijfsleven   (CBb)   
In   het   economische   bestuursrecht   komt   ook   beroep   in   eerste   en   enige   aanleg   voor   bij   het   College   
van   Beroep   voor   het   bedrijfsleven   ( artikel   4   Bbr ).   

  
Eerste   en   enige   aanleg   bij   de   Afdeling   bestuursrechtspraak   van   de   Raad   van   State   (ABRvS)   
Tegen   bepaalde   besluiten   in   omgevingsrechtelijke   sfeer,   alsmede   tegen   een   aantal   specifieke   
besluiten   staat   in   eerste   en   enige   aanleg   beroep   open   op   de   Afdeling   bestuursrechtspraak   van   de   
Raad   van   State   ( artikel   2   Bbr ).   

  
Fiscale   rechtsgang   
Hier   is   in   beginsel   voorzien   in   bezwaar,   eerste   aanleg,   hoger   beroep   en   cassatie.   Tegen   een   fiscaal   
besluit   als   bedoeld   in    artikel   26   Algemene   wet   inzake   rijksbelastingen   (Awr)    van   de   Rijksoverheid   
is   beroep   mogelijk   bij   een   beperkt   aantal   rechtbanken   ( artikel   8   lid   2   Brb ).   Hoger   beroep   is   in   
beginsel   mogelijk   bij   de   belastingkamer   van   het   bevoegde   gerechtshof   ( artikel   12   Brb ).   De   Hoge   
Raad   heeft   hier   een   uitzonderlijk   ruime   cassatierechtsmacht   ( artikel   28   Awr ).   
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Vreemdelingrechtelijke   rechtsgang   
In   eerste   aanleg   is   in   beginsel   de   rechtbank   Den   Haag   bevoegd   ( artikel   6   Bbr ).   De   Afdeling   vervult   
daarnaast   de   functie   van   hogerberoepsrechter.   Van   een   algemeen   hoger   beroep   is   geen   sprake   
( artikel   84   Vreemdelingenwet   2000 ).     

  
Mulderzaken   
Dit   is   een   sterk   afwijkende   bestuursrechtelijke   rechtsgang   tegen   boetebeschikkingen   op   grond   van   
de    Wet   administratieve   handhaving   verkeersvoorschriften   (Wahv) .   Er   is   voorzien   in   beroep   bij   
de   kantonrechter   van   de   rechtbank   ( artikel   9   Wahv )   en   hoger   beroep   bij   het   hof   
Arnhem-Leeuwarden   ( artikel   14   Wahv ).     

  
De   rechtsingang   bij   de   bestuursrechter   op   hoofdlijnen   
De   algemene   bestuursrechtelijke   rechtsgang   ziet   er   als   volgt   uit.   Een   belanghebbende   kan   tegen   
een   zogenaamd   appellabel   (dat   wil   zeggen:   voor   beroep   vatbaar)   besluit   beroep   bij   de   rechtbank   
instellen   ( artikel   8:1   jo.   8:6   lid   1   Awb ).   De   belanghebbende   moet   alvorens   beroep   in   te   stellen,   eerst   
tegen   het   besluit   een   bezwaarschrift   indienen   ( artikel   7:1   lid   1   Awb ).   Tegen   de   uitspraak   van   de   
rechtbank   staat   voor   een   belanghebbende   en   het   bestuursorgaan   in   beginsel   hoger   beroep   open   bij   
de   Afdeling   bestuursrechtspraak   van   de   Raad   van   State   ( artikel   8:105   Awb ).   

  
In    artikel   6:2   en   8:2   Awb    zijn   uitbreidingen   te   vinden   voor   de   gelijkstelling   aan   een   besluit.   In    artikel   
8:3   Awb    staan   besluiten   waartegen   geen   beroep   open   staat.   Bij   de   rechtbank   kan   men   niet   terecht   
als   er   is   voorzien   in   de   gang   naar   een   andere   bestuursrechter   ( artikel   8:6   lid   1   Awb ).   

  
3.1.2.   Aanvullende   rechtsbescherming   door   de   burgerlijke   rechter   
De   rechtsmacht   van   de   bestuursrechters   is   beperkt.   Niet   al   het   handelen   en   nalaten   van   het   bestuur   
wordt   gedekt.   Dit   blijkt   enkel   al   uit   het   feit   dat   de   bevoegdheid   van   de   algemene   bestuursrechter   in   
de   regel   afhankelijk   is   van   een   besluit   ( artikel   8:1   Awb ).     

  
De   burgerlijke   rechter   moet   binnen   het   Nederlandse   stelsel   van   bestuursrechtelijke   
rechtsbescherming   daarom   aanvullende   rechtsbescherming   bieden.   Sinds   het    arrest   
Guldemond/Noordwijkerhout    werd   in   zaken   tegen   de   overheid   voor   de   bevoegdheid   van   de   
burgerlijke   rechter   definitief   bepalend   het   karakter   van   de   eis   of   het   zogenaamde    petitum .   Heeft   de   
eis   betrekking   op   een   gestelde   schending   van   een   burgerlijk   recht   of   een   schuldvordering   in   de   zin   
van    artikel   112   Gw ,   dan   is   daarmee   de   bevoegdheid   van   de   burgerlijke   rechter   gegeven.    

  
Daarmee   is   echter   nog   niet   gezegd   dat   de   eiser   ook   een   inhoudelijk   oordeel   krijgt   over   zijn   
vordering;   het   antwoord   op   die   vraag   hangt   af   van   de   bestuursrechtelijke   rechtsgang   en   het   
moment   waarop   de   eiser   zijn   vordering   aanhangig   maakt.     
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Geen   rechtsingang   bij   de   bestuursrechter  
Indien   geen   rechtsingang   openstaat   bij   de   bestuursrechter,   kan   de   burgerlijke   rechter   om   een   
oordeel   worden   gevraagd   over   een   handelen   van   de   overheid.   Dit   betreft   de   volgende   situaties:   

1. De   handeling   is   geen   besluit   of   geen   besluit   in   de   zin   van   de   Awb;   
2. De   handeling   is   wel   een   besluit,   maar   dat   besluit   is   niet   appellabel;  
3. De   handeling   is   wel   een   besluit,   maar   eiser   is   geen   belanghebbende/beroepsgerechtigde.   

  
Wel   een   rechtsingang   bij   de   bestuursrechter   
Als   iemand   rechtsbescherming   zoekt   bij   de   burgerlijke   rechter   (terwijl   beroep   bij   de   bestuursrechter   
openstaat   of   openstond)   tegen   een   appellabel   besluit,   dan   geldt   het   volgende:   

● De   burgerlijke   rechter   is    altijd    bevoegd   op   grond   van    artikel   112   Grondwet ;   
● De   eiser   is   in   zijn   vordering   niet-ontvankelijk   als   hij   nog   bezwaar   of   beroep   kan   instellen   bij   

de   bestuursrechter   ( voorrangsregel );   
● De   eiser   is   eveneens   niet-ontvankelijk   in   zijn   vordering   wanneer   hij   hiermee   een   resultaat   

nastreeft   dat   ook   bij   de   bestuursrechter   had   kunnen   worden   bewerkstelligd;   
● De   burgerlijke   rechter   gaat   in   beginsel   uit   van   de   rechtmatigheid   van   het   besluit   als   de   eiser   

de   bestuursrechtelijke   rechtsgang   onbenut   heeft   gelaten   ( formele   rechtskracht );   en   
● De   burgerlijke   rechter   conformeert   zich   aan   het   oordeel   van   de   bestuursrechter.   Als   de   

bestuursrechter   bijvoorbeeld   een   besluit   vernietigt,   dan   neemt   de   burgerlijke   rechter   zelfs   
onrechtmatigheid   in   civielrechtelijke   zin   aan   ( oneigenlijke   formele   rechtskracht ).   Hij   sluit   
zich   dan   aan   bij   het   gezag   van   gewijsde   van   de   bestuursrechtelijke   uitspraak.     

  
Volgens   het    arrest   Guldemond/Noordwijkerhout    is   de   burgerlijke   rechter   altijd   bevoegd   zodra   de   
eiser   vraagt   om   in   een   burgerlijk   recht   beschermd   te   worden.     

  
Volgens   het    arrest   Heesch-Van   den   Akker    zal   de   burgerlijke   rechter   uitgaan   van   de   
rechtmatigheid   van   een   appellabel   besluit   als   geen   gebruik   is   gemaakt   van   de   bestuursrechtelijke   
rechtsgang.   Dit   is   het   leerstuk   van   de    formele   rechtskracht .     

  
Handelen   krachtens   vergunning:   vrijwarende   werking   
Handelen   in   overeenstemming   met   een   vergunning   betekent   niet   dat   dit   tegenover   eenieder   steeds   
rechtmatig   is.   Volgens   de   Hoge   Raad   in   zijn    arrest   Ludlage/Van   Paradijs :   

  
“heeft   te   gelden   dat   de   vergunninghouder   er   in   het   algemeen   op   mag   vertrouwen   dat   de   
vergunning   overeenkomstig   de   wet   is   verleend   en   de   overeenkomstig   de   wet   in   aanmerking   
te   nemen   belangen   door   de   vergunningverlenende   instantie   volledig   en   op   juiste   wijze   zijn   
afgewogen,   en   dat   hij   gerechtigd   is   van   die   vergunning   gebruik   te   maken”.   

  
Hierop   bestaan   echter   uitzonderingen.   Onder   omstandigheden   kan   er   dan   toch   sprake   zijn   van   een   
onrechtmatige   daad.   Volgens   het    arrest   Ludlage/Van   Paradijs    zijn   daarvoor   van   belang:   

● De   aard   van   de   vergunning;   
● Het   belang   dat   de   regeling   beoogt   te   dienen:   diende   bij   vergunningverlening   het   gestelde   

belang   (volledig)   te   worden   meegewogen?;   en  
● De   overige   omstandigheden   van   het   geval.   
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3.1.3.   Bevoegdheid   van   de   burgerlijke   rechter   
Sinds    arrest   Guldemond/Noordwijkerhout    wordt   de   bevoegdheid   van   de   burgerlijke   rechter   in   
zaken   tegen   de   overheid   bepaald   door   de   eis   van   degene   die   de   civiele   vordering   instelt.   Als   de   eis   
betrekking   heeft   op   burgerlijke   rechten   of   strekt   tot   het   afdwingen   van   een   schuldvordering,   dan   is   
de   bevoegdheid   van   de   burgerlijke   rechter   gegeven.   Of   de   achterliggende   rechtsverhouding   een   
privaatrechtelijk   karakter   heeft,   is   niet   van   belang.     

  
In   de   negentiende   eeuw   was   de   bevoegdheid   rechtspraak   van   de   Hoge   Raad   niet   geheel   vast,   
voornamelijk   vanwege   de   invloed   van   de   verschillende   opvattingen   over   het   onderscheid   tussen   
publiek-   en   privaatrecht.   Er   stonden   twee   opvattingen   tegenover   elkaar   bij   de   vraag   wanneer   er   
precies   sprake   is   van   een   geding   over   een   burgerlijk   recht   of   over   een   schuldvordering.     

  
1. De   fundamentum   petendi-leer   

Volgens   deze   leer   moest   gekeken   worden   naar   de   werkelijke   aard   van   de   rechtsverhouding   
tussen   partijen.   Werd   het   geschil   inhoudelijk   beheerst   door   het   publiekrecht,   dan   was   de   
burgerlijke   rechter   onbevoegd.     

  
2. De   objectum   litis-leer   

De   Hoge   Raad   koos   in   1915   in   het    arrest   Guldemond/Noordwijkerhout    definitief   voor   de   
tweede   opvatting:   de    objectum   litis -leer.   Volgens   deze   leer   bepaalt   het   recht   of   de   
schuldvordering   waarvan   de   eiser   bescherming   vraagt,   de   rechterlijke   bevoegdheid.   Bij   deze   
leer   gaat   het   dus   niet   om   de   werkelijke   aard   van   de   rechtsverhouding.      

  
Arrest   Guldemond/Noordwijkerhout   
In   Noordwijkerhout   bezat   de   bloemkweker   Guldemond   diverse   percelen   bos-   en   geestland.   Hij   groef   
voor   het   vervoer   van   zijn   bloemen   over   zijn   gronden   een   brede   vaargeul   die   een   openbaar   voetpad   
doorkruiste.   De   gemeente   dempte   de   vaargeul   ter   hoogte   van   dat   voetpad   en   beriep   zich   daarbij   op   
haar   publieke   taak   ingevolge   de   Gemeentewet,   welke   strekte   tot   het   onderhoud   van   de   openbare   
weg.     

  
De   vraag   die   voorlag   in   de   hierop   volgende   procedure   was   of   de   burgerlijke   rechter   bevoegd   was.   
De   gemeente   meende   van   niet,   aangezien   haar   handelen   een   grondslag   had   in   de   Gemeentewet.   
De   Hoge   Raad   oordeelde   daarentegen   dat   de   burgerlijke   rechter   wel   bevoegd   was.   Het   
materieelrechtelijke   karakter   van   het   geschil   was   daarvoor   niet   doorslaggevend.   

  
De   geldende   leer   –   de    objectum   litis -leer   –   van   de   Hoge   Raad   houdt   in   dat   de   bevoegdheid   van   de   
rechterlijke   macht   in   vorderingen   tegen   de   overheid   afhankelijk   is   van   het   voorwerp   van   geschil.   Het   
is   dus   afhankelijk   van   het   recht   waarvan   de   aanlegger   bescherming   vraagt,   en   niet   van   de   aard   van   
de   rechtsverhouding   waarop   de   verweerder   zijn   verweer   grondt.   
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De    fundamentum   petendi -leer   kan   erin   resulteren   dat   de   burger   verstoken   blijft   van   
rechtsbescherming   tegen   bepaalde   overheidshandelingen.   Een   tweede   nadeel   van   de   leer   is   dat   zij   
aansluit   bij   het   materiële   onderscheid   tussen   publiek-   en   privaatrecht.   De   leer   kan   tot   slepende   
bevoegdheidsgeschillen   leiden.   

  
Ontvankelijkheid   van   de   eiser   in   zijn   vordering   
Voor   een   actie   bij   de   burgerlijke   rechter   van   of   tegen   de   overheid   gelden   ontvankelijkheids-   
vereisten   uit   het   burgerlijk   procesrecht.   Een   eiser   moet   rechtens   bestaan   en   hij   moet   voldoende   
belang   hebben   bij   zijn   vordering   ( artikel   3:303   BW ).     

  
Algemene   en   publieke   belangen   
Burgers   kunnen   via   de   civiele   rechter   hun   persoonlijke,   particuliere   belangen   behartigen.   Hierbij   kan   
gedacht   worden   aan   vermogensrechtelijke   belangen,   grondrechten   en   andere   aan   de   persoon   
verbonden   rechten.     

  
Minder   voor   de   hand   ligt   dat   de   burgerlijke   rechter   kan   worden   benaderd   om   algemene   en   publieke   
belangen   te   beschermen.   Inmiddels   is   de   mogelijkheid   om   algemene   of   publieke   belangen   via   de   
onrechtmatige   daadsactie   bij   de   burgerlijke   rechter   te   beschermen,   neergelegd   in    artikel   3:305a   en   
3:305b   BW .   

  
Bijzondere   rechtsgang   levert   potentieel   hetzelfde   resultaat   
Wanneer   voor   een   bepaalde   overheidshandeling   bestuursrechtelijke   rechtsbescherming   
beschikbaar   is,   verklaart   de   burgerlijke   rechter   een   civiele   vordering   tegen   dit   handelen   
niet-ontvankelijk.   Zo   krijgt   de   bestuursrechtelijke   rechtsgang    voorrang .   De   rol   van   de   civiele   rechter   
als   ‘restrechter’   vereist   in   beginsel   dat   de   uitkomst   van   het   bestuursrechtelijk   
rechtsbeschermingstraject   wordt   afgewacht.   

  
Indien   de   eiser   een   bestuursrechtelijke   rechtsgang   onbenut   heeft   gelaten,   zal   het   vooral   van   de   
aard   en   de   inhoud   van   de   vordering   afhangen   of   deze   door   de   burgerlijke   rechter   wordt   ontvangen.   

  
Als   de   eiser   alsnog   een   civiele   vordering   instelt,   wordt   hij   niet-ontvankelijk   verklaard   als   hij   bij   de   
burgerlijke   rechter   iets   vordert   wat   hij   ook   in   het   bestuursrechtelijke   traject   had   kunnen   bereiken.     

  
Soms   komt   een   appellabel   besluit   ‘zijdelings’   aan   de   orde   in   een   vordering   die   in   wezen   over   een   
andere   kwestie   gaat.   Dan   vindt   de    formele   rechtskracht-leer    toepassing:   de   burgerlijke   rechter   
gaat   in   beginsel   uit   van   de   rechtmatigheid   van   een   appellabel   besluit   waartegen   geen   
bestuursrechtelijke   rechtsmiddelen   zijn   aangewend.     
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Onrechtmatige   besluiten   
De   bestuursrechter   is   bij   uitsluiting   bevoegd   om   kennis   te   nemen   van   claims   die   verband   houden   
met   besluiten   waarover   de   Centrale   Raad   van   Beroep   of   de   belastingkamer   van   de   Hoge   Raad   
oordeelt   alsmede   voor   handelingen   jegens   vreemdelingen.   Wie   bij   de   burgerlijke   rechter   
schadevergoeding   vordert   in   verband   met   een   onrechtmatig   besluit   op   een   van   deze   
rechtsterreinen,   wordt   dus   niet-ontvankelijk   verklaard.   Voor   het   overige   is   de   burgerlijke   rechter   
bevoegd   voor   claims   die   verband   houden   met   onrechtmatige   appellabele   besluiten.   Een   
benadeelde   mag   bij   een   schade   tot   ten   hoogste   €   25.000,-   ook   voor   de   bestuursrechter   kiezen.     

  
Nadeelcompensatie   voor   rechtmatige   besluiten   
Als   de   eiser   bij   de   burgerlijke   rechter   nadeelcompensatie   vordert   voor   een   appellabel   besluit,   wordt   
hij   niet-ontvankelijk   verklaard.   Sinds   de   bestuursrechter   kennis   is   gaan   nemen   van   beroepen   tegen   
zuivere   schadebesluiten   gericht   op   nadeelcompensatie   in   verband   met   appellabele   besluiten,   is   de   
burgerlijke   rechter   de   bestuursrechter   op   dat   punt   als   leidend   gaan   beschouwen.   

  
Naar   geldend   recht   neemt   de   bestuursrechter   geen   kennis   van   beroepen   tegen   zuivere   
schadebesluiten   voor   zover   die   niet   op   een   wet   of   beleidsregel   berusten   en   verband   houden   met   
nadeel,   veroorzaakt   door   overheidshandelen   dat   niet   appellabel   is.   Dan   zijn   civiele   vorderingen   
(vanzelfsprekend)   wél   ontvankelijk.     

  
3.1.4.   De   gelijkstelling   van   artikel   6:2   Awb   
Artikel     6:2   Awb    breidt   het   toepassingsbereik   van   de   algemene   bepalingen   over   bezwaar   en   beroep   
uit.   Dit   artikel   is   van   belang   in   situaties   waarin   rechtsbescherming   is   geboden   tegen   de   schriftelijke   
weigering   een   besluit   te   nemen   ( artikel   6:2   aanhef   sub   a   Awb )   of   tegen   het   niet   tijdig   nemen   van   
een   besluit   ( artikel   6:2   sub   b   Awb ).   

  
Zonder   een   bepaling   als    artikel   6:2   Awb    zouden   bezwaar   en   beroep   slechts   open   staan   indien   een   
besluit   in   de   zin   van    artikel   1:3   Awb    voorligt.   In   geval   van   beschikkingen   is   hiervan   niet   alleen   sprake   
bij   een   ‘positieve’   beschikking   (bijvoorbeeld   de   verlening   van   een   vergunning),   maar   ook   bij   de   
‘negatieve’   variant:   de   afwijzing   van   een   aanvraag.   Ook   die   afwijzing   is   een   besluit   in   de   zin   van   
artikel   1:3   Awb .     

  
Met   betrekking   tot   overige   besluiten   (besluiten   van   algemene   strekking)   ziet    artikel   1:3   Awb    alleen   
op   ‘positieve’   besluiten.   Een   brief   waarin   een   bestuursorgaan   naar   aanleiding   van   een   verzoek   van   
een   belanghebbende   weigert   om   een   besluit   van   algemene   strekking   te   nemen,   is    geen    besluit   in   de   
zin   van    artikel   1:3   Awb .   De   schriftelijke   weigering   een   besluit   te   nemen,   wordt   met   een   besluit   
gelijkgesteld .   Op   grond   van    artikel   1:3   lid   2   Awb    is   deze   inhoudelijke   afwijzing   al   met   een   
beschikking   gelijkgesteld.     

  
De   gelijkstelling   van    artikel   6:2   aanhef   en   sub   a   Awb    heeft   wel   betekenis   voor   de   op   schrift   
gestelde   inhoudelijke   afwijzing   van   een   besluit   van   algemene   strekking.   Deze   afwijzing   is   immers   
géén   besluit   in   de   zin   van    artikel   1:3   lid   1   Awb .   
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Daarnaast   is    artikel   6:2   aanhef   en   sub   a   Awb    van   belang   voor   de   schriftelijke   weigering   om   een   
besluit   te   nemen,   dat   wil   zeggen   de   weigering   waarin   een   bestuursorgaan   niet   inhoudelijk   afwijzend   
oordeelt,   maar   aangeeft   geen   besluit   te   zullen   nemen.   De   brief   met   een   zodanige   mededeling   is   op   
grond   van    artikel   6:2   Awb    ook   met   een   besluit   gelijkgesteld.   Te   denken   valt   verder   aan   de   situatie   
waarin   een   bestuursorgaan   meedeelt   geen   inhoudelijke   beslissing   op   een   aanvraag   te   geven   omdat   
deze   niet   op   de   wettelijk   voorgeschreven   wijze   is   ingediend.     

  
Het   niet   tijdig   nemen   van   een   besluit   is   op   grond   van    artikel   6:2   aanhef   en   sub   b   Awb    met   een   
besluit   gelijkgesteld.   Wat   ‘niet   tijdig’   is,   wordt   op   zichzelf   niet   bepaald   door   het   artikel,   maar   door   
par.   4.1.3.1   Awb.   Blijft   bijvoorbeeld   een   beschikking   op   aanvraag   uit   en   geeft   het   wettelijk   voorschrift   
waarop   de   beschikkingsbevoegdheid   steunt   geen   uitsluitsel   over   de   beslistermijn,   dan   zal   op   grond   
van    artikel   6:2   Awb   jo.   4:13   lid   2   Awb    in   beginsel   acht   weken   na   ontvangst   van   de   aanvraag   actie   
kunnen   worden   ondernomen.     

  
Rechtsbescherming   bij   niet   tijdig   beslissen   
De   wetgever   heeft   verschillende   mogelijkheden   om   te   voorzien   in   rechtsbescherming   bij   niet   tijdig   
beslissen.   Door   tijdsverloop   wordt   een   beschikking   dan   geacht   te   zijn   geweigerd.   In   geval   van   een   
fictieve   weigering   ontstaat   er   van   rechtswege   een   weigering   na   het   verstrijken   van   de   wettelijke   
beslistermijn.   Deze   weigering   heeft   naar   haar   inhoud   beschouwd   het   karakter   van   een   ‘echte’   
weigering.   Tegen   de   fictieve   weigering   staat   de   reguliere   rechtsbescherming   open.   

  
Iets   soortgelijks   speelt   eigenlijk   bij   de   fictief   positieve   beslissing   die   ook   van   rechtswege   ontstaat.   
Ook   hier   is   op   grond   van   de   wet   sprake   van   een   besluit,   maar   van   een   daadwerkelijke   beslissing   van   
het   bevoegde   bestuursorgaan   is   evenmin   sprake.   Toch   geldt   een   fictief   positieve   beschikking   als   
een   besluit   waartegen   reguliere   rechtsmiddelen   openstaan   ( silencio   positivo    (par.   4.1.3.3)).   

  
Voorbereidingsbeslissingen   
Artikel   6:3   Awb    beperkt   het   toepassingsbereik   van   het   stelsel   van   bezwaar   en   beroep   van   de   Awb.   
De   voorbereidende   beslissingen   die   soms   aan   een   besluit   vooraf   gaan,   zijn   in   beginsel   niet   vatbaar   
voor   bezwaar   en   beroep,   tenzij   een   voorbereidingsbeslissing   de   belanghebbende   los   van   het   voor   te   
bereiden   besluit   rechtstreeks   in   zijn   belang   treft.   

  
Tegen   pure   procedurele   beslissingen   staat   geen   zelfstandig   bezwaar   of   beroep   open.   Voorbeelden   
hiervan   zijn   een   (afgewezen)   verzoek   om   inlichtingen,   de   beslissing   om   in   overeenstemming   met   
artikel   4:11   Awb    van   het   horen   af   te   zien   of   het   opschorten   van   een   beslistermijn   betreffende   een   
aanvraag.   
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Overheidsaansprakelijkheid   voor   onrechtmatig   handelen     
Ingevolge   de    objectum   litis -leer   is   de   burgerlijke   rechter   altijd   bevoegd   om   van   vorderingen   tegen   
de   overheid   kennis   te   nemen.   Tegelijkertijd   is   het   een   gegeven   dat   de   wetgever   voor   appellabele   
besluiten   een   bijzondere   rechtsgang   heeft   ingesteld.   In   plaats   daarvan   maakt   de   burgerlijke   rechter   
gebruik   van   ontvankelijkheidsregels   en   inhoudelijke   aansluitingsregels.   

  
Wie   bij   de   burgerlijke   rechter   een   vordering   tegen   de   overheid   instelt,   terwijl   hij   een   vergelijkbaar   
resultaat   in   de   bestuursrechtelijke   kolom   had   kunnen   nastreven,   wordt   niet-ontvankelijk   verklaard.     

  
Verder   bestaan   er   inhoudelijke   aansluitingsregels,   waaronder   de   leer   van   de    formele   rechtskracht   
en   de    oneigenlijke   formele   rechtskracht .   Deze   regels   komen   erop   neer   dat   de   burgerlijke   rechter   
de   rechtmatigheid   van   appellabele   besluiten   niet   zelf   toetst.   Slechts   als   het   besluit   in   de   
bestuursrechtelijke   kolom   tegenover   deze   eiser   in   strijd   is   bevonden   met   het   recht,   gaat   de   
burgerlijke   rechter   tegenover   deze   eiser   uit   van   de   onrechtmatigheid   van   dat   besluit.   In   de   overige   
gevallen   geldt   het   besluit   als   rechtmatig.   

  
Deze   gedachte   komt   om   te   beginnen   tot   uiting   in   de   leer   van   de   formele   rechtskracht.   Als   de   eiser   
in   een   civiele   procedure   beschikt   (of   heeft   beschikt)   over   een   bestuursrechtelijk   rechtsmiddel   tegen   
een   besluit,   maar   daarvan   geen   gebruik   heeft   gemaakt,   dan   moet   de   burgerlijke   rechter   tegenover   
die   eiser   in   beginsel   van   de   geldigheid   en   de   rechtmatigheid   van   dat   besluit   uitgaan.    

  
Ook   de   leer   van   de   oneigenlijke   formele   rechtskracht   is   een   inhoudelijke   aansluitingsregel.   Als   
tegenover   degene   die   in   een   civiele   procedure   verschijnt   eerder   in   de   bestuursrechtelijke   kolom   de   
onrechtmatigheid   van   een   besluit   is   vastgesteld,   dan   sluit   de   burgerlijke   rechter   zich   bij   oordeel   aan.   
Hij   toetst   het   besluit   niet   zelf,   maar   gaat   ervan   uit   dat   het   ongeldig   en   onrechtmatig   is.   

  
3.1.5.   Het   leerstuk   van   de   formele   rechtskracht   
Als   een   belanghebbende   geen   beroep   tegen   een   besluit   heeft   ingesteld,   of   als   beroep   geen   succes   
heeft   gehad,   dan   wordt   het   betrokken   besluit   onaantastbaar.   Er   staan   dan   geen   bestuursrechtelijke   
rechtsmiddelen   meer   tegen   dat   besluit   open;   belanghebbenden   kunnen   het   besluit   niet   meer   van   
tafel   krijgen.   De   burgerlijke   rechter   gaat   ervan   uit   dat   het   onaantastbare   besluit   jegens   de   
belanghebbenden   ‘formele   rechtskracht’   heeft.   Het   besluit   geldt   dan   definitief,   en   bovendien   wordt   
het   tegenover   belanghebbenden   voor   rechtmatig   gehouden.     

  
De   Hoge   Raad   formuleert   het   als   volgt:   

  
“wanneer   een   tegen   een   besluit   openstaande,   met   voldoende   waarborgen   omklede   
bestuursrechtelijke   rechtsgang   niet   is   gebruikt,   moet   de   burgerlijke   rechter   ervan   uitgaan   
dat   die   beschikking   zowel   wat   haar   wijze   van   tot   stand   komen   als   wat   haar   inhoud   betreft   in   
overeenstemming   is   met   de   desbetreffende   wettelijke   voorschriften   en   algemene   
rechtsbeginselen."   

  
Alle   appellabele   besluiten   kunnen   formele   rechtskracht   verwerven.     
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Verhouding   tot   de   ontvankelijkheidsleer   
De   ratio   van   de   leer   van   formele   rechtskracht   is   dezelfde   als   die   van   de   tijdelijke   of   blijvende   
niet-ontvankelijkheid   bij   het   openstaan   van   een   bestuursrechtelijke   voorziening.   Het   gaat   om   een   
doelmatige   taakverdeling   tussen   de   burgerlijke   rechter   en   de   bestuursrechter.   Dit   dient   de   
rechtseenheid   en   de   rechterlijke   specialisatie   en   bevordert   de   rechtszekerheid.   

  
Wat   is   nu   het   verschil   tussen   de   formele   rechtskrachtleer   en   de   ontvankelijkheidsleer?     
Niet-ontvankelijk   is   de   eiser   wiens   civielrechtelijke   vordering   tot   een   rechtsbeschermingsresultaat   
zou   leiden   dat   hij   ook   bij   de   bestuursrechter   had   kunnen   nastreven.   De   formele   rechtskrachtleer   
wordt   toegepast   als   de   (on)rechtmatigheid   van   een   (door   eiser)   onaangetast   gelaten   besluit   in   een   
civiele   procedure   als   het   ware   zijdelings   aan   de   orde   komt.   Daarnaast   heeft   de   ontvankelijkheidsleer   
een   wat   ruimer   toepassingsbereik   dan   de   formele   rechtskrachtleer.   De   ontvankelijkheidsleer   wordt   
namelijk   ook   buiten   de   sfeer   van   appellabele   besluiten   toegepast.  

  
Strikte   toepassing   formele   rechtskrachtleer   
De   Hoge   Raad   past   de   formele   rechtskrachtleer   strikt   toe.   Gelet   op   het    arrest     Heesch/Van   de   
Akker    geldt   de   leer   zelfs   wanneer   als   vaststaand   moet   worden   aangenomen   dat   een   besluit   door   
de   bestuursrechter   zou   zijn   vernietigd   als   daartegen   tijdig   beroep   zou   zijn   ingesteld.   Ook   de   
omstandigheid   dat   een   inhoudelijk   vergelijkbaar   besluit   op   grond   van   vergelijkbare   gebreken   door   
de   bestuursrechter   is   vernietigd,   doorbreekt   de   formele   rechtskracht   niet.     

  
Het    arrest   Heesch/Van   de   Akker    laat   ruimte   voor   uitzonderingen   op   de   formele   rechtskrachtleer.   
Een   uitzondering   is   gerechtvaardigd   als   de   aan   de   leer   verbonden   bezwaren   door   bijzondere   
omstandigheden   zo   klemmend   worden   dat   een   uitzondering   moet   worden   gemaakt.   

  
Oneigenlijke   formele   rechtskracht   van   vernietigde   besluiten   
Is   een   besluit   door   de   bestuursrechter   vernietigd,   dan   wordt   in   de   aansprakelijkheidsprocedure   
aangenomen   dat   het   onrechtmatig   was.   Met   de   bestuursrechtelijke   vernietiging   van   een   appellabel   
besluit   is   dus   de   onrechtmatigheid   in   civielrechtelijke   zin   gegeven.   De   bestuursrechter   vernietigt   
besluiten   immers   zuiver   op   rechtmatigheidsgronden.   Dit   blijkt   uit   de    arresten   St.   
Oedenrode/Driessen     en   Van   Gog/Nederweert .   

  
Ten   aanzien   van   iemand   die   wel   belanghebbend   was,   maar   die   niet   heeft   ‘meegeprocedeerd’,   geldt   
het   inmiddels   vernietigde   besluit   niet   als   onrechtmatig.   Weliswaar   is   het   besluit   door   de   vernietiging   
met   terugwerkende   kracht   uit   de   rechtsorde   verwijderd,   zodat   het   niet   meer   ‘werkt’,   maar   het   
afleiden   van   onrechtmatigheid   in   de   zin   van    artikel   6:162   BW    uit   de   vernietiging   geschiedt   
uitsluitend   tegenover   degenen   die   met   succes   beroep   hebben   ingesteld.     
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Normering   van   bestuurshandelen     
Literatuur   
Dit   is   een   samenvatting   van   hoofdstuk   7:   nrs.   245-249,   262-264   en   hoofdstuk   8:   nrs.   288-293,   nrs.   
306-311   en   nrs.   316-338   (let   op!   Nrs.   320-322   zijn   deels   achterhaald   vanwege   het   arrest   Dakterras   
Amsterdam)   en   hoofdstuk   15,   nrs.   500-501   van   het   boek   Bestuursrecht   in   de   Sociale   Rechtsstaat   
(deel   1),   Schlössels   en   Zijlstra,   2017.   

  
Kenmerken   en   structuur   van   het   besluitvormingsrecht   
Gevolgen   gelaagde   structuur   
De   gelaagde   structuur   van   de   Awb   (opbouw   van   algemeen   naar   bijzonder)   brengt   mee   dat   voor   niet  
nader   in   deze   wet   gereguleerde   beschikkingen,   voor   subsidies   en   andere   specifieke   
Awb-beschikkingen   niet   alleen   de   bijzondere   bepalingen   van   hoofdstuk   4   gelden,   maar   ook   de   
algemene   bepalingen   van   hoofdstuk   3.   Zo   moet   een   beschikking   tot   subsidieverlening   bijvoorbeeld   
ook   voldoen   aan   de   algemene   motiveringsplicht   van    artikel   3:46   Awb .   Dit   geldt   tevens   voor   de   last   
onder   bestuursdwang   ( artikel   5:21   Awb ).     

  
Andere   handelingen   van   bestuursorganen;   de   schakelbepaling   
Als   er   geen   sprake   is   van   een   besluit,   kan   een   deel   van   hoofdstuk   3   Awb   toch   van   toepassing   zijn.   
De   schakelbepaling   van    artikel   3:1   lid   2   Awb    is   dan   van   belang.   Het   artikel   bepaalt   namelijk   dat   de   
afdelingen   2   t/m   4   van   hoofdstuk   3   van   overeenkomstige   toepassing   zijn   op   ‘andere   handelingen’   
van   bestuursorganen,   voor   zover   de   aard   van   die   handeling   zich   daar   niet   tegen   verzet.   

  
Onder   ‘andere   handelingen’   kan   worden   verstaan:   niet-schriftelijke   beslissingen,   niet   op   
rechtsgevolg   gerichte   beslissingen,   privaatrechtelijke   (rechts)handelingen   en   feitelijke   
bestuurshandelingen.     

  
Afdeling   3.6   over   de   bekendmaking   van   besluiten   is   verder   uitgesloten   ten   aanzien   van   besluiten   
inhoudende   algemeen   verbindende   voorschriften.   Afdeling   3.7   over   de   motivering   is   ook   niet   van   
toepassing   op   algemeen   verbindende   voorschriften.   Voor   het   overige   is   hoofdstuk   3   wel   van   
toepassing   op   de   totstandkoming   van   algemeen   verbindende   voorschriften.   

  
Normering   van   algemeen   verbindende   voorschriften   
De   rechtsnormen   zoals   neergelegd   in   afdeling   3.2   Awb   zijn   op   besluiten   inhoudende   algemeen   
verbindende   voorschriften   van   toepassing   verklaard,   voor   zover   de   aard   van   die   handeling   zich   daar   
niet   tegen   verzet   ( artikel   3:1   lid   1   sub   a   Awb ).     

  
Met   uitzondering   van   de   afdelingen   3.6   en   3.7   gelden   ook   de   overige   bepalingen   van   hoofdstuk   3   
Awb   voor   besluiten   inhoudende   algemeen   verbindende   voorschriften.     

  
4.1.1.   De   aanvraag   
Nieuwe   en   herhaalde   aanvraag   
Naast   de   regeling   zoals   genoemd   in    artikel   4:5   Awb    met   betrekking   tot   de   onvolledige   aanvraag,   
biedt   de   wet   ook   een   mogelijkheid   in    artikel   4:6   Awb    voor   een   vereenvoudigde   afdoening   door   het   
bestuursorgaan   bij   een   herhaalde   aanvraag.     
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Artikel   4:5   Awb    biedt   een   mogelijkheid   om   een   aanvraag   niet   te   behandelen,   omdat   niet   alle   
noodzakelijke   gegevens   zijn   overlegd.   Het   gaat   dus   om   een   incomplete   aanvraag.   

  
Artikel   4:6   Awb    biedt   het   bestuursorgaan   de   mogelijkheid   om   een   herhaalde   aanvraag   zonder   
meer   af   te   wijzen   onder   verwijzing   naar   een   eerdere   afwijzende   beschikking.   Dit   geval   doet   zich   voor   
als   er   geen   relevante   nieuwe   gegevens   ( nova )   worden   aangevoerd.   Van   een   herhaalde   aanvraag   
kan   worden   gesproken   als   het   gaat   om   een   verzoek   tot   het   nemen   van   een   besluit   dat   steunt   op   
dezelfde   wettelijke   grondslag   als   de   oorspronkelijke   aanvraag.   Het   verzoek   is   tevens   gericht   op   het   
bewerkstelligen   van   dezelfde   rechtsgevolgen.     

  
Artikel   4:6   Awb    is   primair   tot   het   bestuur   gericht   en   bevordert   de   rechtszekerheid   van   het   
bestuursorgaan   en   van   derden.   Doordat   een   bestuursorgaan   niet   verplicht   is   om   een   herhaalde   
identieke   aanvraag   opnieuw   (inhoudelijk)   in   behandeling   te   nemen,   wordt   daarnaast   voorkomen   dat   
het   stelsel   van   wettelijke   bezwaar-   en   beroepstermijnen   wordt   uitgehold.     

  
Als   een   burger   na   een   afwijzende   beschikking   een   nieuwe   aanvraag   met   succes   wil   indienen   en   het   
bestuursorgaan   wil   bewegen   tot   een   nieuw   besluit,   dan   zal   de   burger   nieuwe   feiten   of   veranderde   
omstandigheden   (nova)   aan   zijn   aanvraag   ten   grondslag   moeten   leggen.   Worden   dergelijke   nieuwe   
feiten   of   omstandigheden   niet   vermeld,   dan    kan    het   bestuursorgaan   de   tweede   (herhaalde)   
aanvraag   zonder   meer   afwijzen   onder   verwijzing   naar   de   eerdere   beschikking.     

  
Herhaalde   beschikking   en   rechtsbescherming;   begrip   nova   
Bij   nova   gaat   het   om   nieuwe   feiten   en   omstandigheden   die   van   dusdanige   aard   zijn   dat   zij   tot   een   
andere   beschikking   aanleiding   kunnen   geven.   Volgens   de   Afdeling   bestuursrechtspraak   wordt   
onder   nova   verstaan:   feiten   of   omstandigheden   die   zijn   voorgevallen   na   het   nemen   van   het   eerdere   
besluit   of   die   niet   voor   het   nemen   van   dat   besluit   konden   worden   aangevoerd.     

  
De   Afdeling   bestuursrechtspraak   oordeelde   dat   er   geen   sprake   is   van   nieuw   gebleken   feiten   of   
veranderde   omstandigheden   als   op   voorhand   uitgesloten   is   dat   hetgeen   is   aangevoerd   of   overlegd,   
kan   afdoen   aan   het   eerdere   besluit   en   de   overwegingen   waar   het   op   berust.   Nova   moeten   dus   van   
dien   aard   zijn   dat   het   aannemelijk   is   dat   zij   tot   een   andersluidend   besluit   zouden   kunnen   leiden.   

  
Nieuwe   argumenten   zijn   in   beginsel   geen   nieuwe   feiten   of   omstandigheden   en   geven   geen   
aanleiding   tot   een   heroverweging.   Dit   geldt   ook   voor   de   feiten   die   ten   tijde   van   het   nemen   van   het   
besluit   bestonden,   maar   niet   werden   gemeld.   Ook   de   nieuwe   belevingswereld   van   burgers   is   geen   
novum.   Het   moet   gaan   om   juridisch   relevante   nova.   Verder   wordt   aangenomen   dat   een   nieuwe   of   
andere   rechterlijke   uitspraak,   die   een   ander   licht   werpt   op   de   materie   en   die   is   gedaan   na   het   
nemen   van   het   oorspronkelijke   besluit,   gewijzigde   regelgeving   of   nieuw   beleid   in   beginsel   ook   geen   
novum   is.   
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4.1.2.   Advisering   
In   het   bestuursrecht   spelen   adviezen   een   belangrijke   rol.   Adviezen   zijn   vaak   rijke   bronnen   voor   
informatie   die   het   bestuursorgaan   benut   om   zijn   besluit   (mede)   te   onderbouwen.   Advisering   dient   
op   een   zorgvuldige   wijze   plaats   te   vinden.     

  
Ten   aanzien   van   de   advisering   aan   bestuursorganen   bij   het   nemen   van   besluiten   zijn   enkele   
indelingen   van   belang:   

● Het   onderscheid   tussen   interne   en   externe   adviezen;   
● Het   onderscheid   tussen   wettelijke   en   buitenwettelijke   advisering;   en   
● Het   onderscheid   tussen   advisering   en   contra-expertise.   

  
In   de   literatuur   worden   daarnaast   ook   nog   onderscheidingen   gemaakt   tussen:   

● Deskundigenadvisering;   
● Representatieadvisering;   
● Semi-rechtelijke   advisering.   

  
Bij   deskundigenadvisering   staat   de   bijzondere   expertise   centraal   van   de   adviseur.   Bij   
representatieadvisering   gaat   het   om   het   verwerven   van   inzicht   in   de   belangen   en   gevoelens   van   de   
betrokken   burgers   en   maatschappelijke   organisaties.   Semi-rechtelijke   advisering   is   aan   de   orde   in   
de   bezwarenfase   waar   een   hoorcommissie   belast   kan   worden   met   het   adviseren   over   een   
bezwaarschrift.     

  
Adviseur,   adviesorgaan   en   het   bestuursorgaanbegrip   
Volgens    artikel   3:5   lid   1   Awb    kan   onder   een   adviseur   worden   verstaan:   

  
“een   persoon   of   college,   bij   of   krachtens   wettelijk   voorschrift   belast   met   het   adviseren   
inzake   door   een   bestuursorgaan   te   nemen   besluiten   en   niet   werkzaam   onder   
verantwoordelijkheid   van   dat   bestuursorgaan."   

  
Afdeling   3.3   is   niet   van   toepassing   op   het   horen   van   de   Raad   van   State   ( artikel   3:5   lid   2   Awb ).   
Daarnaast   vallen   externe   adviezen   zonder   wettelijke   basis   en   intern   ambtelijke   adviezen   buiten   het   
bereik   van   deze   afdeling.     

  
Interne   versus   externe   advisering;   contra-expertise   
Er   is   sprake   van   interne   advisering   zodra   een   bestuursorgaan   wordt   geadviseerd   door   
(ondergeschikte)   ambtenaren.   Deze   interne   ambtelijke   adviezen   moeten   worden   onderscheiden   van   
externe   adviezen.     

  
Externe   adviezen   zijn   gericht   aan   bestuursorganen   en   zijn   afkomstig   van   publiekrechtelijke   of   
privaatrechtelijke   entiteiten,   die   niet   hiërarchisch   aan   het   tot   besluitvorming   bevoegde   
bestuursorgaan   ondergeschikt   zijn.     
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Externe   advisering   kan   wettelijk   of   buitenwettelijk   plaatsvinden.   Er   is   sprake   van   wettelijke   
advisering   als   een   persoon   of   college,   bij   of   krachtens   wettelijk   voorschrift,   is   belast   met   het   
adviseren   over   door   een   bestuursorgaan   te   nemen   besluiten,   terwijl   deze   ‘wettelijke   adviseur’   niet   
werkzaam   is   onder   de   verantwoordelijkheid   van   dat   bestuursorgaan.   Buitenwettelijke   advisering   
betreft   advisering   door   een   adviseur   van   wie   de   advisering   niet   steunt   op   een   wettelijke   
adviesregeling.     

  
Als   laatste   is   het   handig   om   primaire   advisering   te   onderscheiden   van   contra-expertise.   
Contra-expertise   is   advisering   die   tot   onderwerp   heeft   aannemelijk   te   maken   dat   de   primaire   
advisering   onjuist,   gebrekkig   of   inmiddels   door   de   feiten   achterhaald   is   en   daarom   niet   of   niet   
(meer)   onverkort   door   het   bestuursorgaan   gevolgd   mag   worden.     

  
Besluitvormingsverantwoordelijkheid   en   vergewisplicht   
Het   verantwoordelijke   bestuursorgaan   moet   de   wettelijke   adviseur   in   staat   stellen   om   zijn   taak   goed   
te   kunnen   vervullen.   Het   bestuursorgaan   moet   de   wettelijke   adviseur   ambtshalve   of   op   verzoek   de   
noodzakelijke   gegevens   ter   beschikking   stellen.   Vervolgens   dient   het   bestuursorgaan   op   grond   van   
artikel   3:9   Awb    zich   te   vergewissen   dat   het   onderzoek   op   een   zorgvuldige   wijze   heeft   
plaatsgevonden.   De   vergewisplicht   heeft   een   inhoudelijke   en   procedurele   dimensie.     

  
Differentiatie   vergewisplicht   
Het   zorgvuldigheidsbeginsel   eist   van   het   bestuursorgaan   dat   het   alle   relevante   feiten   en   
omstandigheden   van   de   zaak   onderzoekt.   Het   onderzoek   wordt   geheel   of   gedeeltelijk   door   een   
andere   instantie   dan   het   verantwoordelijke   bestuursorgaan   verricht.   Het   bestuursorgaan   is   toch   
verplicht   te   beoordelen   of   het   door   de   adviseur   verrichte   onderzoek   op   en   zorgvuldige   wijze   heeft   
plaatsgevonden.     

  
Naast   een   procedurele   toetsing   is   er   een   ook   een   inhoudelijke   toetsing   vereist.   Het   bestuursorgaan  
moet   telkens   beoordelen   of   het   advies   inhoudelijk   concludent   is.     

  
Als   een   bestuursorgaan   twijfelt   aan   een   uitgebracht   advies,   dan   zal   zij   onder   meer   moeten   nagaan   
of   het   aanvragen   van   aanvullende   dan   wel   contra-expertise   wenselijk   en   mogelijk   is.      

  
Afwijking   van   een   (wettelijk)   deskundigenadvies;   motivering   
Als   er   wordt   afgeweken   van   een   (wettelijk)   deskundigenadvies,   kan   dit   strijdigheid   met   het   
zorgvuldigheidsbeginsel   opleveren.   Bij   het   afwijken   van   een   wettelijk   deskundigenadvies   worden   
daarom   aan   het   besluit   extra   motiveringseisen   gesteld   ( artikel   3:50   Awb ).   Deze   
afwijkingsmogelijkheid   maakt   duidelijk   dat   een   advies   niet   bindend   van   aard   is,   ook   al   is   het   
zwaarwegend.   Een   bestuursorgaan   kan,   wanneer   het   besluit   berust   op   een   deugdelijk   advies,   ter   
motivering   naar   het   advies   verwijzen   ( artikel   3:49   Awb ).   
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4.1.3.   Belangenafweging,   evenredigheidsbeginsel   en   verbod   van   willekeur   
Belangenafweging   en   evenredigheid   
Nadat   een   bestuursorgaan   in   het   geval   van   beleidsvrijheid   de   af   te   wegen   belangen   heeft   
geselecteerd,   volgt   de   inhoudelijke   afweging.   De   afweging   van   belangen   moet   consistent   en   
evenwichtig   zijn.   De   beleidsvrijheid   wordt   in   dit   verband   beheerst   door   het   evenredigheids-   of   
proportionaliteitsbeginsel.     

  
Het   bestuursorgaan   dient   ten   eerste   het   algemeen   belang   zo   goed   mogelijk   te   behartigen   en   dient   
daarnaast   de   rechtstreeks   betrokken   belangen   van   particulieren   zoveel   mogelijk   te   ontzien.   Er   moet   
een   evenwicht   worden   gevonden.   Het   evenredigheidsbeginsel   wordt   in    artikel   3:4   lid   2   Awb    onder   
woorden   gebracht:     

  
“De   voor   een   of   meer   belanghebbenden   nadelige   gevolgen   van   een   besluit   mogen   niet   
onevenredig   zijn   in   verhouding   tot   de   met   het   besluit   te   dienen   doelen.”     

  
Als   bestuurlijke   discretie   in   het   geding   is,   fungeert   het   verbod   van   willekeur   als   een   toetsnorm   voor   
de   rechter.   Dit   verbod   verbiedt   het   bestuur   om   besluiten   te   nemen   die   evident   onevenredig   en   
daarom   kennelijk   onredelijk   zijn.     

  
Verbod   van   willekeur   
Hoofdregel   is   dat   de   rechter   in   geval   van   discretie   niet   rechtstreeks   toetst   aan   het   
evenredigheidsbeginsel,   maar   dit   doet   via   het   verbod   van   willekeur.   Van   een   daad   van   willekeur   -   
een   overtreding   van   het   verbod   van   willekeur   -   is   sprake   als   de   uitoefening   van   een   discretionaire   
bevoegdheid   lijdt   aan   een   zodanig   gebrekkige   afweging   van   belangen   dat   in   redelijkheid   niet   meer   
van   een   rechtmatige   afweging   of   kwalificatie   kan   worden   gesproken.     

  
Het   verbod   van   willekeur   maakt   het   mogelijk   om   het   uitoefenen   van   bestuurlijke   discretie   de   maat   
te   nemen   aan   de   hand   van   een   rechtmatigheidsnorm,   zonder   de   beleidsvrijheid   aan   te   tasten.   De   
rechter   houdt   bewust   en   weloverwogen   afstand   tot   de   beleidsverantwoordelijkheid   van   het   bestuur   
en   laat   zich   niet   rechtstreeks   in   met   de   vraag   of   de   belangenafweging   evenredig   is.   De   rechter   
vraagt   zich   eerder   af   of   de   afweging   niet   kennelijk   onevenredig   is.   In   een   geval   van   willekeur   zal   het   
gaan   om   serieuze   inconsistenties   of   onzorgvuldigheden   in   de   belangenafweging   dan   wel   in   de   
kwalificatie   van   feiten.     

  
Uitzonderingen   op   de   marginale   toetsing   
In   bepaalde   gevallen   toetst   de   rechter   intensiever   aan   het   evenredigheidsbeginsel,   ook   al   is   er   
sprake   van   bestuurlijke   discretie.   Op   de   marginale   toetsing   via   het   verbod   van   willekeur   bestaan  
aldus   uitzonderingen.     
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Vier   situaties   waarin   toetsing   via   een   meer   indringende   evenredigheidstoets   aan   de   orde   kan   zijn:   
1. Bij   het   oordelen   over   een   bestraffende   sanctie;   
2. Bij   bevoegdheden   in   de   sfeer   van   het   financiële   bestuursrecht;   
3. Bij   de   beoordeling   van   de   uitoefening   van   bevoegdheden   waarbij   fundamentele   rechten   in   

het   geding   zijn;   
4. Bij   de   uitoefening   van   bevoegdheden   waarbij   het   Unierecht   dwingt   tot   een   intensieve   toets.   

  
Europees   recht   en   evenredigheid  
Het   evenredigheidsbeginsel   speelt   in   het   Europese   recht   een   belangrijke   rol.   Kenmerkend   voor   het   
Unierechtelijke   evenredigheidsbeginsel   is   dat   dit   drie   aspecten   omvat.   Een   bestuurlijke   maatregel   
moet   (1)   geschikt   zijn   om   het   nagestreefde   doel   te   bereiken,   de   maatregel   moet   tevens   (2)   
noodzakelijk   zijn   en   de   maatregel   dient   (3)   proportioneel   te   zijn.     

  
4.1.4.   Gelijkheidsbeginsel,   vertrouwensbeginsel   en   materiële   rechtszekerheid   
Het   gelijkheidsbeginsel   is   een   fundamenteel   rechtsbeginsel.   Het   gelijkheidsbeginsel   vereist   dat   
gelijke   gevallen   gelijk   worden   behandeld   en   ongelijke   gevallen   worden   ongelijk   behandeld.   In   de   
Algemene   wet   bestuursrecht   is   het   gelijkheidsbeginsel   niet   gecodificeerd.     

  
Bij   het   vaststellen   van   juridische   relevante   vergelijkbaarheid   is   het   noodzakelijk   om   gebruik   te   
maken   van   een   vergelijkingsmaatstaf.   Gevallen   zijn   namelijk   enkel   gelijk   vanuit   een   bepaald   
gezichtspunt.   Onvoldoende   is   om   te   volstaan   met   het   vaststellen   van   feitelijke   verschillen   of   
overeenkomsten.   Het   gaat   erom   dat   juridisch   relevante   verschillen   worden   getraceerd.   Er   zal   pas   
sprake   zijn   van   strijd   met   het   gelijkheidsbeginsel   zodra   vanuit   een   bepaald   gezichtspunt   sprake   is   
van   ongelijke   behandeling   door   de   overheid   waarvoor   bovendien   geen   rechtvaardiging   bestaat.   

  
Bij   het   toetsen   aan   het   gelijkheidsbeginsel   kunnen   er   twee   fasen   worden   onderscheiden:   

1. De   fase   waarin   wordt   nagegaan   of   er   sprake   is   van   (een   voldoende   mate   van)   
vergelijkbaarheid   (vergelijkbaarheidstoets);   en   

2. De   fase   waarin   wordt   nagegaan   of   er   een   voldoende   objectieve   rechtvaardiging   bestaat   
voor   een   ongelijke   behandeling.     

  
Binnen   het   nationale   recht   staat   het   gelijkheidsbeginsel   vooral   bekend   als   constitutioneel   beginsel   
( artikel   1   Grondwet )   en   als   (ongeschreven)   beginsel   van   behoorlijk   bestuur.     

  
Als   beginsel   van   behoorlijk   bestuur   richt   het   zich   op   het   bestuursoptreden   en   vormt   het   vooral   een   
toetsnorm   voor   de   rechter.     

  
Het   grondwettelijke   verbod   van   discriminatie   is   onlosmakelijk   verbonden   met   het   constitutionele   
gelijkheidsbeginsel.   Het   maken   van   een   ongerechtvaardigd   onderscheid   vanwege   godsdienst,   
levensovertuiging,   politieke   gezindheid,   ras,   geslacht   of   op   welke   grond   dan   ook,   is   verboden.   Het   
verbod   van   discriminatie,   zoals   neergelegd   in    artikel   1   Grondwet ,   komt   tevens   tot   uitdrukking   in   
veel   bepalingen   van   zowel   Europees   als   internationaal   recht.    
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Rechtspraak   
Een   beroep   op   het   gelijkheidsbeginsel   kan   in   beginsel   slechts   slagen   als   het   veronderstelde   gelijke   
geval   zich   heeft   voorgedaan   binnen   de   bevoegdheidssfeer   van   hetzelfde   bestuursorgaan.   Van   een   
schending   van   het   gelijkheidsbeginsel   zal   geen   sprake   zijn   indien   de   criteria   voor   het   verkrijgen   van   
een   vergunning   in   gemeente   X   soepeler   zijn   dan   in   gemeente   Y.     

  
Het   gelijkheidsbeginsel   werkt   niet   contra   legem   bij   besluiten   waarbij   belangen   van   derden   in   het   
geding   zijn.     

  
Het   vertrouwensbeginsel   
Het   vertrouwensbeginsel   houdt   in   dat   gerechtvaardigde   verwachtingen   die   door   het   bestuur   zijn   
gewekt   zoveel   mogelijk   moeten   worden   gehonoreerd.   Dit   beginsel   speelt   vooral   een   rol   in   de   fase   
voordat   een   besluit   door   een   bestuursorgaan   genomen   is.   In   de   Algemene   wet   bestuursrecht   is   het   
vertrouwensbeginsel   niet   gecodificeerd.     

  
In   beginsel   wordt   vertrouwen   door   het   recht   beschermd   als   het   gerechtvaardigd   is.   Of   het   
vertrouwen   gerechtvaardigd   is,   hangt   af   van   de   wijze   waarop   het   vertrouwen   is   gewekt   en   van   de   
overige   omstandigheden   van   het   geval,   waaronder   de   kennis   en   kunde   van   de   fidens.   De   fidens   is   
de   persoon   die   heeft   vertrouwd   op   een   bepaald   handelen   of   nalaten.     

  
Als   eenmaal   is   vastgesteld   dat   het   gewekte   vertrouwen   in   beginsel   ook   beschermingswaardig   is,   
dan   staat   hier   nog   niet   mee   vast   op   welke   wijze   de   fidens   zal   worden   beschermd.   In   sommige   
gevallen   is   het   mogelijk   om   een   toegezegd   besluit   alsnog   in   rechte   af   te   dwingen,   maar   in   andere   
gevallen   zal   er   genoegen   moeten   worden   genomen   met   een   schadevergoeding   of   compensatie.     

  
Met   het    arrest   Dakterras   Amsterdam    is   de   lijn   inzake   het   vertrouwensbeginsel   gewijzigd.   Uit   dit   
arrest   vloeien   drie   vragen   voort   die   moeten   worden   langsgelopen:   

1. Is   er   sprake   van   een   toezegging?   
2. Kan   de   toezegging   aan   het   bestuursorgaan   worden   toegerekend?   
3. Moet   de   toezegging   worden   nagekomen?   

  
1)   Is   er   sprake   van   een   toezegging?   
Hieronder   vallen   ook   andere   gedragingen   dan   toezeggingen.   De   toezegging   moet   specifiek   op   de   
zaak   zijn   toegesneden   en   moet   dus   niet   om   algemene   informatie   gaan.   Het   gaat   erom   hoe   een   
bepaalde   uitlating   of   gedraging   bij   een   redelijk   denkende   burger   overkomt   en   minder   van   belang   is   
wat   het   bestuursorgaan   daarmee   bedoelde.   Daarnaast   spelen   de   onderzoeksplicht   van   de   fidens   en   
zijn   kennis   een   rol.   Een   algemene   disclaimer   bij   een   uitlating   die   zonder   deze   disclaimer   een   
toezegging   zou   zijn,   doet   daar   niets   aan   af.     
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2)   Kan   de   toezegging   aan   het   bestuursorgaan   worden   toegerekend?   
Het   is   niet   nodig   dat   de   toezegging   is   gedaan   door   een   bevoegde   ambtenaar.   Het   gaat   erom   of   de   
fidens   op   goede   gronden   mocht   veronderstellen   dat   degene   die   de   toezegging   heeft   gedaan,   de   
opvatting   van   het   bevoegde   orgaan   vertolkte.   Toezeggingen   van   medewerkers   die   in   zijn   
algemeenheid   slechts   algemene   informatie   behoren   te   verstrekken,   kunnen   niet   aan   het   bevoegde   
orgaan   worden   toegerekend,   bijvoorbeeld   een   baliemedewerker.   

  
3)   Moet   de   toezegging   worden   nagekomen?   
De   toezegging   moet   in   beginsel   worden   nagekomen,   tenzij   zwaarder   wegende   belangen   aan   het   
honoreren   van   de   verwachtingen   in   de   weg   staan.   Eventueel   kan   er   een   schadevergoeding   worden   
uitgekeerd   (dispositievereiste).     

  
Als   een   burger   handelt   op   basis   van   gerechtvaardigd   vertrouwen,   kan   hij   schade   lijden   als   dit   
vertrouwen   achteraf   toch   niet   wordt   gehonoreerd.   Vereist   is   dat   de   fidens   op   het   gerechtvaardigd   
vertrouwen   heeft   voortgebouwd,   waardoor   hij   bij   niet-honorering   van   dit   vertrouwen   in   een   
nadeliger   positie   komt   te   verkeren.   

  
Algemeen   belang   en   belangen   van   derden   
Als   er   gerechtvaardigde   verwachtingen   zijn   gewekt   door   het   bestuur   en   een   fidens   daar   een   beroep   
op   doet,   dan   doet   zich   de   vraag   voor   of   de   verwachtingen   daadwerkelijk   kunnen   worden   
gehonoreerd.   Het   bevoegde   bestuursorgaan   zal   uiteindelijk   moeten   handelen   op   basis   van   een   
andere   afweging   van   de   betrokken   belangen.     

  
Ten   eerste   is   het   belang   van   de   fidens   in   beeld.   Het   uitgangspunt   is   dat   gerechtvaardigde   
verwachtingen   niet   altijd,   maar   wel   zoveel   als   mogelijk,   behoren   te   worden   gerespecteerd.  
Daarnaast   staan   tegenover   het   belang   van   de   fidens   de   publieke   belangen   die   het   bestuur   moet   
behartigen   op   basis   van   de   wet   of   het   beleid.   Tenslotte   zijn   er   de   belangen   van   derden.   Belangen   
van   derden   die   een   rol   mogen   spelen   in   de   belangenafweging   zijn   vaak   tegengesteld   aan   de   
belangen   van   de   fidens.     

  
Contra   legem-werking   
Het   bestuur   kan   gerechtvaardigde   belangen   wekken   door   het   verschaffen   van   inlichtingen,   het   
doen   van   toezeggingen   of   het   formuleren   van   beleidsregels.   In   sommige   gevallen   kunnen   deze   
verwachtingen   enkel   worden   gehonoreerd   door   in   strijd   met   wettelijke   voorschriften   te   handelen.   
De   bestuursrechtelijke   colleges   bleken   en   blijken   in   uiteenlopende   mate   bereid   om   de   werking   van   
het   vertrouwensbeginsel   contra   legem   te   erkennen.     

  
Volgens   de   Afdeling   bestuursrechtspraak   komen   gevallen   van   expliciete   contra   legem-werking   van   
het   vertrouwensbeginsel   en   andere   rechtsbeginselen   maar   zelden   voor.   Het   vertrouwensbeginsel   
werkt   volgens   de   Afdeling   bestuursrechtspraak   in   beginsel   niet   contra   legem.     
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Vertrouwen   en   Europees   recht;   geen   contra   legem   
Rechtszekerheid   en   de   bescherming   van   opgewekt   vertrouwen   zijn   ook   fundamentele   beginselen   
van   het   Europese   recht.   In   het   Europese   Unierecht   wordt   geen   contra   legem-werking   van   het   
vertrouwensbeginsel   erkend.   Een   beroep   op   het   nationale   vertrouwensbeginsel   kan   niet   worden   
gehonoreerd   als   dit   de   belangen   van   het   Europese   vertrouwensbeginsel   schaadt.     

  
Materieel   rechtszekerheidsbeginsel   
Burgers   ontlenen   rechten   of   rechtens   te   respecteren   verwachtingen   aan   beschikkingen,   aan   tot   
stand   gekomen   en   bekendgemaakte   beleidsregels   en   aan   van   kracht   zijnde   wettelijke   regels.     

  
Van   belang   is   de   vraag   onder   welke   omstandigheden   besluiten   kunnen   worden   ingetrokken   of   ten   
nadele   van   burgers   kunnen   worden   gewijzigd.   

  
Het   materiële   rechtszekerheidsbeginsel   kan   zich   verzetten   tegen   de   intrekking   of   wijziging   van   
besluiten   met   terugwerkende   kracht.   Niet   iedere   beleidswijziging   met   terugwerkende   kracht   komt   in   
strijd   met   de   materiële   rechtszekerheid;   de   omstandigheden   van   het   geval   zijn   bepalend.   Mee   kan   
worden   gewogen   dat   belanghebbenden   tijdig   zijn   geïnformeerd   of   gewaarschuwd.   Een   plotselinge   
bijstelling   van   het   beleid   kan   echter   in   strijd   komen   met   de   rechtszekerheid.   

  
Het   materiële   rechtszekerheidsbeginsel   beschermt   te   goeder   trouw   opgebouwde   rechtsposities   of   
aanspraken,   maar   niet   in   absolute   zin.     

  
Recht   doen   aan   een   opgebouwde   rechtspositie   
Als   een   in   het   verleden   opgebouwde   rechtspositie   door   het   bestuur   niet   ongedaan   kan   worden   
gemaakt   zonder   te   handelen   in   strijd   met   het   rechtszekerheidsbeginsel,   dan   rijst   de   vraag   op   welke   
wijze   aan   dit   beginsel   recht   moet   worden   gedaan.   Het   kan   voorkomen   dat   een   eenmaal   
opgebouwde   rechtspositie   helemaal   niet   meer   mag   worden   aangetast,   bijvoorbeeld   een   positieve   
stagebeoordeling   terwijl   er   al   geruime   tijd   is   verstreken.     

  
In   de   meeste   gevallen   zal   het   tijdelijk   respecteren   van   een   opgebouwde   rechtspositie,   het   gunnen   
van   een   reële   overgangstermijn   of   het   creëren   van   een   specifiek   overgangsregime   uitkomst   bieden.   
Het   aanbieden   van   nadeelcompensatie   is   soms   ook   een   optie.   Nadeelcompensatie   kan   ook   aan   de   
orde   zijn   als   de   overheid   langdurig   een   situatie   in   het   leven   heeft   geroepen   die   achteraf   in   strijd   met   
het   Unierecht   blijkt   te   zijn   en   daarom   teruggedraaid   moet   worden,   terwijl   de   belanghebbende   te   
goeder   trouw   is.     

  
4.1.5.   Wijziging   en   intrekking   van   beschikkingen   
De   wijziging   en   intrekking   van   beschikkingen   kennen   nog   geen   algemene   regeling   in   de   Algemene   
wet   bestuursrecht.   Het   leerstuk   wordt   beheerst   door   de   beginselen   van   behoorlijk   bestuur   en   door   
vele   intrekkingsregelingen   in   bijzondere   bestuurswetten.     
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Zodra   een   beschikking   in   werking   is   getreden,   heeft   het   besluit    materiële   rechtskracht .   Voor   deze   
rechtskracht   is   niet   vereist   dat   de   beschikking   ook   formele   rechtskracht   heeft.   Van   formele   
rechtskracht   is   pas   sprake   zodra   een   beschikking   of   een   ander   appellabel   besluit   in   rechte   
onaantastbaar   is   geworden.     

  
Wijziging   versus   intrekking;   ex   tunc   versus   ex   nunc   
Binnen   de   grenzen   die   volgen   uit   de   wet   en   uit   het   ongeschreven   recht   kunnen   beschikkingen   
worden   gewijzigd   of   ingetrokken.   De   bevoegdheden   tot   wijziging   of   intrekking   hebben   veelal   een   
discretionair   karakter.   Aan   het   uitoefenen   van   deze   bevoegdheden   moet   een   belangenafweging   ten   
grondslag   liggen.   Intrekking   impliceert   een   nieuw   besluit   van   een   bestuursorgaan.   Intrekking   moet   
goed   worden   onderscheiden   van   het   verval   van   een   vergunning   van   rechtswege.   Bij   verval   heeft   
bijvoorbeeld   de   wetgever   aangegeven   in   welke   situaties   een   verleende   vergunning   geacht   moet   
worden   niet   langer   deel   uit   te   maken   van   de   rechtsorde.    

  
In   de   literatuur   wordt   verder   een   onderscheid   gemaakt   tussen   de   intrekking   van   een   beschikking    ex   
tunc    (met   terugwerkende   kracht)   en    ex   nunc    (alleen   voor   de   toekomst).     

  
De   laatstgenoemde   ontneemt   aan   de   rechtshandeling   alleen   het   rechtsgevolg   voor   de   toekomst   en   
heeft   geen   gevolgen   voor   de   juridische   effecten   die   het   besluit   al   heeft   gehad   tot   het   moment   van   
de   intrekking   ex   nunc.   De   intrekking   ex   nunc   is   minder   ingrijpend   dan   de   intrekking   ex   tunc,   
aangezien   deze   variant   terugwerkende   kracht   heeft.   Rechtsgevolgen   die   in   het   verleden   zijn   
ingetreden,   worden   ongedaan   gemaakt.     

  
Gronden   voor   intrekking;   sanctie   versus   andere   gronden   
Een   belangrijk   onderscheid   kan   gemaakt   worden   tussen   de   intrekking   van   een   beschikking   bij   wijze   
van   een   sanctie,   dan   wel   de   intrekking   of   wijziging   op   andere   gronden.   In   dat   laatste   geval   kan   
gedacht   worden   aan   een   verandering   van   beleid   of   recht,   gewijzigde   feitelijke   omstandigheden,   
intrekking   wegens   een   door   het   bestuur   gemaakte   vergissing   of   op   de   grond   dat   de   
vergunninghouder   gedurende   langere   tijd   geen   gebruik   heeft   gemaakt   van   zijn   vergunning.     

  
Een   kenmerk   van   de   intrekking   bij   wijze   van   sanctie   is   dat   door   het   bestuursorgaan   wordt   
gereageerd   op   het   overtreden   van   wettelijke   voorschriften   of   handelen   in   strijd   met   
beschikkingsvoorschriften.   Niet   alles   wat   op   een   sanctie   lijkt,   is   daadwerkelijk   ook   een   sanctie.     

  
Wettelijke   grondslag   voor   intrekking   en   wijziging;   legaliteitsvereiste   
In   beginsel   dienen   de   bevoegdheden   van   bestuur   op   de   wet   te   steunen.   Dit   geldt   ook   voor   
wijzigings-   en   intrekkingsbevoegdheden.     

  
Het   intrekken   of   wijzigen   van   een   beschikking   roept   vaak   ook   pas   vragen   op   als   er   sprake   is   van   een   
belastend   besluit.   Als   bijvoorbeeld   een   wijziging   van   een   subsidie   inhoudt   dat   er   een   hogere   
subsidie   wordt   verleend   (begunstigende   beslissing),   dan   zal   het   recht   zich   hier   meestal   niet   tegen   
verzetten.   Dit   ligt   anders   bij   het   intrekken   van   een   vergunning,   waardoor   een   activiteit   moet   worden   
beëindigd.   Er   is   dan   sprake   van   een   belastende   beschikking   die   op   de   wet   moet   berusten.   
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Voor   zover   de   (belastende)   wijziging   of   intrekking   van   een   beschikking   tevens   moet   worden   
aangemerkt   als   een   bestraffende   sanctie,   dient   de   intrekking,   gelet   op   het   relevante   verdragsrecht,   
in   ieder   geval   te   steunen   op   een   wettelijke   grondslag.   Is   er   geen   sprake   van   een   intrekking   bij   wijze   
van   sanctie,   dan   geldt   in   beginsel   geen   legaliteitseis.   De   rechtspraak   aanvaardt   hier   nog   impliciete   of   
ongeschreven   bevoegdheden   tot   wijziging   en   intrekking   van   beschikkingen   of   andere   besluiten.     

  
Inmiddels   bestaan   er   vele   regelingen   die   wel   een   wettelijke   grondslag   kennen   voor   een   intrekking   
ter   sanctionering,   ook   al   is   er   geen   sprake   van   een   bestraffende   sanctie.   Hierbij   kan   bijvoorbeeld   
gedacht   worden   aan    artikel   4:48   Awb    dat   onder   meer   van   belang   is   voor   de   intrekking   en   de   
wijziging   van   de   subsidieverlening   ten   nadele   van   de   subsidieontvanger,   indien   deze   de   
subsidieverplichtingen   niet   naleeft.     

  
Intrekking   anders   dan   bij   wijze   van   sanctie   
Buiten   de   sfeer   van   het   bestuurlijke   sanctierecht   is   de   vraag   of   een   beschikking   kan   worden   
gewijzigd/ingetrokken   onder   meer   afhankelijk   van   de   bijzondere   wettelijke   regeling   waarop   de   
beschikking   steunt,   de   aard   van   de   beschikking   en   de   eisen   die   uit   de   algemene   beginselen   van   
behoorlijk   bestuur   voortvloeien.     

  
De   intrekkingen   van   beschikkingen   die   geen   reactie   op   een   overtreding   vormen,   zijn   er   in   vele   
soorten   en   maten.   Het   gaat   vooral   om   gevallen   waarin   de   intrekking   verband   houdt   met   gewijzigde   
beleidsinzichten,   nieuwe   feiten   of   omstandigheden   dan   wel   met   het   herstellen   van   vergissingen   die   
door   het   bestuursorgaan   zijn   gemaakt.     

  
Het   realiseren   van   nieuw   beleid   speelt   vaak   een   belangrijke   rol.   Typische   duurvergunningen   hebben   
geen   eeuwigheidswaarde   en   het   bestuur   moet   in   staat   worden   gesteld   om   de   koers   te   verleggen.     

  
Gebonden   versus   vrije   beschikkingen   
In   beginsel   mogen   gebonden   beschikkingen   alleen   worden   ingetrokken   voor   zover   de   wettelijke   
regeling   dit   toelaat.   Als   de   wet   niet   in   een   mogelijkheid   tot   intrekking   voorziet,   dan   kan   een   
gebonden   begunstigende   beschikking   in   beginsel   slechts   worden   ingetrokken   indien   zij   is   verkregen   
op   basis   van   onjuiste   gegevens.   Bij   vrije   beschikkingen   bepaalt   in   eerste   instantie   de   toepasselijke   
wettelijke   regeling   of   wijziging   en   intrekking   mogelijk   is.     

  
Duurbeschikking   en   aflopende   beschikking   
De   vraag   rijst   of   intrekking   bij   een   aflopende   beschikking   (bijvoorbeeld   een   
evenementenvergunning)   mogelijk   is.   Een   dergelijke   beslissing   is   op   een   bepaald   moment   
uitgewerkt.   De   intrekking   van   een   aflopende   beschikking   kan   soms   relevant   zijn   in   verband   met   
aansprakelijkheid,   indien   de   vergunning   bijvoorbeeld   werd   verleend   op   basis   van   onjuiste   of   
onvolledige   informatie.     
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Bij   de   vraag   of   een   duurbeschikking   (bijvoorbeeld   een   standplaatsvergunning)   kan   worden   
ingetrokken   of   kan   worden   gewijzigd,   kunnen   als   de   wet   niets   anders   bepaalt,   de   volgende   situaties   
worden   onderscheiden.   Intrekking   ex   tunc   en   wijziging   ten   nadele   zijn   in   ieder   geval   mogelijk   als   de   
houder   van   de   beschikking   onjuiste   of   onvolledige   gegevens   heeft   verstrekt   en   de   verstrekking   van   
juiste   of   volledige   gegevens   tot   een   andere   beschikking   zou   hebben   geleid.   Ook   indien   de   
beschikking   onjuist   was   en   de   houder   van   de   beschikking   dit   wist   of   behoorde   te   weten,   kan   het   
bestuursorgaan   de   beschikking   ex   tunc   intrekken   of   ten   nadele   van   de   houder   wijzigen.     

  
Gaat   het   om   verandering   van   inzicht   of   omstandigheden,   dan   zal   de   intrekking   of   wijziging   van   een   
duurbeschikking   slechts   toelaatbaar   zijn   indien   de   met   intrekking   of   wijziging   te   dienen   belangen   
duidelijk   zwaarder   wegen   dan   het   belang   van   de   houder   van   de   beschikking   bij   handhaving   van   de   
status   quo.   De   intrekkings-   of   wijzigingsbeschikking   zal   in   deze   situatie   uitsluitend   ex   nunc   kunnen   
gelden.   

  
Bevoegdheid   of   plicht?   
In   het   merendeel   van   de   gevallen   gaat   het   bij   wijziging   en   intrekking   om   een   discretionaire   
bevoegdheid   en   niet   om   een   plicht.   De   uitoefening   van   deze   bevoegdheden   zal   moeten   
plaatsvinden   met   inachtneming   van   de   algemene   beginselen   van   behoorlijk   bestuur.   Situaties   
waarin   intrekking   als   wettelijke   plicht   is   voorgeschreven,   zijn   uitzonderingen.     

  
De   houder   van   de   beschikking   zal   zich   in   de   regel   niet   op   het   vertrouwensbeginsel   kunnen   
beroepen   indien   de   reden   voor   een   belastende   intrekking   of   wijziging   is   gelegen   in   de   
omstandigheid   dat   door   de   aanvrager   onjuiste   of   onvolledige   gegevens   zijn   verstrekt.   Wel   zal   de   
intrekking   of   wijziging   op   deze   grond   aan   het   materiële   zorgvuldigheidsbeginsel   moeten   voldoen.   Is   
de   reden   voor   intrekking   gelegen   in   een   fout   van   het   bestuursorgaan,   dan   spelen   het   
rechtszekerheidsbeginsel   en   het   vertrouwensbeginsel   een   rol.   
    

Lichtere   motiveringsplicht   
Een   bestuursorgaan   mag   op   grond   van    artikel   4:82   Awb    ter   motivering   van   een   besluit   verwijzen   
naar   een   vaste   gedragslijn,   voor   zover   deze   is   neergelegd   in   een   beleidsregel.   Die   beleidsregel   moet   
dan   aan   alle   eisen   voldoen   en   de   regel   moet   consistent   van   aard   zijn.     

  
De   rechtspraktijk   laat   zien   dat   bestuursorganen   soms   de   fout   in   gaan   door   ter   motivering   van   hun   
besluit   te   verwijzen   naar   ‘beleid’   dat   door   een   ander   gemeentelijk   orgaan   is   vastgesteld.   Hierbij   kan   
gedacht   worden   aan   de   burgemeester   die   ter   onderbouwing   van   de   weigering   van   een   vergunning   
denkt   te   kunnen   volstaan   met   een   verwijzing   naar   een   door   de   gemeenteraad   vastgestelde   notitie.   
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Binding;   inherente   afwijkingsbevoegdheid   
Als   uitgangspunt   geldt   op   grond   van    artikel   4:84   Awb    dat   een   bestuursorgaan   bij   de   uitoefening   
van   een   bevoegdheid   is   gebonden   aan   de   voor   die   bevoegdheid   (door   hem)   vastgestelde   
beleidsregels.   Er   moet   namelijk   ‘overeenkomstig   de   beleidsregel’   worden   gehandeld.   Deze   binding   is   
echter   niet   absoluut.   De   binding   vervalt   zodra   er   sprake   is   van   ‘bijzondere   omstandigheden’   en   de   
toepassing   van   de   beleidsregel   voor   een   of   meer   belanghebbenden   gevolgen   zou   hebben   die   
‘onevenredig   zijn   in   verhouding   tot   de   met   de   beleidsregel   te   dienen   doelen.’   

    
Beleidsregels   worden   gekenmerkt   door   een   inherente   afwijkingsbevoegdheid/afwijkingsplicht.   Het   
bestuursorgaan   zal   telkens   moeten   nagaan   of   er   sprake   is   van   een   bijzonder   geval   dat   tot   afwijking   
van   de   regel   zou   kunnen   leiden.   De   afwijkingsplicht   van    artikel   4:84   Awb    ziet   enkel   op   beleidsregels   
in   de   zin   van    artikel   1:3   lid   4   Awb .   

  
Afwijking   in   normale   gevallen   behoort   niet   mogelijk   te   zijn.   Als   beleid   in   het   algemeen   wordt   
losgelaten   of   wordt   aangevuld,   dan   doet   de   situatie   van    artikel   4:84   Awb    zich   ook   niet   voor.     

  
Van   belang   is   dat   het   bestuursorgaan   zelf   als   ‘belanghebbende’   geen   beroep   toekomt   op    artikel   
4:84   Awb .   Wil   dit   orgaan   afwijken,   dan   is   de   weg   van   de   formele   wijziging   van   de   beleidsregel   
aangewezen.   

  
De   vraag   welke   omstandigheden   als   ‘bijzonder’   moeten   worden   aangemerkt,   behoort   tot   het   
domein   van   casuïstiek.   Naast   de   eis   van   bijzondere   omstandigheden   stelt    artikel   4:84   Awb    als   
voorwaarde   dat   de   gevolgen   van   de   beleidsregel   voor   een   of   meer   belanghebbenden   in   een   
bepaald   geval   onevenredig   zouden   zijn   in   verhouding   tot   de   met   de   beleidsregel   te   dienen   doelen.   
Het   gaat   er   nu   juist   om   dat   afwijken   in   de   regel    niet    is   toegestaan,   behalve   in   uitzonderlijke   situaties.   
Beslissend   voor   afwijking   is   of   het   handelen   overeenkomstig   de   beleidsregels   onevenredige   
gevolgen   heeft   voor   bepaalde   belanghebbenden.   Dit   kan   een   aanvrager   van   een   besluit   betreffen   of   
derden.   
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Nawoord   
  

Hèhè,   het   is   je   gelukt!   Je   hebt   jouw   gratis   samenvatting   uitgelezen.   Interesse   gekregen   in   de   rest?   
Klik   dan    hier    voor   de   volledige   samenvatting.   Met   de   korting    NIJMEGENWELKOM50    krijg   je   nu   
50%   korting !   
    

Wil   je   meer   vertrouwen   tanken   voor   het   tentamen?   Geen   paniek!   Wij   kunnen   je   verder   helpen   in   de   
vorm   van   handige   abonnementen.   Met   een   abonnement   ontvang   jij   de   samenvattingen   altijd   met   
korting   en   als   eerste   in   huis!   Bekijk   dan   onze   website!   
    

Werken   bij     
Heb   jij   het   idee   dat   je   deze   samenvatting   ten   minste   net   zo   goed   zou   kunnen   schrijven   of   zou   
kunnen   verbeteren?   Dan   is   de   rol   van   Studieheld   zeker   iets   voor   jou.   Je   kunt   werken   vanuit   huis,   
krijgt   een   riante   vergoeding   en   je   hebt   een   studiegerelateerde   bijbaan   die   goed   op   je   cv   staat.   Heb   
je   interesse?   Stuur   dan   jouw   motivatie   en   cv   naar    klantenservice@slimacademy.nl .     

  
Kom   in   contact   met   Slim   Academy   
Wil   je   op   de   hoogte   blijven   van   de   ontwikkelingen   bij   Slim   Academy?   Kom   in   contact   via:   

  
www.slimacademy.nl      
@SlimAcademy.nl   
klantenservice@slimacademy.nl   
010   214   32   45   
    

We   wensen   je   veel   succes   met   studeren   en   het   halen   van   jouw   tentamens!   
  

Team   Slim   Academy   
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