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Voorwoord

Beste student,

Voor je ligt de voorbeeldsamenvatting van het vak Beginselen Bestuursrecht 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!

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

Dit is een voorbeeldsamenvatting van het vak Beginselen Bestuursrecht.

Wat kun je van deze samenvattingen verwachten?
In deze samenvatting vind je de ideale combinatie van al onze producten in één boekje. Het
eerste hoofdstuk van deze samenvatting bestaat uit een uittreksel van de voorgeschreven
literatuur. Daaropvolgend hebben we een samenvatting toegevoegd van een hoorcollege en een
werkgroep. Aan het einde van de samenvatting vind je een hoofdstuk van onze
Tentamenboekje. Hier lees je handige stappenplannen en slimme tips! In het echte
tentamenboekje zullen wij een oefententamen toevoegen zodat je je optimaal kunt
voorbereiden voor het tentamen. Kortom, dit boekje bevat een voorbeeld van alle producten die
wij aanbieden, zodat je perfect kunt studeren.

Het tentamen
Het tentamen vindt plaats op woensdag 21-12-2022. Mocht je dit vak niet in één keer halen, dan
kan je deelnemen het hertentamen. Het tentamen bestaat uit ongeveer 28
multiple-choice-vragen en vijf open vragen aan de hand van casusposities en jurisprudentie.

Hoe kan je het beste studeren?
Je kan het beste studeren voor dit vak door alle stof goed door te nemen. Er worden veel
artikelen gebruikt in dit vak, dus is het handig om je wetboek goed door te bladeren zodat je
weet waar iets staat. Het is ook van groot belang om de onderwerpen die behandeld zijn in de
werkgroep goed te kennen. De vragen van de werkgroepen zijn een goede richtlijn voor de
vragen op het tentamen, bekijk ze daarom goed en probeer hier na afloop mee te oefenen.

Verzenddata van de samenvattingen
● Literatuur: 10-11-2022;
● Hoorcolleges en werkgroepen: 6-12-2022;
● Tentamenboekje: 6-12-2022.

Succes met studeren!

Team Slim Academy

3



Voorbeeldsamenvatting Beginselen Bestuursrecht 2022-2023

Hoofdstuk 1. Literatuur

Dit is een voorbeeld van onze literatuursamenvatting.

Week 4: Normen voor bestuurlijk handelen

4.1: Literatuur
Dit is een samenvatting van hoofdstuk 5 (m.u.v. par 5.2.4 en 5.3.1 (voorgeschreven voor week 3), 5.3.2
t/m 5.4.6 (voorgeschreven voor week 5) en par. 5.8) van het boek Hoofdzaken van het bestuursrecht.

4.5.1: Normen voor bestuurlijk handelen
In dit hoofdstuk wordt aandacht besteed aan het belang van normen die gelden voor de
uitoefening van de bevoegdheden en rechten. Daarbij wordt een onderscheid gemaakt tussen
geschreven en ongeschreven recht en wordt ingegaan op de verhouding tussen die twee soorten
recht. Diverse geschreven normen zijn in de Awb opgenomen. De nadruk ligt in dit hoofdstuk op
normen voor besluiten. Die zijn onderverdeeld in normen voor de voorbereiding, de inhoud, de
inrichting en de kennisgeving van besluiten.

4.5.2.1: Normen in het geschreven recht
● Hoofdstuk 2 Awb bevat normen die gelden voor het verkeer tussen burgers en

bestuursorganen, dit betekent dat de normen gelden voor alle mogelijke handelingen
van het bestuur jegens de burgers;

● Hoofdstuk 3 Awb bevat normen voor besluiten;
● Hoofdstuk 4 Awb bevat specifieke normen voor bepaalde typen besluiten;
● Hoofdstuk 5 Awb bevat normen inzake handhavingstoezicht en handhavingsbesluiten;
● Hoofdstukken 6 en 7 Awb bevatten veel normen voor het bestuurlijk handelen in de

bezwaarprocedure en het administratief beroep;
● Hoofdstuk 8 Awb bevat enkele verplichtingen voor bestuursorganen in de fase van het

beroep bij de rechter;
● Hoofdstuk 9 Awb geeft normen voor een behoorlijke behandeling van klachten.

Ook andere wetten en AMvB’s bevatten uiteraard normen voor het bestuur. Soms kunnen die
van inhoudelijke aard zijn. Ook decentrale bestuursrechtelijke regelgeving kan normen voor het
bestuur bevatten. Echter, bevat decentrale bestuursrechtelijke regelgeving vooral normen voor
de burgers.

4.5.2.2: Normen in het ongeschreven recht
Er is ook ongeschreven bestuursrecht. De beginselen van behoorlijk bestuur zijn slechts als
toetsingsgrond vermeld, maar dat neemt niet weg dat ze een primair richtsnoer voor het
bestuurlijk handelen vormen. Ongeschreven recht is steeds meer geschreven recht geworden.
Niet alle beginselen zijn in geschreven recht omgezet. Dit heeft te maken met het feit dat
sommige beginselen moeilijk te vertalen zijn of uit te werken zijn in heldere, concrete regels.

Er zijn twee soorten ongeschreven normen voor het bestuurlijk handelen. Tot de
rechtmatigheidsnormen behoren de ‘beginselen van behoorlijk bestuur’. Daarnaast zijn er
normen waaraan een fatsoenlijke, behoorlijke overheid zich houdt, zonder dat de schending van
die normen een vernietiging door de bestuursrechter kan opleveren of tot civielrechtelijke
aansprakelijkheid leidt. De tweede categorie normen zijn dus niet afdwingbaar, maar behoren
wel tot het rechtssysteem.
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4.5.2.3: De verhouding tussen geschreven en ongeschreven recht
Het onderscheid tussen geschreven en ongeschreven recht is niet zo scherp als het lijkt.
Tussen wettelijke regels en niet in de wet neergelegde interpretaties en beginselen bevindt zich
de rechtspraak als kenbron van recht, die een verbinding vormt tussen het geschreven en het
ongeschreven recht. Geschreven en ongeschreven recht gaan bovendien vaak samen. De wet
zegt niet precies in welke gevallen welke beslissing moet worden genomen.
De ruimte die voor de wetgever wordt overgelaten, wordt dan voor een deel opgevuld door
ongeschreven recht. Zo kan ongeschreven recht bijvoorbeeld zorgen voor gerechtvaardigd
vertrouwen.

Uitgangspunt: voorrang voor het geschreven recht
Rechtszekerheid is erg belangrijk. Burgers moeten weten waar zij aan toe zijn. Dit leidt ertoe dat
geschreven recht voorrang heeft boven ongeschreven recht. Dat wil zeggen dat een verbindende
wettelijke regel in een individueel geval in beginsel moet worden toegepast, ook al zou het
ongeschreven recht zich daartegen verzetten.

Toetsing van wetten aan ongeschreven recht
Tegen wetten (in materiële zin) staat geen beroep open. Toch kan de bestuursrechter, in het
kader van een beroep tegen een besluit dat op een wettelijke regeling is gebaseerd, wel voor de
vraag komen te staan of die regeling onrechtmatig en daardoor onverbindend is. De rechter kan
in sommige gevallen (uitzonderingssituaties) dus in strijd met de wet (contra legem) handelen.

Wetten in formele zin mogen niet aan het ongeschreven recht worden getoetst, net als dat deze
wetten ook niet aan de grondwet getoetst mogen worden. Zou toetsing aan ongeschreven recht
wel mogelijk zijn, dan zou ongeschreven recht in feite boven de grondwet worden gesteld.

Beleidsvrijheid en beoordelingsvrijheid
De wetgever geeft een orgaan vrijheid wanneer dat nodig is voor het nemen van een goede
beslissing. Die vrijheid kan in twee vormen voorkomen: beleidsvrijheid en beoordelingsvrijheid.
Van beleidsvrijheid is er sprake wanneer de wet niet aangeeft wanneer een bevoegdheid tot
een positieve of negatieve toepassing moet leiden. Van beoordelingsvrijheid is sprake wanneer
de wet een vage term of norm bevat die in de praktijk moet worden gepreciseerd.

Er bestaat ook een subtiel verschil tussen beoordelingsruimte en beoordelingsvrijheid. Het
kan zo zijn dat een term vaag is doordat de wetgever het orgaan bijvoorbeeld een zekere vrijheid
van handelen wil geven, maar ook dat de wetgever niet in staat is een meer exacte aanduiding te
geven. Wanneer de wetgever het orgaan een beoordelingsvrijheid toekent, moet de rechter het
gebruik van de bevoegdheid terughoudend toetsen. Beleidsvrijheid en beoordelingsruimte
vormen samen de bestuurlijke beslissingsruimte. Ze kunnen gecombineerd in één bepaling
voorkomen.

4.5.2.5: Fatsoensnormen
Er zijn naast rechtmatigheidsnormen, zoals eerder genoemd, dus ook fatsoensnormen.
Schending van een fatsoensnorm is incorrect, maar niet onrechtmatig. Het gaat erom dat het
bestuur de burger fatsoenlijk en correct bejegend.

4.5.5: Normen voor de inhoud van besluiten
Artikel 3:4 lid 1 Awb draagt het bestuursorgaan op ‘de rechtstreeks bij het besluit betrokken
belangen’ af te wegen. De betrokken belangen kunnen van een aanvrager of van een derde zijn,
maar het kan ook om algemene belangen gaan. In beginsel moet het orgaan alle bij het besluit
rechtstreeks betrokken belangen afwegen, maar een uitzondering geldt wanneer uit ‘een
wettelijk voorschrift of uit de aard van de uit te oefenen bevoegdheid een beperking voortvloeit’.
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Het evenredigheidsbeginsel
In artikel 3:4 lid 2 Awb staat dat een besluit evenredig genomen dient te zijn. Er moet een
evenredigheid bestaan tussen het door het bestuur gediende belang en het belang dat het
bestuur daarvoor moet aantasten. Burgers mogen niet onevenredig zwaar getroffen worden. Dit
wordt het ‘beginsel van de minste pijn’ genoemd. De met het besluit te beschermen algemene
belangen kunnen samenvallen met de belangen van de aanvrager. Een orgaan kan in een
concreet geval voor een dilemma te komen staan. Derden mogen wel nadeel ondervinden,
zolang dit niet onevenredig is.

Een beslissing kan in sommige gevallen onevenredig worden genomen. Artikel 3:4 lid 2 Awb
kan met zich meebrengen dat schadevergoeding kan of moet worden verleend. Dit
bovenstaande artikel is zeer algemeen geformuleerd. De rechter moet er bij toetsing aan dit
artikel dus rekening mee houden dat deze toetsing ook gevolgen kan hebben voor toekomstige
besluiten door bestuursorganen. De keuzevrijheid van de bestuursorganen moet daarbij ook
gewaarborgd blijven.

Het consistentiebeginsel
Bestuursorganen mogen niet willekeurig besturen. Er moeten criteria worden geformuleerd aan
de hand waarvan een beslissing wordt genomen. De rechter heeft niet de taak om zelf
bestuursbeleid te vormen. De rechter bekijkt wel of het beleid de redelijkheidstoets doorstaat.
Vervolgens bekijkt hij of de beslissing past in het beleid of dat er bijzondere omstandigheden zijn
waarom juist van het beleid had behoren te worden afgeweken. Dit wordt twee-fasen toetsing
genoemd.

Het consistentiebeginsel lijkt op het gelijkheidsbeginsel, maar is niet hetzelfde. Het
consistentiebeginsel ligt ook dicht tegen het motiveringsbeginsel aan. Dit beginsel zegt dus dat
het bestuur hetzelfde moet handelen op dezelfde terreinen, tenzij een er een gewichtige reden
bestaat dit niet te doen. Deze reden moet echter wel voldoende gemotiveerd worden.

Het gelijkheidsbeginsel
Het gelijkheidsbeginsel is niet in de Awb opgenomen (wel in artikel 1 Gw). De kern van het
gelijkheidsbeginsel is dat alle gelijke gevallen gelijk worden behandeld. Dit gelijkheidsbeginsel
ziet in het bestuursrecht op zowel de horizontale als de verticale verhoudingen. Welke gevallen
zijn dan gelijk? Het gaat alleen om gelijkheid op juridisch relevante punten. Daarnaast worden
besluiten niet vaak vernietigd wegens strijd met het gelijkheidsbeginsel. Ongelijkheid is namelijk
niet eenvoudig aan te tonen.

Het gelijkheidsbeginsel heeft een processuele functie: wanneer een burger er een enigszins
aannemelijk beroep op doet, is het aan het orgaan om dit argument te weerleggen. Het
gelijkheidsbeginsel ziet alleen op beslissingen van een en hetzelfde orgaan. Als bijvoorbeeld twee
gemeenten andere bestuursrechtelijke beslissingen maken, dan kan er geen succesvol beroep
worden gedaan op het gelijkheidsbeginsel. Daarnaast kan een bestuursorgaan ook zijn beleid
wijzigen, waardoor een andere beslissing in een soortgelijk geval geen schending hoeft te zijn
van het gelijkheidsbeginsel.
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Het verbod van misbruik van bevoegdheid
Artikel 3:3 Awb bepaalt dat een bestuursorgaan alleen een bevoegdheid mag gebruiken
waarvoor het is verleend. Het kan dus niet gebruikt worden voor een andere bevoegdheid.
Deze zelfstandige norm wordt ook wel aangeduid als het verbod van ‘détournement de pouvoir’.

Een schending van de norm leidt tot een vernietiging op hetgeen waar de schending betrekking
op heeft.

Het beginsel van de materiële rechtszekerheid
Als mensen rechten hebben gekregen, spreken ze graag van verworven rechten. Daarmee wordt
eigenlijk gesuggereerd dat die rechten onaantastbaar zijn. Die gedachte is niet helemaal waar.
Het is belangrijk om te weten dat het recht de verworven rechten tot een zekere hoogte
beschermd. Zo kennen we een beperkt verbod van terugwerkende kracht van wettelijke
regelingen. Dat verbod beschermt in voorkomende gevallen iemands rechtspositie. Een dergelijk
verbod kan ook gelden voor regelingen inzake bestraffende bestuurlijke instanties.

Voor beschikkingen geldt dat ze soms teruggenomen kunnen worden en soms is het mogelijk
om beschikkingen op te zeggen. Intrekking of wijziging van begunstigende beschikkingen met
terugwerkende kracht is in het algemeen toegestaan bij verstrekking van valse opgaven en bij
kennelijke vergissingen, soms ook bij intrekking als sanctie.

Het vertrouwensbeginsel
Wanneer een bestuursorgaan de verwachting wekt dat het een bepaalde beslissing zal nemen,
moet de burger daarop kunnen afgaan en mag hij het orgaan daaraan houden. Dit is globaal het
vertrouwensbeginsel. Het vertrouwensbeginsel is nog niet in de Awb of in een andere wet
opgenomen.

Bij het vertrouwensbeginsel gaat het er in het algemeen om of een bepaald overheidsoptreden
gerechtvaardigd is. Voor een geslaagd beroep op het vertrouwensbeginsel is nodig ‘dat aan het
bestuursorgaan toe te rekenen, concrete, ondubbelzinnige toezeggingen zijn gedaan door een
daartoe bevoegde persoon, waaraan rechtens te honoreren verwachtingen kunnen worden
ontleend’.

Verschillende factoren kunnen daarbij een belangrijke rol spelen:
● Degene die het vertrouwen heeft gewekt, moet daartoe bevoegd zijn. Het vertrouwen dient

dus gewekt te zijn door het orgaan zelf, of door iemand van wie in redelijkheid mocht
worden aangenomen dat die namens het orgaan optrad;

● Het feit waardoor de verwachting is gewekt, moet geschikt zijn om gerechtvaardigd
vertrouwen te wekken; het vertrouwen kan onder meer zijn gewekt door inlichtingen, het
gedogen van een illegale toestand, toezeggingen, overeenkomsten en eerdere
beschikkingen;

● Het lijden van schade: wanneer een inlichting onjuist blijkt of een toezegging om een
beslissing met een bepaalde inhoud te nemen niet wordt nagekomen, is dat voor de
betrokkene uiteraard vervelend, maar als hij geen schade lijdt, is doorgaans geen sprake
van onrechtmatig handelen. Soms worden naar aanleiding van uitlatingen van de
bestuurszijde door de betrokkene kosten gemaakt in het vertrouwen dat het bestuur
overeenkomstig het gewekte vertrouwen zal handelen. Als het lijden van schade al geen
absolute voorwaarde is voor positieve toepassing van het vertrouwensbeginsel, speelt
het in de rechtspraktijk in elk geval een zeer grote rol.
In dit verband wordt gesproken over het dispositievereiste: de betrokkene moet
gedisponeerd hebben, dat wil zeggen iets gedaan hebben dat hem geld heeft gekost en
dat hij dat niet zou hebben gedaan indien er geen vertrouwen zou zijn gewekt;

● Afwezigheid van factoren die zich tegen honorering van de gewekte verwachting verzetten: de
wet kan zich soms verzetten tegen toepassing van het vertrouwensbeginsel.
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Het vereiste van een deugdelijke motivering
Een besluit dient te berusten op een deugdelijke motivering (artikel 3:46 Awb). De motivering
behoort draagkrachtig te zijn. Uit de motivering moet dus blijken waarom de beslissing de
inhoud heeft die zij heeft. Een onvoldoende draagkrachtige motivering impliceert vrijwel steeds
dat er geen behoorlijke afweging van belangen heeft plaatsgevonden.

De motivering moet ook overeenkomen met de feiten. In bepaalde gevallen kan met een
summiere motivering van een besluit worden volstaan. Dat kan als er wordt verwezen naar een
beleidsregel op grond waarvan het besluit is genomen en er geen bijzondere omstandigheden
zijn.

Een orgaan kan ook ter motivering van een besluit volstaan met verwijzing naar een advies,
indien het besluit op dat advies is gebaseerd en het advies zelf een deugdelijke motivering bevat.
Adviezen mogen echter niet klakkeloos worden gevolgd. Indien een bestuursorgaan van een
krachtens wettelijk voorschrift uitgebracht advies afwijkt, moet het volgens artikel 3:50 Awb ook
motiveren waarom.

4.5.6: Normen voor de inrichting van besluiten
Het besluit dat een bestuursorgaan neemt, dient inhoudelijk duidelijk te zijn voor degenen voor
wie het besluit is bedoeld. Zij moeten namelijk weten waar zij aan toe zijn. Dit is het beginsel van
de formele rechtszekerheid dat niet is opgenomen in de Awb. De inhoud moet duidelijk zijn,
maar uit het besluit moet ook blijken door wie het is genomen en moet het zijn voorzien van de
handtekening van een of meer bevoegde personen.

Het vereiste van een kenbare motivering
Motiveringen dienen ook kenbaar te zijn. Dat er goed is nagedacht over een besluit moet ook uit
de motivering blijken. Aan het kenbaarheidsvereiste is voldaan:

● Wanneer de motivering in het besluit wordt vermeld;
● Wanneer een gevolgd advies de motivering bevat;
● In het besluit wordt naar het advies verwezen;
● Wanneer van het advies kennis wordt gegeven.

In uitzonderingsgevallen hoeft een besluit geen motivering te bevatten. In spoedgevallen kan
deze uiterlijk een week later worden verstrekt. Dergelijke uitzonderingen zijn geregeld in artikel
3:47 en 3:48 Awb.

Vermelden van rechtsmiddelen
De Awb verplicht ertoe dat in elk besluit waarop afdeling 3.6 van toepassing is, dus uitgezonderd
algemeen verbindende voorschriften, wordt vermeld of er rechtsbescherming openstaat en, zo
ja, welke. Het orgaan behoort in zijn besluit te vermelden door wie, binnen welke termijn en bij
welk orgaan bezwaar kan worden gemaakt of beroep kan worden ingesteld. Indien dit niet wordt
gedaan en er toch bezwaar wordt gemaakt (bij bv. een andere instantie), is dit bezwaar in de
meeste gevallen toch geldig.

4.5.7: Kennisgeving van besluiten
Het is van groot belang dat betrokkenen op de hoogte raken van genomen besluiten, zowel voor
het kennen van hun rechtspositie als voor het tijdig kunnen instellen van bezwaar of beroep.

De Awb onderscheidt twee manieren van kennis geven:
● Bekendmaking;
● Mededeling.
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Tussen bekendmaking en mededeling bestaat een cruciaal verschil. Bekendmaking is vereist
voor inwerkingtreding van een besluit (artikel 3:40 Awb) en voor een mededeling niet.

Bekendmaking kan ook weer op twee manieren geschieden: besluiten die zijn gericht tot een of
meer belanghebbenden worden bekendgemaakt door toezending of uitreiking, andere besluiten
door publicatie (artikel 3:41 en 3:42 Awb).

Artikel 3:43 en 3:44 Awb geven een regeling voor de wijze waarop de mededeling moet
geschieden. Het doen van een mededeling aan personen heeft echter geen rechtsgevolg, is niet
bepalend voor de inwerkingtreding van een besluit en daardoor ook niet voor het begin van de
bezwaar- of beroepstermijn (artikel 6:8 Awb).
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Hoofdstuk 2. Hoorcollege en werkgroep
Hieronder is een deel van onze Hoorcollege en werkgroepen samenvatting opgenomen.

Week 4: Normen voor bestuurlijk handelen

Hoorcollege
Dit is een samenvatting van het hoorcollege uit week 4 van het vak Beginselen Bestuursrecht. De
samenvatting bevat al de informatie uit de collegesheets aanvullend met de extra opmerkingen die
gemaakt zijn tijdens het hoorcollege.

Rol bestuur in de rechtsstaat
● Wetgeving uitvoeren en toepassen;
● Wettelijke ruimte invullen en uitwerken;

○ Aanvullende regels vaststellen;
○ Concrete beslissingen nemen: beoordelingsruimte speelt hierbij een rol;
○ Toezicht en handhaving.

● Bestuursrechtelijke normen in acht nemen:
○ Geschreven + ongeschreven normen! (deze week gaat het om de ongeschreven

normen).

Onderwerpen van dit hoorcollege
● Wat is ongeschreven bestuursrecht?

○ Functie en werking;
○ Waar is het te vinden (denk aan de bronnen)?;
○ De ontwikkeling van ongeschreven bestuursrecht.

● Algemene beginselen van behoorlijk bestuur.
○ Materiële;
○ Formele.

Ongeschreven bestuursrecht
Geschreven recht noemen we wetgeving. Ongeschreven recht, wordt ook wel rechtersrecht
genoemd: dit wordt gevormd van rechtsnormen door de rechter. Bronnen van ongeschreven
bestuursrecht zijn rechterlijke uitspraken die ten dele gecodificeerd zijn in de Awb. Bijvoorbeeld
een ministeriële regeling of gemeentelijke verordening.

Werking ongeschreven recht (abbb)
De algemene beginselen van behoorlijk bestuur (abbb) vullen de (bijzondere bestuursrechtelijke)
wetgeving aan. Dit heeft dus een aanvullende werking. De wet heeft voorrang op een abbb. Deze
beginselen kunnen de wet in principe niet opzij zetten. Er is wel een hoge uitzondering. Namelijk
de contra legem werking. Dit past niet goed binnen de trias politica, want de rechter moet de wet
toepassen en in principe niet opzij zetten. De rechter mag dit alleen doen wanneer voldaan is
aan drie voorwaarden:

● Het gaat om een concreet geval;
● Anders is er een apert onbillijke uitkomst;
● Deze uitkomst heeft de wetgever niet voorzien.

Formele en materiële abbb
● Formeel abbb = gelet op de totstandkomingsprocedure van het besluit:

Betreft: voorbereiding + inrichting;
● Materieel abbb = gelet op de inhoud van het besluit.

Relevantie van het onderscheid:
Formeel gebrek leidt niet noodzakelijk tot een besluit met andere inhoud! Dus als het besluit in
strijd is met een abbb, is het besluit nietig. Ze moeten dan een nieuw besluit nemen.
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Materiële abbb
● Vertrouwensbeginsel;
● Gelijkheidsbeginsel;
● Rechtszekerheidsbeginsel (materieel);
● Verbod van misbruik van bevoegdheid;
● Verbod van willekeur;
● Motiveringsbeginsel (materieel);
● Evenredigheidsbeginsel;
● Zorgvuldigheidsbeginsel (materieel).

Formele abbb
● Verbod van vooringenomenheid;
● Motiveringsbeginsel (formeel);
● Rechtszekerheidsbeginsel (formeel);
● Zorgvuldigheidsbeginsel (formeel).

Beginsel van rechtszekerheid - gecodificeerd in artikel 1 Grondwet
Dit houdt in dat het bestuursorgaan gelijke gevallen gelijk moet behandelen.

Criteria die worden gehanteerd moeten objectief gerechtvaardigd zijn en moeten passen bij het
doel waarvoor het onderscheid wordt gemaakt. Denk bijvoorbeeld aan het geven van een
subsidie waarbij aan een derde partij geen subsidie wordt verleend. De derde partij kan dan in
dit geval zich beroepen op het gelijkheidsbeginsel. De subsidie zal dus moeten worden verleend
met het oog op een bepaald te bereiken doel. Is dat niet het geval? Dan is het logisch dat de
subsidie niet zal worden verleend, omdat er geen sprake is van hetzelfde geval.

Een beroep op dit beginsel heeft weinig succes bij de rechter, het is moeilijk om vast te stellen
welke gevallen nou identiek zijn. In Nederland pakt de bestuursrechter bij twijfel liever een ander
beginsel. Er wordt nooit vernietigd op basis van het gelijkheidsbeginsel, maar wel vaak op basis
van het motiveringsbeginsel of het verbod van willekeur.

Een nieuwe en aparte verschijningsvorm is het beginsel van gelijke kansen. Dit is het geval bij
schaarste.

Materiële rechtszekerheidsbeginsel
Een bestuursorgaan is verplicht zich aan de eigen regels en (andere) besluiten te houden.

In beginsel mag de wetgever geen belastende wettelijke regelingen vaststellen die
terugwerkende kracht hebben. Anders zou je als burger overvallen worden en niet meer op de
overheid kunnen vertrouwen als burger. Ook het met terugwerkende kracht intrekken van een
begunstigende beschikking is in strijd met dit beginsel (uitzonderingen daargelaten, namelijk bij
concretiserende beschikkingen.

Vertrouwensbeginsel
Wanneer is het vertrouwen gerechtvaardigd?
Er zijn drie stappen die bepalen of er sprake is van een bindende toezegging:

1. Is de uitlating of gedraging aan te merken als een toezegging? Dit is de kwalificatievraag.
2. Kan de toezegging aan het bestuursorgaan worden toegerekend? Dit is de

toerekeningsvraag.
3. Moet de toezegging worden nagekomen? Dit is de bindingsvraag.
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Verbod van vooringenomenheid - gecodificeerd in artikel 2:4 Awb
Dit houdt in dat bestuursorganen zich objectief moeten opstellen, de ambtenaren mogen hun
persoonlijke belangen niet meewegen. Ze hebben wel beleidskeuzes binnen de grenzen van de
wet.

Dit beginsel is een fundamenteel rechtsstatelijk beginsel, er wordt ook maar heel weinig beroep
op gedaan en het leidt ook zelden tot succes. Er is daarom ook in Nederland weinig
jurisprudentie te vinden over dit beginsel. Misschien is het wel een teken van de kwaliteit van
ons openbaar bestuur?

Voorbeeld:
Het is voor ambtenaren verboden om steekpenningen aan te nemen, omdat ze dan beïnvloed
kunnen worden. Echter, mogen ze zich niet laten leiden door hun eigen wensen, die objectiviteit
moet passen binnen het kader van datgene wat het bestuursorgaan, college wil realiseren.

Verbod van misbruik van bevoegdheid - gecodificeerd in artikel 3:3 Awb
Het verbod van misbruik van bevoegdheid, ook wel: détournement de pouvoir genoemd, is het
verlengde van het legaliteitsvereiste.

Dit is een verbod voor het bestuursorgaan om de bevoegdheid voor een ander doel te gebruiken
dan waarvoor zij is verleend. Het doel van de toegekende bevoegdheid vind je dus in de
bijzondere bestuursrechtelijke wetgeving zelf.

Formele zorgvuldigheidsbeginsel
Het bestuursorgaan moet bij de voorbereiding van een besluit de nodige kennis vergaren,
omtrent (te vinden in artikel 3:2 Awb):

● De af te wegen belangen;
● De relevante feiten.

Het is ook ten dele uitgewerkt op andere plaatsen in de Awb:
● Hoorplicht voor beschikkingen (artikel 4:7 e.v.);
● Advisering (artikel 3:5 e.v.).

Materiële zorgvuldigheidsbeginsel
Het bestuursorgaan moet de rechtstreeks bij het besluit betrokken belangen afwegen (te vinden
in artikel 3:4 lid 1 Awb);

De rechter toetst dit terughoudend: hij respecteert de beleidsruimte van het bestuur. Dit wordt
ook wel de marginale toetsing genoemd (vaak op het verbod van willekeur).

Evenredigheidsbeginsel
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 (te vinden in artikel 3:4
lid 2 Awb). Het betreft de verhouding tussen middel en doel. Dit wordt ook het
proportionaliteitsbeginsel of het beginsel van de minste pijn genoemd.

Verbod van willekeur
Bestuursorganen mogen niet willekeurig handelen, maar moeten consistent zijn in hun beleid
(consistentiebeginsel) . Dit is niet in de Awb gecodificeerd, maar het valt wel onder artikel 3:4
Awb.
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Motiveringsbeginsel
● Materieel: deugdelijke motivering (te vinden in artikel 3:46 Awb);
● Formeel: kenbare motivering (te vinden in artikel 3:47 Awb);

Algemeen verbindende voorschriften behoeven niet van een motivering te worden voorzien (zie
artikel 3:1 lid 1 sub b Awb).

Nieuwe abbb?
● De rechtsontwikkeling staat niet stil;

○ De rechter verfijnt de abbb steeds meer.
● Rechtsbeginsel van gelijke kansen (2016);
● Transparantiebeginsel: de toekomst?;

○ Nog niet erkend als algemeen beginsel van behoorlijk bestuur;
○ Wel bepaalde aspecten gecodificeerd in de Awb.
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Werkgroep
Helaas is het voor Slim Academy wegens auteursrechtelijke bescherming niet mogelijk de werkgroep
opgaven in de samenvatting te plaatsen. Voor alle vragen wordt er verwezen naar de canvas-cursus
van Beginselen Bestuursrecht 2022-2023.

Uitdeelvraag 1:
Wat wil Enes?

● Een tweede parkeervergunning, maar er is een maximaal van 1 vergunning. Uitzondering
voor werkvoertuigen als plafond nog niet is bereikt;

● Bestuursorgaan besluit: afwijzing van de aanvraag, omdat het vergunningenplafond is
bereikt;

● Andere feiten: Karel heeft voor een busje wel een tweede vergunning gekregen.

Welke ABBB’S?
Gelijkheidsbeginsel: is het echt een gelijk geval? → Nee! Karel heeft waarschijnlijk al vóór het
plafond bereikt is een vergunning gekregen. Daarnaast hoeven (eenmalige) fouten niet te
worden herhaald.

Motiveringsbeginsel?
Is er deugdelijk gemotiveerd? → Er is verwezen naar een plafond, en dat mag. Dat het plafond
nog niet bereikt is, is een voorwaarde van de regeling.

Wat wil Simone?
Een parkeervergunning voor haar vriend, maar er is maximaal 1 vergunning per zelfstandige
woning.

Wat besluit bestuursorgaan?
Het mag, als ze de aanvraag van een vergunning voor een schuurtje intrekt.

Andere details:
De ambtenaar verzekerde Simone dat haar vriend ook een vergunning kon krijgen.

Welke ABBB’s?
Gelijkheidsbeginsel: (materieel) - weinig succes!

● Is het echt een gelijk geval (bij hetzelfde orgaan)?
● Is er een objectieve rechtvaardiging voor het onderscheid?

Verder: eenmalige fouten hoeven niet te worden herhaald.

Motiveringsbeginsel: (materieel/formeel)
● Is het deugdelijk (artikel 3:46 Awb = materieel) én kenbaar (artikel 3:47 Awb = formeel)

gemotiveerd?
○ Deugdelijk: dat het de beslissing kan dragen. Dat duidelijk wordt waarom.

→ Moet in worden gegaan op de omstandigheden van het geval
● Kenbaar: het moet blijken uit de motivering wat de overwegingen zijn.

○ Overwegingen moeten direct of door verwijzing duidelijk zijn

Het verbod van détournement de pouvoir (= misbruik van bevoegdheid artikel 3:3 Awb):
→ Het bestuursorgaan mag zijn bevoegdheid niet gebruiken voor een ander doel dan waarvoor
zij is verleend, artikel 3:3 Awb.
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Twee stappen:
1. Wat is het doel van de bevoegdheid?

Parkeren van auto’s regelen.
2. Heeft een vergunning voor een tuinhuisje te maken met het doel?

Nee.

Conclusie: verbod van détournement de pouvoir zou zijn geschonden.

Vertrouwensbeginsel?
Stap 1: is er sprake van een toezegging? (kwalificatie)
→ Nadruk ligt op hoe een handeling of uitlating bij een redelijk denkend burger overkomt.

● Is er de indruk van een welbewuste standpuntbepaling over hoe bevoegdheid wordt
uitgevoerd?

→ Betrokkene moet te goeder trouw zijn.
→ De deskundigheid van betrokkene kan een rol spelen.
→ De toezegging moet zien op een concrete situatie.

Stap 2: kan de toezegging aan het bestuursorgaan worden toegerekend? (toerekening)
● Nadruk ligt op het burgerperspectief; de precieze bevoegdheidsverdeling is minder

relevant dan voorheen.

Toegepast:
→ De ambtenaar werkt bij parkeerzaken en doet de specifieke uitlating tijdens een vooraf
gemaakte afspraak die plaatsvindt in het gemeentehuis.
→ Het lijkt er dan ook op dat de toezegging aan het bestuursorgaan kan worden toegerekend.

Stap 3: moet de toezegging worden nagekomen? (binding)
● Er kunnen zwaarwegende belangen zijn die maken dat de toezegging niet hoeft te

worden nagekomen.
→ Strijd met de wet: vergunning mag niet worden verleend in strijd met een gebonden
bevoegdheid.
→ Ook belangen van derden kunnen ertoe leiden dat de toezegging niet hoeft te worden
nagekomen.

Toegepast:
→ Hier is sprake van een gebonden bevoegdheid en het bestuursorgaan heeft dus niet de
ruimte om af te wijken én nog een vergunning te verlenen.

Wat als niet hoeft worden nagekomen?
→ Misschien wel schadevergoeding.

Antwoord vraag 1
Het juiste antwoord is: B.

Het met het besluit te dienen doel dient zodanig te worden nagestreefd dat dit de betrokkene(n)
zo min mogelijk last of nadeel bezorgt. De uitkomst van de belangenafweging mag niet zodanig
zijn dat een van de belanghebbenden daardoor onevenredig wordt getroffen in verhouding tot
de met het besluit te dienen doel (artikel 3:4 lid 2 Awb).

Antwoord vraag 2a
In rechtsoverweging 2 staat de marginale toetsing van de Afdeling. De vraag die hier centraal
staat, is: kon de Raad “in redelijkheid” stellen dat dit plan strekt ten behoeve van goede
ruimtelijke ordening?
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Rechtsoverweging 3 en 3.1 gaat over het gelijkheidsbeginsel.
Rechtsoverweging 4 t/m 4.2, 7 en 7.1 gaat over het vertrouwensbeginsel.

In rechtsoverweging 4 staat het standpunt van de appellanten 1, 2 en 3. Hun standpunt is dat het
college van B&W heeft toegezegd dat er een woonbestemming zou worden toegekend aan hun
percelen door middel van een brief en ontheffingsbesluit.

In rechtsoverweging 4.3 staat de conclusie van de Afdeling over dit standpunt. De appellanten
hebben volgens de Afdeling geen gelijk. Er is wel sprake van een toezegging. Echter, het maken
van een bestemmingsplan is specifiek bestemd voor de Raad en niet voor het college van B&W.
Het college heeft de toezegging gedaan. Het gaat dus om twee verschillende bestuursorganen.
Het kan dus niet aan de Raad worden toegerekend dat het college deze toezegging heeft gedaan.
Volgens de Afdeling is het plan dus niet in strijd met het vertrouwensbeginsel.

Antwoord vraag 2b
Het standpunt van appellant 6 staat in rechtsoverweging 7. De appellant had een vakantiehuisje.
Daarvan wilde zij twee huizen maken, dus zij had gevraagd of het dan twee aparte woningen
zouden worden. Er werd haar gezegd dat dit twee huizen zouden worden met twee
huisnummers. Volgens haar was dit dus een toezegging dat zij er mocht wonen.

In rechtsoverweging 7.1 staat de conclusie van de Afdeling. Volgens de Afdeling was er geen
sprake van een toezegging, want het ging alleen over de basisregistratie van huisnummers en
niet over de vraag of zij daar mocht wonen.

Antwoord vraag 2c
Het standpunt van de appellanten staat in rechtsoverweging 3. Volgens hen waren er wel
mensen die bij hun in de buurt wonen die een woonbestemming hebben gekregen.

De conclusie van de Afdeling staat in rechtsoverweging 3.1. Volgens de Afdeling hadden die
mensen voor het bestemmingsplan al een woonbestemming toegekend gekregen en daar gaan
zij niets aan veranderen of terugdraaien.

Antwoord vraag 3a
Tuinman Marco heeft in 2012 een uitkering gekregen vanwege een blessure. In 2019 komt de
UWV erachter dat deze uitkering jarenlang te hoog was door een fout van de overheid. Hierdoor
moet Marco 100.000 euro terugbetalen. De UWV zegt dat hij zich had moeten afvragen of het wel
goed ging en waarom hij nog geen beschikking had gekregen. Marco zegt dat hij maar een
tuinman is en dit niet kan en hoort te weten.

De rechtsvraag is: mag je er vanuit gaan dat een regel of ander besluit klopt?

Antwoord vraag 3b
De UWV heeft weinig oog voor de situatie van Marco. De UWV zegt dat hij beter op had moeten
letten en dat het geen fout is van de overheid, maar van de burger.

Antwoord vraag 3c
De Centrale Raad van Beroep hebben wel oog voor de situatie van Marco. Ze zijn kritisch op de
UWV en zeggen dat zij in strijd handelen met de rechtszekerheid. Na 7 jaar mag je ervan uitgaan
dat het voorschot definitief is geworden.

Antwoord vraag 4
Er is sprake van schaarse rechten als het bestuursorgaan maar een aantal vergunningen wil
verlenen voor een activiteit. Het bestuursorgaan wil dan maar een beperkt aantal vergunningen
verlenen. Het gelijkheidsbeginsel stelt hier de vraag hoe deze schaarse rechten dan eerlijk
verdeeld moeten worden.
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Er is een belangrijke uitspraak die hier wat over zegt: Speelautomatenhal Vlaardingen: ‘’Bij de
verdeling van schaarse vergunningen moet door het bestuur aan (potentiële) gegadigden ruimte
worden geboden om naar de beschikbare vergunningen mee te dingen’’.

Er moet dus aan iedereen een gelijke kans geboden worden om de vergunning te krijgen.

Het boek geeft hier ook nog enkele criteria voor (je kunt dit terugvinden op pagina 128-129):
● Schaarse vergunningen zijn in beginsel alleen tijdelijk;
● Mededingingsruimte;
● Passende mate van openbaarheid. Dit heeft betrekking op:

○ De beschikbaarheid van schaarse vergunningen;
○ De verdedigingsprocedure;
○ Het aanvraagtijdvak.

Antwoord vraag 5
Het juiste antwoord is: D.

Het bestuursorgaan mag zijn bevoegdheid niet gebruiken voor een ander doel dan waarvoor zij
is verleend (artikel 3:3 Awb). Het verkeerd gebruiken van een bevoegdheid gaat vaak in tegen
de tekst van de bevoegdheid. De rechter zal ook altijd eerst bekijken of het bestuursorgaan
handelt in strijd met de wet (en dus geschreven bevoegdheid). Artikel 3:3 Awb komt soms dan
niet eens aan de orde! A is onjuist, omdat onevenredigheid soms wel door een
schadevergoeding kan worden opgeheven (Michiels, p. 121).

Antwoord vraag 6a
Zij beroepen zich op het gelijkheidsbeginsel.

● Hoe werkt het gelijkheidsbeginsel?
● Is het echt een gelijk geval (bij hetzelfde orgaan)?
● Is er een objectieve rechtvaardiging voor het onderscheid?
● Verder: eenmalige fouten hoeven niet te worden herhaald.

Hoe zal de rechter oordelen? → Hij zal Mees en Emma geen gelijk geven: (eenmalige) fouten
hoeven niet te worden herhaald!

Antwoord vraag 6b
In artikel 3:46 Awb is bepaald dat een besluit dient te berusten op een deugdelijke motivering.
In artikel 7:12 Awb bepaalt hetzelfde voor een besluit op bezwaar, dit artikel is hier van
toepassing.

Motiveringsbeginsel: (materieel/formeel)
● Is het deugdelijk en kenbaar gemotiveerd?

○ Deugdelijk: dat het de beslissing kan dragen. Dat duidelijk wordt waarom.
→ Moet in principe in worden gegaan op de omstandigheden van het geval

○ Kenbaar: dat de motivering ook wordt vermeld
→ Het artikelnummer moet ook worden genoemd.

Hoe motiveert de burgemeester zijn besluit? We gaan ervan uit dat de motivering van het besluit
op bezwaar gelijkluidend is.

● →Ontoelaatbare beïnvloeding van het woon- en leefklimaat.
● →Artikel 9, lid 1, sub b Horecaverordening
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Is deze motivering, deugdelijk en kenbaar? Deze motivering stelt slechts dat er niet is voldaan
aan het criterium, de motivering geeft niet aan waarom. Er wordt niet ingegaan op de concrete
situatie. De motivering kan het besluit niet dragen.

● →Mees heeft gelijk, er is niet deugdelijk gemotiveerd.
● →Of er kenbaar is gemotiveerd kunnen we niet zeggen, omdat de letterlijke motivering

niet is gegeven in de casus.

Vraag 7a
Zie inleiding.

Vraag 7b
Is het instellen van een milieuzone onevenredig?

Vraag 7c
Nee, de maatregel was niet onevenredig.

Uitdeelvraag 2a
De afdeling stelt in r.o. 5 vast dat er sprake is van beoordelings- en beleidsruimte bij het instellen
van een milieuzone. Dat leidt ze af uit de bewoordingen van de Wegensverkeerswet.

Dat heeft tot gevolg dat het bestuur op grond van het materiële zorgvuldigheidsbeginsel een
belangenafweging moet uitvoeren bij het toepassen van deze bevoegdheid.

Uitdeelvraag 2b
Hier wordt getoetst aan het evenredigheidsbeginsel (artikel 3:2, tweede lid Awb).
Het artikel zelf wordt niet genoemd, maar uit r.o. 9 blijkt duidelijk dat het gaat om een toetsing
aan deze bepaling.

● →De afdeling oordeelt dat het college niet onvoldoende rekening heeft gehouden met
de nadelige gevolgen van het verkeersbesluit voor bromfietseigenaren.

● →Artikel 3:4 lid 2 Awb: 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.

Hoe luidt de conclusie van de Afdeling?
De afdeling oordeelt dat het college niet onvoldoende rekening heeft gehouden met de nadelige
gevolgen van het verkeersbesluit voor bromfietseigenaren.

→ R.o. 9: ‘’Voor zover (appellante) betoogt dat het college onvoldoende rekening heeft gehouden
met de nadelige gevolgen van het verkeersbesluit voor bromfietseigenaren zoals zij, wordt dit
door de Afdeling evenmin gevolgd.’’
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Oefenvragen

Vraag 1
Pascal de Bruin, geboren op 1 juni 1999, droomde als kind al van een eigen lunchroom. Na het
behalen van zijn vwo-diploma heeft hij de vakbekwaamheidscursus cafébedrijf gevolgd en is hij –
met financiële hulp van zijn tante – een lunchroom begonnen, waarover hij zelf de leiding heeft.
De lunchroom loopt goed, waardoor Pascal zijn openingstijden wil verruimen en zijn menukaart
wil uitbreiden met snacks. Ook wil hij in zijn lunchroom voortaan graag alcohol schenken.
Daarvoor heeft hij een vergunning in de zin van artikel 3 DHW nodig.

Ter voorbereiding op de aanvraag van de vergunning heeft Pascal een afspraak gemaakt met
één van de ambtenaren die werkzaam is op de afdeling waar op vergunningaanvragen in de zin
van artikel 3 DHW wordt beslist. In het gemeentehuis voeren zij een uitgebreid gesprek over de
aanvraag. Pascal vraagt de ambtenaar hoe groot de kans is dat hem de vergunning zal worden
verleend, waarop de ambtenaar zegt: ‘Ik zie geen enkel beletsel. De vergunning zal u zeker
worden verleend.’

Blij gaat Pascal naar de groothandel, waar hij bier en wijn inslaat. Diezelfde dag nog begint hij
met de verkoop van alcoholhoudende dranken in zijn lunchroom. Ook vraagt hij de benodigde
vergunning aan. Zijn verbazing en teleurstelling zijn groot als de burgemeester zijn aanvraag
afwijst vanwege zijn leeftijd. Pascal besluit hierop bezwaar te maken. Eén van de argumenten die
hij in zijn bezwaarschrift aanvoert, is dat de afwijzing van de aanvraag in strijd is met het
vertrouwensbeginsel.

Acht u dit een kansrijk argument? Motiveer uw antwoord aan de hand van de vier factoren die in
de literatuur ten aanzien van het vertrouwensbeginsel worden onderscheiden.

Vraag 2
Bert van Blijmen is werkzaam geweest als administrateur bij een makelaarskantoor dat was
betrokken bij de vastgoedfraude op de Zuidas in Amsterdam. Omdat hij had gefraudeerd, is hij
veroordeeld tot een geldboete en door het makelaarskantoor ontslagen. Bert heeft veel spijt van
zijn daden en wil met een schone lei beginnen. Hij wil zelfstandig verder als accountants-
administratieconsulent en daarom moet hij worden ingeschreven in het accountantsregister. De
verklaring omtrent gedrag die hij daarvoor nodig heeft, wordt hem echter geweigerd vanwege
zijn eerdere veroordeling.

Met een bestuurslid van de NBA heeft Bert daarna een gesprek over zijn inschrijving. Het
bestuurslid begrijpt dat Bert graag opnieuw wil beginnen en gelooft dat hij zijn leven heeft
gebeterd. Daarom zegt het bestuurslid tegen Bert dat er geen beletsel is om hem in het
accountantsregister in te schrijven en dat de inschrijving binnenkort zeker zal worden geregeld.
Bert huurt alvast een etage om kantoor te houden, maar enige tijd later blijkt dat zijn aanvraag
om in het register te worden ingeschreven, toch is afgewezen.

Hij is het hiermee niet eens en gaat procederen. Eén van zijn argumenten is dat de afwijzing van
zijn aanvraag in strijd is met het vertrouwensbeginsel. Is dit een kansrijk argument?
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Vraag 3
De algemene beginselen van behoorlijk bestuur dienen

A. Enkel als toetsingsgrond voor de rechter, maar niet als richtsnoer voor het bestuurlijk
handelen.

B. Niet als toetsingsgrond voor de rechter, maar wel als richtsnoer voor het bestuurlijk
handelen.

C. Niet als toetsingsgrond voor de rechter en ook niet als richtsnoer voor het bestuurlijk
handelen.

D. Als toetsingsgrond voor de rechter en als richtsnoer voor het bestuurlijk handelen.

Vraag 4
Mohit heeft al enige tijd een conflict met het gemeentebestuur over de verbouwing van zijn
garage. Het gemeentebestuur vindt dat hij zich niet aan de vergunning houdt, en over de
handhavingsbesluiten van het college van B&W zijn Mohit en de gemeente al enige jaren in een
juridische procedure verwikkeld. Op een zeker moment vraagt Mohit subsidie voor het isoleren
van zijn ramen. Een ambtenaar van de gemeente laat hem namens het college telefonisch weten
dat hij de subsidie krijgt als hij de verbouwing van zijn garage ongedaan maakt. Mohit weigert.
Zijn subsidieaanvraag wordt vervolgens afgewezen omdat hij de verbouwing niet ongedaan wil
maken. De afwijzing is in strijd met het:

A. Gelijkheidsbeginsel.
B. Vertrouwensbeginsel.
C. Evenredigheidsbeginsel.
D. Verbod van détournement de pouvoir.

Vraag 5
Pieter heeft een parkeervergunning aangevraagd. Op zekere dag moet hij voor een nieuwe
ID-kaart bij het gemeentehuis zijn. Terwijl de ambtenaar van burgerzaken bezig is met zijn
ID-kaart, vertelt Pieter hem van de aangevraagde parkeervergunning. Oh, zegt de ambtenaar, die
krijgt u zeker.
Groot is dan ook Pieters verbazing als hij enige tijd later een afwijzing van zijn aanvraag voor de
parkeervergunning ontvangt.

Is die afwijzing in strijd met het vertrouwensbeginsel?
A. Ja, want er is bij Pieter gerechtvaardigd vertrouwen gewekt dat de parkeervergunning zal

worden verleend.
B. Nee, want de uitlating van de ambtenaar is niet ondubbelzinnig.
C. Nee, want deze ambtenaar kan bij Pieter geen gerechtvaardigd vertrouwen wekken.

Vraag 6
Bij het ministerie van VROM bestaat een subsidieregeling voor het aanbrengen van
zonnepanelen op woningen. Therese heeft een paneel op haar dak aangebracht en vraagt
subsidie aan.
De minister weigert, omdat uit de beelden van Google Earth blijkt dat Therese het paneel niet
heeft aangebracht.

De weigering is in strijd met:
A. Artikel 3:3 Awb
B. Artikel 3:4 Awb
C. Artikel 4:7 Awb
D. Artikel 4:8 Awb
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Vraag 7
Welk beginsel is niet in de Awb gecodificeerd?

A. Het gelijkheidsbeginsel
B. Het motiveringsbeginsel
C. Het formele zorgvuldigheidsbeginsel
D. Het verbod van détournement de pouvoir

Vraag 8
Tijdens de Koningsdagviering in Zeeland heeft Onno Peters haast omdat hij graag de Koninklijke
stoet wil zien langslopen. Hij is aan de late kant en parkeert snel zijn auto op een lege plek. In zijn
haast ziet hij echter niet dat op die plek een parkeerverbod geldt. Op deze manier blokkeert de
auto van Otto de looproute van de Koninklijke familie.

Kan de ambtenaar parkeerzaken, namens college van B&W van Zeeland de auto laten
verwijderen?

A. Ja, aangezien de vereiste spoed zich tegen het gunnen van een begunstigingstermijn
verzet.

B. Ja, bij de last tot bestuursdwang geldt geen begunstigingstermijn.
C. Nee, Otto Jansen moet eerst in de gelegenheid gesteld worden zelf zijn auto weg te

halen.
D. Nee, dat zou in strijd zijn met het evenredigheidsbeginsel.

Vraag 9
Wat houdt het evenredigheidsbeginsel in? Benoem indien mogelijk de wettelijke bepaling(en).

Vraag 10
Wat houdt het consistentiebeginsel in? Benoem indien mogelijk de wettelijke bepaling(en).
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Antwoorden op de oefenvragen

Antwoord vraag 1
De vier factoren zijn:

1. Degene die het vertrouwen heeft gewekt, moet daartoe bevoegd zijn.
a. Het orgaan zelf is bevoegd vertrouwen te wekken, een ambtenaar in mandaat is

dat ook. In dit geval is de ambtenaar werkzaam op de afdeling die op de
vergunningaanvragen beslist. Betoogd moet dus worden waarom er kennelijk
(niet) in mandaat wordt gehandeld.

2. Het feit waardoor het vertrouwen is gewekt, moet daarvoor geschikt zijn.
a. Ten aanzien van de uitlating: die moet ondubbelzinnig zijn; ten aanzien van de

omstandigheden: die moeten vertrouwenwekkend zijn (dus niet ’s nachts in de
disco). In dit geval is de uitlating ondubbelzinnig en wordt het vertrouwen gewekt
in een werkomgeving. Aan beide aspecten van dit criterium is dus voldaan.

3. Het lijden van schade
a. Betrokkene heeft op basis van het gewekte vertrouwen al kosten gemaakt. Pascal

heeft naar aanleiding van de opmerking van de ambtenaar drank ingeslagen.
4. Afwezigheid van factoren die zich tegen honorering verzetten.

a. Verzet de wet zich tegen toepassing van het vertrouwensbeginsel; ofwel: is er
sprake van een gebonden bepaling die zich tegen de uitlating van de ambtenaar
verzet? Ja, die is er: uit artikel 27 lid 1 onder a jo. 8 lid 1 onder a DHW blijkt dat
de burgemeester in dezen niet over beleidsvrijheid, noch over
beoordelingsvrijheid beschikt. Dat betekent dat Pascal uit de wet had kunnen
afleiden dat de vergunning hem zou worden geweigerd (hij is immers
leidinggevende van de lunchroom en nog geen 21 jaar oud) en daarmee dat de
ambtenaar zich kennelijk vergiste.

Conclusie: Het argument is niet kansrijk: de wet verzet zich tegen toepassing van het
vertrouwensbeginsel.

Antwoord vraag 2
Het vertrouwensbeginsel is niet in de Awb gecodificeerd. In de jurisprudentie wordt een viertal
criteria gehanteerd om te bezien of een gerechtvaardigd beroep op het vertrouwensbeginsel is
gedaan:

1. Degene die het vertrouwen heeft gewekt, moet daartoe bevoegd zijn.
a. In dit geval is dat een bestuurslid van de NBA. Op grond van artikel 38 Wa moet

om inschrijving in het register worden verzocht bij het bestuur. Bert kon dus
verwachten dat het bestuurslid sprak namens het orgaan. Aan dit vereiste is
voldaan.

2. Het feit waardoor het vertrouwen is gewekt, moet daarvoor geschikt zijn.
a. In dit geval vond een formeel gesprek plaats en werden door het bestuurslid

ondubbelzinnige toezeggingen gedaan. Ook aan dit vereiste is dus voldaan.
3. Het lijden van schade;

a. Bert heeft al een etage gehuurd op basis van de toezeggingen van het
bestuurslid en lijdt dus inderdaad schade.

4. Afwezigheid van factoren die zich tegen honorering verzetten.
a. Dat is hier wel het geval: artikel 38 lid 2 onder b jo. 39 lid 1 onder a Wa bepalen

dat een inschrijving wordt geweigerd als geen verklaring omtrent gedrag wordt
verstrekt. Er is geen beleidsvrijheid; dit is een gebonden bepaling en het bestuur
kan hiervan dus niet afwijken.

Conclusie: omdat artikel 38 lid 2 onder b jo. 39 lid 1 onder a Wa zich verzetten tegen
honorering van het gewekte vertrouwen, is dit argument van Bert niet kansrijk.
Antwoord vraag 3
Het juiste antwoord is: D. De rechter kan toetsen aan de algemene beginselen van behoorlijk
bestuur en het geldt ook als richtsnoer voor bestuurlijk handelen.
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Antwoord vraag 4
Het juiste antwoord is: D. De subsidie wordt geweigerd omdat Mohit zijn verbouwing niet
ongedaan maakt. De weigeringsbevoegdheid wordt hier voor een ander doel gebruikt dan
waarvoor de bevoegdheid is verleend. Er blijkt niets van gelijke gevallen, dus geen
gelijkheidsbeginsel. Verder kan de ambtenaar geen gerechtvaardigd vertrouwen wekken, dus
geen vertrouwensbeginsel. Ook blijkt niet van onevenredige benadeling van Mohit.

Antwoord vraag 5
Het juiste antwoord is: C. De ambtenaar is geen bevoegd gezag. Hij is niet bevoegd de
vergunning te verlenen of weigeren en kan ook niet voor bevoegd worden gehouden. Uit de
casus blijkt namelijk niet dat hij in mandaat van het college handelt.

Antwoord vraag 6
Het juiste antwoord is: C. Dit artikel ziet op het horen van de aanvrager van een beschikking. De
gegevens die het bestuursorgaan gebruikt, wijken af van de gegevens die de aanvrager heeft
verstrekt. Ook gaat hem om belangen en feiten die hem betreffen en dus had er gehoord
moeten worden. Artikel 4:8 Awb ziet op horen van (derde) belanghebbende, dit is niet van
toepassing want Therese is aanvrager. Er is geen sprake van misbruik van de bevoegdheid, dus
artikel 3:3 Awb is niet geschonden. Ook blijkt niet van onevenredigheid (artikel 3:4 Awb).

Antwoord vraag 7
Het juiste antwoord is: A. De overige beginselen zijn wel in de Awb vastgelegd.

Antwoord vraag 8
Het juiste antwoord is: A, omdat de stoet eraan komt, is er geen tijd om een
begunstigingstermijn te stellen (artikel 5:31 Awb). Normaal gesproken moet voor het opleggen
van bestuursdwang wel een begunstigingstermijn gegeven worden.

Antwoord vraag 9
In artikel 3:4 lid 2 Awb staat dat een besluit evenredig genomen dient te zijn. Er moet een
evenredigheid bestaan tussen het door het bestuur gediende belang en het belang dat het
bestuur daarvoor moet aantasten. Burgers mogen niet onevenredig zwaar getroffen worden.
Dit wordt het ‘beginsel van de minste pijn’ genoemd. De met het besluit te beschermen
algemene belangen kunnen samenvallen met de belangen van de aanvrager. Een orgaan kan in
een concreet geval voor een dilemma te komen staan. Derden mogen nadeel ondervinden,
zolang dit niet onevenredig is.

Antwoord vraag 10
Bestuursorganen mogen niet willekeurig besturen. Er moeten criteria worden geformuleerd aan
de hand waarvan een beslissing wordt genomen. De rechter heeft niet de taak om zelf
bestuursbeleid te vormen. De rechter bekijkt wel of het beleid de redelijkheidstoets doorstaat.
Vervolgens bekijkt hij of de beslissing past in het beleid of dat er bijzondere omstandigheden zijn
waarom juist van het beleid had behoren te worden afgeweken. Dit wordt twee-fasen toetsing
genoemd.
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Hoofdstuk 3.Tentamenboekje
Het Tentamenboekje is een nieuw product dat wij aanbieden. Let op! In de voorbeeldsamenvatting is
nog niet het oefententamen opgenomen. Dit zal wel worden opgenomen in het tentamenboekje.
Hieronder staan een aantal stappenplannen weergeven die belangrijk zijn om de stof te begrijpen.

Normen voor het bestuurlijk handelen

Algemene beginselen van behoorlijk bestuur
Om ervoor te zorgen dat het bestuur niet zomaar alles kan doen en laten zijn er de algemene
beginselen van behoorlijk bestuur. Deze zijn verspreid door de wetten te vinden, waarbij nu de
focus ligt op de Awb.

De beginselen zijn er om door het bestuur in acht te worden genomen, maar ook voor
de burger om zich in de rechtsgang erop te kunnen beroepen. De rechter heeft hierdoor
toetsingsnormen waardoor die bij strijdigheid met de beginselen het besluit kan vernietigen.

Tussen de beginselen kunnen verschillende indelingen gemaakt worden:
● Geschreven/ongeschreven;
● Formeel/materieel;
● Op basis van de fase in de procedure→ denk aan voorbereiding/motivering.

Het onderscheid tussen formeel en materieel is het belangrijkst, omdat de rechtsgevolgen bij
een schending ervan verschillen. Indien er een formeel beginsel is geschonden, kan vaak worden
volstaan met herstel van die schending zonder dat het besluit inhoudelijk gewijzigd wordt.
Omdat materiële beginselen op de inhoud van het besluit zien, zal bij strijd daarmee de inhoud
gewijzigd moeten worden. Er moet echter wel gezegd worden dat soms de grens tussen formeel
en materieel vaag is en ook tussen de verschillende beginselen. Dit noemen we een grijs gebied.
Een bepaalde handeling zou in strijd kunnen zijn met verschillende beginselen, waarvan
iedereen een andere aanwijst. Van belang is hierbij de motivering.

In hoofdstuk 2 van de Awb staan de beginselen die betrekking hebben op al het handelen van
bestuursorganen, waaronder feitelijk handelen. Hoofdstuk 3 is vervolgens alleen van
toepassing op besluiten, maar wel op ALLE besluiten. Hoofdstuk 4 is van toepassing op
specifieke besluiten, wat ook elke keer in de naam van de afdeling staat. Hier gaat het om
beschikkingen, subsidies en beleidsregels.

Daarnaast staat bijvoorbeeld het gelijkheidsbeginsel in verdragen en in de Grondwet en een
aantal andere beginselen staan helemaal nergens expliciet genoemd.

Er zijn formele en materiële beginselen van behoorlijk bestuur.
● Formele beginselen van behoorlijk bestuur hebben betrekking op de procedure van een

besluit;
● Materiële beginselen van behoorlijk bestuur richten zich juist op de inhoud van een

besluit.
Er is niet een strikt onderscheid tussen formeel en materieel te maken. Sommige beginselen
lijken formeel, maar hebben dan ook een materiële kant.

Functies van algemene beginselen van behoorlijk bestuur:
● Het bestuur moet de beginselen als rechtsnormen in acht nemen;
● De burger kan zich in een rechtsgang beroepen op deze normen;
● De rechter kan de beginselen gebruiken als toetsingsnormen (art. 8:77 Awb) die, bij

schending, kunnen leiden tot vernietiging van een besluit.
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(Bron 6: Formele ABBB’s, Slim Academy 2022)

Slimme tip!
Het zorgvuldigheidsbeginsel heeft ook een materiële kant! Dit is dus niet uitsluitend een
formele abbb!
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(Bron 7: Materiële ABBB’s, Slim Academy, 2022)
Om ervoor te zorgen dat het bestuur niet zomaar alles kan doen en laten zijn er de algemene
beginselen van behoorlijk bestuur. De beginselen zijn er om door het bestuur in acht te worden
genomen, maar ook voor de burger om zich in de rechtsgang erop te kunnen beroepen. De
rechter heeft hierdoor toetsingsnormen waardoor die bij strijdigheid met de beginselen het
besluit kan vernietigen.

Tussen de beginselen kunnen verschillende indelingen gemaakt worden:
● Geschreven/ongeschreven;
● Formeel/materieel;
● Op basis van de fase in de procedure, dus denk aan de voorbereiding/motivering.

Het onderscheid tussen formeel en materieel is het belangrijkst, omdat de rechtsgevolgen bij
een schending ervan verschillen. Indien er een formeel beginsel is geschonden, kan vaak worden
volstaan met herstel van die schending zonder dat het besluit inhoudelijk gewijzigd wordt.
Omdat materiële beginselen op de inhoud van het besluit zien, zal bij strijd daarmee de inhoud
gewijzigd moeten worden.

Formele beginselen
1. Zorgvuldigheidsbeginsel I

In artikel 3:2 Awb staat dat een bestuursorgaan de omstandigheden van het geval moet bekijken
om de relevante feiten en belangen af te kunnen wegen. Dit houdt een actieve onderzoeksplicht
in en wordt ook wel rechtszekerheidsbeginsel genoemd. Het is wel afhankelijk van de
omstandigheden van het geval hoe ver deze onderzoeksplicht reikt. Denk aan het verschil tussen
spontane besluiten of besluiten op aanvraag van iemand. Bij spontane besluiten zal het
bestuursorgaan zelf met alle informatie moeten komen, terwijl er in het andere geval informatie
gevraagd kan worden aan de aanvragen.

Slimme tip!
Het formele rechtszekerheidsbeginsel is (eigenlijk) ongeschreven.  Het gaat erom dat dit
beginsel met zich meebrengt dat de formulering van besluiten duidelijk en ondubbelzinnig
moeten zijn geformuleerd. Daarbij mag de betekenis niet afhankelijk zijn van de uitleg van een
ander. Toch ontbreekt een duidelijke verwijzing in de wet hiernaar. Art. 3:2 Awb geeft enkel
een globale weergave ervan.

2. Zorgvuldigheidsbeginsel II
Op grond van artikel 3:4 lid 1 Awb moeten door het bestuursorgaan alle belangen meegenomen
worden die meegenomen mogen worden. Dit wordt ook het specialiteitsbeginsel genoemd. Er
moet een redelijke belangenafweging plaatsvinden.

3. Motivering
Art. 3:46 Awb zegt dat een besluit moet berusten op een deugdelijke motivering. De
redenering bij het nemen van het besluit moet consistent, inzichtelijk en begrijpelijk zijn. Als
de motivering het besluit kan dragen wordt gesproken van een draagkrachtige motivering. In
de artikelen na 3:46 staan vervolgens nog regels met betrekking tot vermelding van de
motivering en wanneer deze achterwege mag blijven. Let op, dit kan ook worden gezien als een
formeel beginsel. Zo lang je goed kan onderbouwen waarom een beginsel formeel of materieel
is, kan het beginsel onder beide worden geplaatst.

4. Verbod van vooringenomenheid
Dit beginsel is geschreven in artikel 2:4 Awb, wat bepaalt dat bestuursorganen zonder
vooringenomenheid zijn taken moet vervullen. Daarnaast valt hier ook onder dat het bestuur
de burger geen mogelijkheid om op te komen voor zijn belangen mag ontnemen. Dit zou de
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overheid kunnen doen door op een ongunstig tijdstip pas te beslissen, maar hier steekt dit
beginsel een stokje voor.

Materiële beginselen
1. Evenredigheidsbeginsel

Deze derdevorm van zorgvuldigheid bestaat uit een materiële zorgvuldigheid en
evenredigheid op grond van 3:4 lid 2 Awb. Dit noemen wij het evenredigheidsbeginsel.  Hierin
vallen drie elementen te onderscheiden:

● Subsidiariteit: weg van de minste pijn. De lasten mogen niet zwaarder zijn dan strikt
noodzakelijk;

● Proportionaliteit: de lasten mogen niet onevenredig zwaar zijn in verhouding tot de te
dienen belangen;

● Gelijkheid van openbare lasten bij besluiten in het algemeen belang.

2. Verbod van willekeur
Beleid en de toepassing van het beleid worden getoetst op willekeur door de rechter. De rechter
zal dit marginaal toetsen, wat betekent dat hij zal kijken of het bestuursorgaan in redelijkheid tot
het besluit heeft kunnen komen, of dat het besluit niet kennelijk onredelijk is.

Slimme tip!
De meeste ABBB’s zijn normen voor het bestuursorgaan, terwijl het willekeurverbod een
toetsingsnorm is voor de rechter.

3. Gelijkheidsbeginsel
Dit beginsel is ongeschreven. In artikel 1 van de Grondwet, artikel 26 IVBPR en artikel 12 EVRM is
het gelijkheidsbeginsel neergelegd. Van belang is dat juridische gelijke gevallen gelijk dienen
te worden behandeld. In ongelijke gevallen naar de mate van ongelijkheid.

4. Verbod van détournement de pouvoir
Artikel 3:3 Awb zegt dat een bevoegdheid alleen gebruikt mag worden voor het doel waarvoor de
bevoegdheid bestaat. Dit betekent dat ten eerste overheidsbevoegdheden alleen voor het
algemeen belang gebruikt mogen worden en binnen dat algemeen belang alleen voor de
specifieke belangen die de wetgever heeft beoogd. Een wettelijke bevoegdheid mag niet voor
persoonlijk belang aangewend worden.

5. Rechtszekerheid
Ook een ongeschreven beginsel wat uit drie aspecten bestaat:

● Het geldende recht moet worden toegepast;
● Besluiten mogen niet in het nadeel van burgers met terugwerkende kracht worden

gewijzigd (tenzij het aan de burger te wijten is dat het bestuursorgaan verkeerde
informatie had, geen informatie had of er strijd met de wet was);

● Finaliteit van procedures; ze mogen niet te lang duren, of er moet een eind aan komen.

6. Vertrouwensbeginsel
Dit beginsel is ongeschreven. Bestuursorganen mogen in beginsel gewekt vertrouwen met
gerechtvaardigde verwachtingen niet beschamen. De verwachtingen waarop de burger
redelijkerwijs mocht vertrouwen dienen te worden gehonoreerd. Van belang is hierbij door wie
het vertrouwen gewekt werd en wat het vertrouwen heeft gewekt. Denk hierbij aan een bevoegd
bestuursorgaan dat een uitdrukkelijke toezegging doet tegenover een onbevoegd orgaan dat
een inlichting geeft.
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Algemene beginselen van behoorlijk bestuur contra legem
Contra legem betekent tegen de wet. Er kan natuurlijk sprake zijn van schending van een van de
beginselen, terwijl de wet het handelen van het bestuursorgaan wel goedkeurt. In beginsel gaat
de wet voor, tenzij (cumulatieve voorwaarden):

● Het een materieel beginsel betreft;
● Er komen geen belangen van derden of algemeen belang in de knel. Denk hierbij aan de

toekenning van een uitkering aan een burger, waarbij uiteraard geen belangen van
derden zullen spelen;

● (Bijzonderheid) De omvang van de schade moet voldoende vast staan als het gaat om
financiële verhoudingen.

Wordt er niet voldaan aan de eerste twee voorwaarden? Dan kan de abbb niet tegen de wet in
gaan. In bijzondere gevallen, waarin sprake is van financiële schade, wordt ook de derde
voorwaarde getoetst. In dat geval moet worden voldaan aan alle vereisten om de abbb tegen de
wet in te laten gaan.
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Nawoord

Hehe, het is je gelukt! Je hebt jouw voorbeeldsamenvatting uitgelezen.

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! Nieuwsgierig geworden naar een abonnement? 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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