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1. Inleiding 

In het bestuursrecht bestaat ook de mogelijkheid van hoger beroep. Op sommige 
terreinen van het bestuursrecht spelen een aantal factoren een rol die maken dat het 
bestuursrechtelijk hoger beroep verschilt van het civiele hoger beroep en het straf-
rechtelijke hoger beroep.
In de eerste plaats kan hier worden genoemd dat bestuursrechtspraak lang niet altijd 
leidt tot een eindbeslissing, ondanks het feit dat de afgelopen jaren veel aandacht is 
uitgegaan naar de vraag hoe bestuursrechtelijke geschillen meer finaal kunnen wor-
den beslecht. Behalve in het geval de rechter de rechtsgevolgen in stand laat of zelf 
in de zaak voorziet, zal het bestuursorgaan na gegrondverklaring een nieuw besluit 
moeten nemen. In de gevallen waarin één of meer belanghebbenden van alle moge-
lijkheden van rechtsbescherming gebruikmaken, volgen op het primaire besluit de 
bezwaarschriftprocedure, het beroep in eerste instantie bij de rechtbank en hoger 
beroep bij een van de appèlrechters. Met de beslissing van de appèlrechter hoeft er 
nog geen einde aan het geschil te zijn gekomen. Het kan zijn dat de rechtbank het 
bestreden besluit al heeft vernietigd en de appèlrechter het hoger beroep van het be-
stuursorgaan ongegrond verklaart. Het is echter ook mogelijk dat de rechtbank het 
beroep tegen het besluit ongegrond heeft verklaard, maar dat een belanghebbende 
in hoger beroep gelijk krijgt. In dat geval zal de appèlrechter in beginsel het bij de 
rechtbank ingestelde beroep gegrond verklaren en het bestreden besluit vernietigen. 
Vaak zal ook worden bepaald dat het bestuursorgaan een nieuw besluit moet ne-
men. Wordt dat besluit vervolgens genomen, dan kan een belanghebbende tegen dat 
besluit opnieuw beroep instellen.1 Dat kan een partij zijn die in hoger beroep gelijk 
heeft gekregen, maar het kan ook een derde-belanghebbende zijn die tegen het oor-
spronkelijke besluit geen bezwaar had, maar tegen het nieuwe wel.
Dit brengt mij bij het tweede punt. In veel geschillen bij de Afdeling bestuursrecht-
spraak van de Raad van State (hierna: ABRvS) en ook bij het College van Beroep 
voor het bedrijfsleven (hierna: CBb) is sprake van drie of meer partijen. In die zaken 

*  Paulien Willemsen is als universitair docent bestuursrecht verbonden aan de Afdeling Staats- en 
bestuursrecht van de Universiteit Utrecht.

1 De Wet aanpassing bestuursprocesrecht, hierna de Wab (voorstel van wet van 24 juli 2010, Kamerstukken 
II 2009/10, 32 450, nr. 1) voorziet in de mogelijkheid (zie art. 8:113 Awb) dat in hoger beroep door de 
appèlrechter wordt bepaald dat tegen een besluit dat ter uitvoering van zijn uitspraak moet worden 
genomen alleen beroep bij hem openstaat. Zie het voorgestelde art. 8:113 Awb. Zie ook Daalder, ‘De 
judiciële lus’, in: M. Batting e.a. (red.), Nieuw bestuursprocesrecht. Beschouwingen over het wetsvoorstel 
Wet aanpassing bestuursprocesrecht, Den Haag: Pels Rijcken & Drooglever Fortuijn 2010.
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18 HOGER BEROEP

zal vaak iemand ontevreden zijn en kan het geschil derhalve lang worden gerekt. 
Ten slotte zijn er vier appèlrechters die allemaal de Awb toepassen: de ABRvS, de 
Centrale Raad van Beroep (hierna: CRvB), het CBb en de gerechtshoven in belas-
tingzaken. De eerste drie zijn tevens hoogste rechter. Tegen hun uitspraken kan dus 
geen cassatie worden ingesteld.2

Deze factoren kleuren de invulling van het appèl bij de diverse colleges. Ik ga in dit 
preadvies vooral in op de vraag hoe dat gebeurt. Ik doe dat door de functies en om-
vang van het geding in appèl bij de ABRvS te schetsen. Daarna geef ik de eventuele 
verschillen op dit terrein met de CRvB en de hoven in belastingzaken weer. Ten 
slotte ga ik in op de vraag of de verscheidenheid in appèlaanpak valt te verklaren. 
Voordat ik dit alles ga bespreken, behandel ik eerst de zogenaamde Brummenju-
risprudentie.3 (Deze jurisprudentie past overigens in de finaliteitstendens.) Zonder 
bespreking van deze jurisprudentie kan geen goed beeld worden gegeven van de 
omvang van de devolutieve werking en derhalve van de appèlaanpak.
Bij de beantwoording van de vraag in hoeverre een uitspraak bepalend kan zijn voor 
het vervolg van het geding speelt het gezag van gewijsde een belangrijke rol. Dit ge-
zag van gewijsde van de uitspraak van de rechtbank kan slechts worden voorkomen 
door te appelleren. Een belangrijke vraag is daarom ook wanneer een belangheb-
bende of een bestuursorgaan in hoger beroep moet om dit gezag van gewijsde te 
voorkomen. Deze vraag kan worden beantwoord met de Brummenjurisprudentie, 
die ook gevolgen heeft voor het devolutieve traject. Strikt genomen gaat het dan niet 
om de Brummenlijn, omdat deze is voorbehouden aan de situatie waarin er sprake is 
van een hernieuwde beslissing op bezwaar (de zogenaamde zuivere Brummenlijn). 
De strekking is echter dezelfde: een uitdrukkelijk en zonder voorbehoud verworpen 
beroepsgrond/corrigerend rechtsoordeel waartegen niet in hoger beroep wordt op-
gekomen, staat in rechte vast, hetzij in het geding omtrent een hernieuwde beslis-
sing op bezwaar, hetzij in het devolutieve traject (de onzuivere Brummenlijn).4 
Deze Brummenlijnen worden zowel door de CRvB5 als het CBb6 en de ABRvS 
gehanteerd. De Hoge Raad heeft in belastingzaken voor een sterk vergelijkbare lijn 
gekozen. 

2 Zie over de vraag hoe en op welke terreinen in het bestuursrecht meer rechtseenheid tot stand zou moeten 
komen de bijdragen van B.J. van Ettekoven, ‘Rechtseenheid vanuit het perspectief van de rechtbanken’ 
en A.J.C. de Moor-van Vugt, ‘Rechtseenheid als kwaliteitsvraagstuk’, in: T. Barkhuysen, W. den Ouden 
& J.E.M. Polak (red.), Bestuursrecht harmoniseren: 15 jaar Awb, Den Haag: Boom Juridische uitgevers 
2010. Zij bespreken ook de instrumenten waarmee de wetgever komt in het wetsvoorstel Wet aanpassing 
bestuursprocesrecht (Voorstel van Wet, Kamerstukken II 2009/10, 32 450, nr. 2). Zie verder ook het 
interessante onderzoek van A.T. Marseille, K.J. de Graaf & A.J.H. Smit, Ruimte voor rechtsvorming, 
Den Haag: Boom Juridische uitgevers 2007.

3 ABRvS 6 augustus 2003, nr. 200206222/1 (Brummen). 
4 Zie voor de introductie van de termen zuivere en onzuivere Brummenlijn de annotatie van Ortlep bij 

ABRvS 10 juli 2008, AB 2008, 270.
5 CRvB 12 november 2003, AB 2004, 206 m.nt. RW en Willemsen.
6 CBb 28 februari 2008, AB 2008, 139 m.nt. Jansen en Ortlep.
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DE BESTUURSRECHTELIJKE APPÈLAANPAK 19

Alvorens hier dieper op in te gaan, laat het belang van bestuursrechtelijk appèl zich 
ook kwantitatief duiden. Daarom begin ik met enige cijfers om een beeld te krijgen. 

2. Enige cijfers 

In het bestuursrecht wordt vaak geappelleerd. Om hiervan een beeld te geven, vol-
gen hier enkele recente cijfers en worden deze vergeleken met de cijfers uit 2007 die 
door Marseille worden genoemd in zijn interessante artikel ‘De stormloop op het 
hoger beroep bij de Centrale Raad van Beroep’.7

Ik heb de cijfers van Marseille nodig omdat het lastig is het aantal rechtbankuitspra-
ken waartegen bij de diverse appèlrechters hoger beroep mogelijk is te achterhalen.
Marseille schrijft dat in 2007 door de rechtbanken 17.760 uitspraken gedaan werden 
waartegen hoger beroep mogelijk was bij de CRvB. In datzelfde jaar kwamen er 
bij de Raad 6929 hogerberoepszaken binnen. Dat betekent dat in 39 procent van de 
zaken appèl werd ingesteld. 
In 2008 kwamen er bij de CRvB 7040 hogerberoepszaken binnen.8 De cijfers uit 
2007 van Marseille lijken derhalve nog representatief voor wat betreft de CRvB. Het 
vernietigingspercentage bedroeg in 2008 37 procent.9

Volgens Marseille kwamen bij de Afdeling bestuursrechtspraak in 2007 2418 ge-
wone hogerberoepszaken binnen en 4202 hogerberoepszaken in het vreemdelin-
genrecht. Tegen bij de bij de ABRvS appellabele rechtbankuitspraken werd in 33 
procent van de gevallen hoger beroep ingesteld.
Bij de Afdeling kwamen in 2009 2421 gewone hogerberoepszaken binnen en 4853 
hogerberoepszaken in het kader van het vreemdelingenrecht.10

Volgens Marseille kwamen in 2007 bij de gerechtshoven 3190 hogerberoepszaken 
in het kader van het belastingrecht binnen. Tegen bij de hoven appellabele recht-
bankuitspraken werd in 30 procent van de gevallen hoger beroep ingesteld. 
Uit het rapport Evaluatie belastingrechtspraak in twee instanties van Widdershoven 
en Verhoeven blijkt dat dat percentage in 2009 28 was.11 Het totale vernietigings-
percentage in 2009 was 45.
Ook wat betreft de Afdeling bestuursrechtspraak en de hoven is er in grote lijnen 
weinig veranderd en kunnen de appèlpercentages van Marseille als representatief 
worden beschouwd. 
Dit betekent dat er in bestuursrechtelijke zaken veel vaker hoger beroep wordt inge-
steld dan in civiele zaken. Volgens Snijders kan het laatstbedoelde percentage heel 

7 Zie A.T. Marseille, ‘De stormloop op het hoger beroep bij de Centrale Raad van Beroep’, NJB 2009,  
p. 1716-1723. 

8 Zie WODC, Rechtspleging Civiel en Bestuur 2008, Den Haag: Boom Juridische uitgevers 2010, p. 143. 
9 Zie R.J.G.M. Widdershoven & M.J.M. Verhoeven, Evaluatie belastingrechtspraak in twee instanties. 

Eindrapport fase III, Den Haag: Sdu Uitgevers 2010, p. 52, beschikbaar via de Raad voor de 
rechtspraak.

10 Zie het Jaarverslag 2009 van de Raad van State, p. 266 en p. 268.
11 Widdershoven 2010, p. 45.
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20 HOGER BEROEP

grof op minder dan 5 worden gesteld.12 In 40 tot 50 procent van de zaken levert ap-
pèl volgens Snijders succes op. Volgens Wesseling-van Gent13 ontbreken reële cijfers 
met betrekking tot het appèlpercentage.14 Mijns inziens kan hoe dan ook worden 
aangenomen dat in bestuursrechtelijke zaken veel meer wordt geappelleerd. 

3. Brummenjurisprudentie

Een bestuursrechterlijke uitspraak moet zo veel mogelijk duidelijkheid bieden voor 
de verdere gelding en uitwerking van de rechtsbetrekking.15 Een bestuursrechter-
lijke uitspraak is in die zin bepalend voor de context van het vervolg.16 Bij de beant-
woording van de vraag in hoeverre een uitspraak bepalend kan zijn voor het vervolg 
van het geding speelt het gezag van gewijsde een belangrijke rol.17 Dit gezag van ge-
wijsde van de uitspraak van de rechtbank kan slechts worden voorkomen door te ap-
pelleren. Een belangrijke vraag is derhalve ook: wanneer moet een belanghebbende 
of een bestuursorgaan in hoger beroep om dit gezag van gewijsde te voorkomen? 
Deze vraag kan worden beantwoord met de Brummenjurisprudentie.

De Brummenjurisprudentie houdt in dat het niet instellen van hoger beroep tegen 
een eerdere uitspraak van de rechtbank tot gevolg heeft dat, indien in beroep te-
gen de hernieuwde beslissing op bezwaar beroepsgronden worden aangevoerd die 
door de rechtbank in die eerdere uitspraak uitdrukkelijk en zonder voorbehoud zijn 
verworpen, de rechtbank van de juistheid van het eerder gegeven oordeel over die 
beroepsgronden heeft uit te gaan.18

12 H.J. Snijders & A. Wendels, Civiel appel, vierde druk, Deventer: Kluwer 2009, p. 11.
13 Zie par. 1.3 van haar bijdrage ‘Het toenemende belang van het civiele appèl’ in deze bundel. 
14 Zie voor de totalen van de in appèl ingediende dagvaardingszaken en verzoekschriften in de jaren 2001-

2009 alsmede het stijgings- dan wel dalingspercentage van het aantal beroepen ten opzichte van het jaar 
daarvoor par. 1.3 van de bijdrage van Wesseling-van Gent in deze bundel. 

15 Zie hierover ook P.A. Willemsen, Een meer definitieve geschilbeslechting in het bestuursrecht 
in rechtsvergelijkend perspectief, Nijmegen: Wolf Legal Publishers 2008. Zie ook in deze zin D.A. 
Verburg, ‘Finale geschilbeslechting en haar stiefkind, de “aangeklede” opdracht om een nieuw besluit 
te nemen’, JBplus 2010, p. 153-178. 

16 Zie hierover ook de interessante bijdragen van M. Schreuder-Vlasblom, ‘De rechter als Simson of als 
Salomo; iets over overwegingen ten overvloede’, JBplus, 2003, p. 73 e.v. en Verburg 2010. Volgens mij 
verschillen ze overigens minder van mening dan Verburg wellicht suggereert. Helaas kan ik daar in 
deze bijdrage niet verder op ingaan. 

17 Zie hierover R. Ortlep & P.A. Willemsen, ‘Gezag van gewijsde in het bestuursrecht’, NTB 2007, p. 298-
306 en Willemsen 2008 (zie noot 15).

18 ABRvS 6 augustus 2003, nr. 200206222/1 (Brummen); AB 2003, 355 m.nt. Widdershoven en Willemsen; 
JB 2003/216 m.nt. Albers en Schlössels; Gst. 2003, 7197, 193 m.nt. Albers en Schlössels onder nr. 192; 
zie ook J. de Poorter, ‘De Brummen-rechtspraak’, in: JBselect 2009, tweede herziene druk, p. 283-299 
en voorts CRvB 12 november 2003, nr. 02/123AKW, nr. 01/5048AKW, nr. 01/1535AKW; AB 2004, 206 
m.nt. Willemsen en RW.
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Onder de door de Afdeling verlaten zogenaamde Amicitialijn19 had appellant, wat 
het aanvechten van verworpen gronden betreft, keuzevrijheid. Hij kon, ondanks 
het feit dat het besluit was vernietigd op een andere grond, de verworpen grond(en) 
aan de appèlrechter voorleggen. Hij kon echter ook het nieuwe besluit op bezwaar 
afwachten en vervolgens in het kader van de procedure tegen dat nieuwe besluit de 
eerder verworpen gronden opnieuw in stelling brengen, zowel in eerste aanleg als 
in appèl. Dat laatste wordt niet meer aanvaard.

De Brummenjurisprudentie is niet van toepassing waar het gaat om onbesproken 
beroepsgronden. Het moet, zoals gezegd, gaan om beroepsgronden die door de 
bestuursrechter uitdrukkelijk en zonder voorbehoud zijn verworpen. Onderscheid 
moet derhalve worden gemaakt tussen gronden die zijn verworpen en gronden die 
buiten beschouwing zijn gelaten. Onbesproken gronden kunnen in beginsel in een 
vervolgprocedure wel opnieuw naar voren worden gebracht en in zoverre kan het 
nieuwe besluit dus wel worden afgewacht.20

Voorts wordt in de uitspraak van de ABRvS van 2 november 200521 weliswaar op-
nieuw overwogen dat beroepsgronden die in de eerste procedure door de rechtbank 
uitdrukkelijk en zonder voorbehoud zijn verworpen zonder dat daartegen in appèl 
is opgekomen, wat betreft de nieuwe beslissing op bezwaar in rechte vaststaan, 
maar daarbij wordt tevens overwogen dat dit anders is indien deze beroepsgronden 
een ‘sterke samenhang’ vertonen met beroepsgronden waarop niet is beslist. Het 
criterium ‘sterke samenhang’ wordt overigens thans niet meer gehanteerd maar is 
vervangen door ‘nauwe verwevenheid’. 

Uit de jurisprudentie omtrent het corrigerend rechtsoordeel blijkt dat wanneer een 
besluit door de bestuursrechter is vernietigd en het bestuursorgaan daartegen niet 
(tijdig) of zonder succes tot in laatste gewone aanleg is opgekomen, dit bestuursor-
gaan ten aanzien van het hernieuwd besluit in beginsel gebonden is aan de rechts-
overwegingen van de bestuursrechter waarin deze uitdrukkelijk en zonder voorbe-
houd een rechtsoordeel heeft gegeven ten aanzien van hetgeen het bestuursorgaan 
aan zijn besluit ten grondslag heeft gelegd.22

19 ABRvS 23 maart 1995, nr. H01.94.0037; ABRvS 10 april 2002, nr. 200000461/1; ABRvS 23 oktober 
2002, nr. 200104500/1.

20 ABRvS 19 januari 2005, nr. 200403855/1, AB 2005, 115 m.nt. Willemsen; JB 2005/79. Zie verder ABRvS 
11 april 2007, nr. 200602896/1; ABRvS 12 juli 2006, nr. 200507731/1.

21 ABRvS van 2 november 2005, nr. 200503736/1; AB 2006, 145 m.nt. Willemsen; JB 2006/92 m.nt. 
C.L.G.F.H. A.

22 Het bestuursorgaan is gebonden aan een onberoepen gebleven (onderdeel van een) uitspraak, voor zover 
de juridische grondslag van het besluit daarbij door de rechtbank dwingend wordt gecorrigeerd, aldus 
De Poorter 2009, p. 296 (zie noot 18).
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In een uitspraak van 17 mei 200623 oordeelde de Afdeling dat 

‘zoals de Afdeling eerder heeft overwogen in de uitspraak van 6 augustus 2003 in 
zaak no. 200206222/1 (Brummen, AB 2003, 355), (…) het niet instellen van hoger 
beroep tegen de eerdere uitspraak van de rechtbank tot gevolg [heeft] dat, indien in 
beroep tegen de nieuwe beslissing op bezwaar beroepsgronden worden aangevoerd 
die door de rechtbank in die eerdere uitspraak uitdrukkelijk en zonder voorbehoud 
zijn verworpen, de rechtbank van de juistheid van het eerder gegeven oordeel over 
die beroepsgronden heeft uit te gaan. Aan dit oordeel ligt ten grondslag dat het 
ten tweede male beoordelen van door de rechtbank eerder uitdrukkelijk en zon-
der voorbehoud verworpen beroepsgronden het gezag van de rechterlijke uitspraak 
waartegen geen rechtsmiddel is aangewend miskent. De rechtszekerheid brengt met 
zich dat het betrokken bestuursorgaan en belanghebbenden mogen uitgaan van de 
rechtmatigheid van het besluit, voor zover hiertegen beroepsgronden zijn gericht en 
de rechtbank deze uitdrukkelijk en zonder voorbehoud heeft verworpen.
Tot een vergelijkbaar oordeel moet worden gekomen, indien een bestuursorgaan 
geen hoger beroep instelt tegen een uitspraak van de rechtbank waarin zij uitdruk-
kelijk en zonder voorbehoud een oordeel heeft gegeven ten aanzien van hetgeen het 
bestuursorgaan aan zijn besluit ten grondslag heeft gelegd. Ook in dat geval vergt 
het gezag van de rechterlijke uitspraak waartegen geen rechtsmiddel is aangewend 
dat in het vervolg van de procedure over, in dit geval, de aan [wederpartij] opgelegde 
maatregel, wordt uitgegaan van de juistheid van de aan de vernietiging ten grond-
slag gelegde overwegingen.’ 
 
Een bestuursorgaan moet als regel ook uitgaan van de actuele feitelijke situatie en 
het geldende beleids- en rechtsregime, oftewel het moet een beoordeling ex nunc 
verrichten. Aldus is het bestuursorgaan in het kader van de toepassing van artikel 
8:72 lid 1 Awb gebonden aan de uitdrukkelijk en zonder voorbehoud gegeven cor-
rigerende rechtsoordelen van de bestuursrechter, indien het daartegen niet (tijdig) of 
zonder succes tot in laatste gewone aanleg is opgekomen, waarbij het bestuursor-
gaan als regel dan ook moet uitgaan van de actuele feitelijke situatie en het geldende 
beleids- en rechtsregime.24 

Vanuit het perspectief van een belanghebbende houdt de Brummenjurisprudentie 
in dat in het geval de rechtbank een deel van de beroepsgronden honoreert – en 

23 ABRvS 17 mei 2006, nr. 200507265/1; AB 2006, 420 m.nt. Willemsen; JB 2006, 210 m.nt. Schlössels en 
Albers; ABRvS 29 november 2006, nr. 200601616/1.

24 Zie ABRvS 30 januari 2008, JV 2008/135; ABRvS 24 oktober 2007, nr. 200702128/1; ABRvS 2 oktober 
2007, JV 2008/2 m.nt. Willemsen; ABRvS 29 augustus 2007, AB 2008, 129 m.nt. BdeW; ABRvS 4 juli 
2007, nr. 200606228/1; ABRvS 20 juni 2007, nr. 200607352/1; ABRvS 20 juni 2007, nr. 200606895/1; 
AB 2007, 231 m.nt. Ortlep en Willemsen; ABRvS 14 juni 2007, nr. 200700449/1; AB 2007, 245 m.nt. 
Ortlep en Willemsen; JV 2007/409; ABRvS 16 mei 2007, nr. 200606152/1; ABRvS 17 januari 2007, nr. 
200605378/1; AB 2007, 102 m.nt. Ortlep en Willemsen.
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het bestreden besluit derhalve vernietigt – maar andere beroepsgronden uitdruk-
kelijk en zonder voorbehoud verwerpt, hij niet tegen de hernieuwde beslissing op 
bezwaar, wanneer dat nieuwe besluit voor hem ongunstig is, de destijds verworpen 
gronden wederom kan aanvoeren in de nieuwe beroepszaak bij de rechtbank. Om te 
voorkomen dat het rechterlijke oordeel waarbij deze beroepsgronden uitdrukkelijk 
en zonder voorbehoud zijn verworpen gezag van gewijsde verkrijgt, dient de be-
langhebbende daartegen hoger beroep in te stellen. Dit geldt derhalve ook voor een 
derde-belanghebbende die partij was bij de procedure bij de rechtbank of daartoe 
in de gelegenheid is gesteld, en die het niet eens is met het oordeel van de recht-
bank.25 

Niet kan worden verlangd dat hoger beroep wordt ingesteld met het oog op eventuele 
toekomstige besluiten. Een eerder door de rechtbank gegeven oordeel strekt zich 
ook daarom niet uit tot een ander besluit in een ander geschil. Zie bijvoorbeeld een 
uitspraak van de Afdeling van 13 juli 2005:26

‘Appellant betoogt dat de rechtbank ten onrechte heeft geoordeeld dat voor het ant-
woord op de vraag of het bouwplan in strijd is met het bestemmingsplan moet wor-
den uitgegaan van het bij uitspraak van 7 september 1999 door de rechtbank – in 
het kader van een handhavingsprocedure tegen een in 1998 op dezelfde plaats ge-
plaatste tredmolen – gegeven oordeel dat de tredmolen in strijd was met het bestem-
mingsplan. Dat betoog slaagt. De rechtskracht van het oordeel van de rechtbank in 
genoemde uitspraak dat het bouwwerk in strijd is met het bestemmingsplan, tegen 
welke uitspraak geen hoger beroep is ingesteld, is beperkt tot het handhavingsge-
schil en strekt zich niet uit tot het thans aan de orde zijnde geschil betreffende de 
weigering van de bouwvergunning voor een ander bouwwerk. Dat de thans aan de 
orde zijnde tredmolen is geprojecteerd op dezelfde locatie als de tredmolen waarte-
gen het college destijds handhavend heeft opgetreden, laat onverlet dat thans sprake 
is van een ander bouwwerk en een ander geschil. De door de rechtbank ter onder-
steuning van haar oordeel genoemde uitspraak van de Afdeling van 18 augustus 
2004 [200400047/1]: LJN-nr. AQ7006 betrof een oordeel van de rechtbank in een 
onberoepen gebleven uitspraak in hetzelfde geschil. Een andersluidend oordeel zou 
bovendien tot gevolg hebben dat een belanghebbende hoger beroep zou moeten in-
stellen tegen een rechtbankuitspraak met het oog op eventuele toekomstige beslui-
ten, hetgeen onwenselijk wordt geoordeeld.’

Gecompliceerder is het echter wanneer de Brummenjurisprudentie uit het perspec-
tief van een bestuursorgaan wordt bezien. Het bestuursorgaan kan aan het nieuwe 
besluit in beginsel de bevestigende rechtsoordelen gelijk te stellen met de uitdruk-

25 ABRvS 21 maart 2007, nr. 200601976/1; AB 2007, 145 m.nt. Ortlep en Willemsen.
26 ABRvS 13 juli 2005, nr. 200408370/1; AB 2005, 320 m.nt. Ortlep; JB 2005/255 m.nt. Van der Linden. 

Zie verder ABRvS 31 augustus 2005, nr. 200502226/1, nr. 200502234/1; JB 2005/286.
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kelijk en zonder voorbehoud verworpen beroepsgronden, ten grondslag leggen. 
Het bestuur kan ook, met inachtneming van de rechtszekerheid en beperkingen 
gesteld aan de intrekking van besluiten, bij het opnieuw voorzien van zijn door de 
bestuursrechter niet aangetaste rechtsoordelen of deelbesluiten terugkomen, zoals 
het ook kan terugkomen van niet vernietigde of onberoepen besluiten. De taak van 
de bestuursrechter is niet primair het doen van originaire rechtsvaststellingen, maar 
het zo nodig dwingend corrigeren van de originaire rechtsvaststellingen van het 
bestuursorgaan,27 waarbij de rechter wel zo veel mogelijk de zaak finaal moet beslis-
sen. Dit is ook het standpunt van Schreuder-Vlasblom. Op dit punt verschillen zij28 
en ik van mening met Verburg.29 Verburg is van oordeel dat niet meer bepleit kan 
worden dat alleen de corrigerende overwegingen van de bestuursrechter het bestuur 
binden. Het accent ligt zijns inziens ook op het vaststellen van de rechtsbetrekking. 
Principieel lijkt dit wellicht een enorm verschil. Vergelijkt men echter de grenzen 
die Verburg stelt aan de mogelijkheden die de rechter heeft om aanwijzingen aan 
het bestuur te geven via de uitspraak met die van Schreuder-Vlasblom, dan zijn de 
verschillen naar mijn mening niet zo groot. Verder zal gezien de eisen van de rechts-
zekerheid het verschil in de praktijk helemaal niet groot zijn. 

Vanuit het perspectief van de bestuursrechter brengt de Brummenjurisprudentie 
met zich dat als het bestuur niet afdoet aan de bevestigende besluitonderdelen, de 
bestuursrechter in een tweede procedure na opnieuw voorzien moet vasthouden aan 
zijn rechtsoverwegingen onder zijn eerdere partiële ongegrondverklaring.30 ‘Wor-
den de uitdrukkelijk en zonder voorbehoud verworpen gronden uit de eerste proce-
dure in de tweede procedure herhaald, dan is het beroep ontvankelijk doch leidt het 
slechts tot toetsing op nova of aan een gewijzigd rechtsregime.’31

4.  De appèlaanpak van de ABRvS, de CRvB en de belastingkamers van 
de hoven 

4.1 Inleiding 

De belangrijkste functies van het appèl zijn de controlefunctie, de herkansingsfunc-
tie en de functie van het bewaken van de rechtseenheid en de bevordering van de 
rechtsontwikkeling. In deze paragraaf ga ik in op de vraag wat de reikwijdte van de 

27 Zie M. Schreuder-Vlasblom, Rechtsbescherming en bestuurlijke voorprocedure, derde druk, Alphen 
aan den Rijn: Kluwer 2008, p. 418 en M. Schreuder-Vlasblom, Rechtsbescherming en bestuurlijke 
voorprocedure, vierde druk, Deventer: Kluwer 2011, p. 780.

28 Zie Schreuder-Vlasblom 2008, p. 418 en Schreuder-Vlasblom 2011, p. 780 (zie noot 27). 
29 Verburg 2010, p. 159-160 (zie noot 15). 
30 Zie Schreuder-Vlasblom 2008, p. 419 en Schreuder-Vlasblom 2011, p. 780 (zie noot 27).
31 Zie ook Schreuder-Vlasblom 2008, p. 444 en Schreuder-Vlasblom 2011, p. 847 (zie noot 27); ABRvS 11 

oktober 2006, nr. 200508920/1. CRvB 3 april 2007, nr. 06/5684 WAJONG; AB 2007, 177 m.nt. Ortlep en 
Willemsen. 
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toetsing in appèl concreet is. Aan de hand hiervan kan worden vastgesteld wat het 
relatieve gewicht van de diverse functies is en hoe de taakverdeling tussen de ap-
pèlrechter en partijen bij het uitoefenen van deze functies is geregeld.  
Bij de herkansingsfunctie is de vraag in hoeverre de rechter in appèl nova in aan-
merking moet nemen. 
Teneinde de controlefunctie te kunnen vervullen moet de appellant gronden aan-
voeren tegen de aangevochten uitspraak. De rechter moet deze gronden beoordelen. 
Hierna zal deze stap worden aangeduid als de eerste fase. 
Bij gegrondbevinding van één of meer gronden mag de appèlrechter de zaak in 
beginsel niet terugwijzen naar de eerste rechter om de nog overgebleven geschil-
punten te beslissen. De appèlrechter moet dit zelf doen. Dit wordt aangeduid met de 
tweede fase. De vraag is wat onder overgebleven geschilpunten valt. Betekent dit 
beslissen van de overgebleven geschilpunten dat de appèlrechter in beginsel alleen 
moet kijken naar onbesproken gronden van de verweerder of ook naar de verworpen 
gronden? 
We zullen zien dat met name op het punt van de herkansingsfunctie de ABRvS 
verschilt van de CRvB en de belastingkamers van de hoven. Op het punt van de 
omvang van de devolutieve werking in de tweede fase zullen we zien dat hier de 
belastingkamers van de hoven een iets soepelere houding innemen.

4.2 Functies en omvang van het geding in hoger beroep bij de Afdeling

4.2.1 Herkansing
Herkansing wordt beschouwd als een functie van de appèlrechtspraak. Onder de 
herkansingsfunctie wordt dan kort gezegd verstaan dat partijen de mogelijkheid 
aangrijpen om te herstellen en aan te vullen wat zij in eerste aanleg fout hebben 
gedaan of hebben vergeten. Een belangrijke vraag is hoe ruim die herkansingsmo-
gelijkheid is. 
Deze functie is, zoals ook zal blijken, in zekere mate beperkt. Het gevolg daarvan is 
dat de uitspraak in eerste aanleg object van het geding is. 

Ruimte voor het bestuursorgaan
De positie van verweerder in eerste aanleg, het bestuursorgaan, is een andere dan 
in het civiele recht. 

De ruimte voor het bestuur om in hoger beroep nieuwe gronden onder zijn besluit 
te schuiven wordt beheerst door de artikelen 6:18 en 6:19, in combinatie met artikel 
6:24 van de Awb. In artikel 6:18 lid 1 Awb is bepaald dat het aanhangig zijn van 
beroep tegen een besluit niet afdoet aan de los daarvan bestaande bevoegdheid tot 
intrekking of wijziging van dat besluit. Om een besluit in de zin van artikel 6:18 van 
de Awb te kunnen aannemen moet sprake zijn van gerichtheid op rechtsgevolg. Is 
de nadere beslissing niet gericht op rechtsgevolg, dan gaat het slechts om een nadere 
motivering, stellingname of precisering. Deze kan worden meegenomen. Herstel 
van substantiële motiveringsgebreken leidt wel tot een vernietiging. Wel kan de Af-
deling daarbij soms overgaan tot het in stand laten van de rechtsgevolgen. 
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Ruimte voor andere partijen dan het bestuursorgaan 
Artikel 6:24 van de Awb bepaalt dat artikel 6:13 van de Awb van overeenkomstige 
toepassing is indien hoger beroep kan worden ingesteld. In het huidige artikel 6:13 
van de Awb is bepaald dat geen beroep bij de administratieve rechter kan worden 
ingesteld door een belanghebbende aan wie redelijkerwijs kan worden verweten 
dat hij geen zienswijzen als bedoeld in artikel 3:15 naar voren heeft gebracht, geen 
bezwaar heeft gemaakt of geen administratief beroep heeft ingesteld. 
In beroep kan derhalve niet voor het eerst worden geklaagd over een zelfstandig 
onderdeel van het aangevallen besluit dat ook reeds in de uniforme openbare voor-
bereidingsprocedure (als zienswijze als bedoeld in art. 3:15) of in bezwaar naar vo-
ren had kunnen worden gebracht. Daartegen kunnen derhalve ook geen gronden of 
argumenten worden aangevoerd. Het feit dat artikel 6:13 van de Awb van overeen-
komstige toepassing is in hoger beroep brengt met zich dat in hoger beroep geen on-
derdelen kunnen worden aangevochten die in eerste aanleg niet in geschil waren.
Van belang is derhalve wat onder onderdeel moet worden verstaan.  
De Afdeling is van oordeel dat voor elk besluit afzonderlijk moet worden bepaald 
uit welke besluitonderdelen dit bestaat en waartegen het beroep zich richt. Die be-
oordeling leidt er in de praktijk toe, dat vrijwel geen enkel besluit wordt gesplitst in 
verschillende besluitonderdelen. In al die gevallen is er dus geen beperking voor het 
aanvoeren van nieuwe beroepsgronden tegen het gehele besluit.32 

Het huidige artikel 6:13 van de Awb biedt een basis voor een onderdelentrechter in 
eerste aanleg en in hoger beroep, maar niet voor een gronden- of argumententrech-
ter. Het staat er niet aan in de weg dat in beroep tegen het in de bestuurlijke voor-
fase aan de orde gestelde besluitonderdeel nieuwe gronden en argumenten worden 
aangevoerd.33 En derhalve ook niet dat in hoger beroep nieuwe gronden worden 
aangevoerd tegen een in eerste aanleg correct bestreden besluitonderdeel. Toch is de 
volgende vraag: kunnen in hoger beroep nog nieuwe gronden worden aangevoerd 
tegen in eerste instantie wel bestreden onderdelen van het besluit en/of kunnen in 
hoger beroep nog gronden worden aangevoerd die niet vallen onder de werking van 
artikel 6:13 Awb?

Gronden
Uit de jurisprudentie van de Afdeling volgt dat een beroepsgrond die in eerste aan-
leg niet is aangevoerd, maar wel had kunnen worden voorgedragen, niet kan leiden 
tot gegrondbevinding van het hoger beroep.34 Dit lijdt uitzondering als de beroeps-
grond nauw verweven is met een wel bij de rechtbank voorgedragen beroepsgrond. 

32 Zie ABRvS 9 maart 2011, 2010 06 983. 
33 ABRvS 13 juni 2007, nr. 200606703/1.
34 ABRvS 23 november 2005, nr. 200504415/1; AB 2006, 3 m.nt. Sewandono; JV 2006/20.
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Een heel heldere uitspraak op dit punt is ABRvS 4 mei 2005.35 De Afdeling over-
woog: 

‘Appellante betoogt dat de vaste commissie voor de bezwaar- en beroepschriften 
(hierna: de commissie) niet onpartijdig en niet onafhankelijk is. Dit betoog is voor 
het eerst in hoger beroep aangevoerd. Aangezien het hoger beroep is gericht tegen 
de aangevallen uitspraak, er geen reden is waarom dit betoog niet reeds voor de 
rechtbank had kunnen worden aangevoerd en appellante dit uit een oogpunt van een 
zorgvuldig en doelmatig gebruik van rechtsmiddelen en omwille van de rechtsze-
kerheid van de andere partijen omtrent hetgeen in geschil is, had behoren te doen, 
dient dit betoog buiten beschouwing te blijven.’ 

Uit de jurisprudentie vloeit verder voort dat binnen de grenzen van de bij de recht-
bank voorgedragen beroepsgrond(en) feiten mogen worden gesteld of feitelijke 
argumenten mogen worden aangevoerd, die bij de rechtbank niet zijn gesteld of 
aangevoerd.36 Dit mag niet als daarmee een andere feitelijke grondslag aan die be-
roepsgrond wordt gegeven of als uit bijzondere wetgeving voortvloeit dat dit niet 
mogelijk is. Een voorbeeld is een bij de rechtbank aangevoerde beroepsgrond dat 
een vrijstelling in strijd met de Wet geluidhinder is verleend die in hoger beroep na-
der wordt onderbouwd met een aanvullend akoestisch onderzoek. Overigens hoeft 
niet elke weigering van een rapport in hoger beroep af te wijken van deze lijn. Zo 
kan sprake zijn van strijd met de goede procesorde. Het is echter lastig om in ab-
stracto te bepalen wanneer dit het geval is. 

Uit de hiervoor genoemde jurisprudentie vloeit derhalve voort dat het appèl volgens 
de Afdeling slechts in beperkte mate is bedoeld voor de herkansing van partijen, na-
melijk in beginsel alleen als daarbij wordt voortgebouwd op de feitelijke grondslag 
van de eerste aanleg. 

4.2.2 Controle aan de hand van gronden van de appellant 

De eerste fase
Middels de gronden van appellant worden zowel de procedurele en andere beslis-
singen van de rechtbank, niet zijnde de hoofdbeslissing in de zaak, als de hoofdbe-
slissing van de rechtbank bestreden. Bij de eerste categorie moet men denken aan 
in de Awb opgenomen bevoegdheden die de rechtbank heeft in het kader van de 
behandeling van bij haar aanhangig gemaakte beroepen. 

35 ABRvS 4 mei 2005, nr. 200406413/1. ABRvS 12 juli 2006, nr. 200502100/1, LJN AY3667, AB 2006, 338 
m.nt. RW.

36 Zie in dit verband bijvoorbeeld ook de uitspraak van 18 juni 2008 in zaak nr. 200707715/1, waarin een 
door betrokkene eerst in hoger beroep ter staving van hetgeen hij eerder heeft aangevoerd overgelegd 
stuk bij de beoordeling is betrokken.
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De controlefunctie van het hoger beroep wordt – afgezien van de ambtshalve toet-
sing – alleen bepaald door de gronden van de appellant. 
Hetgeen door de verweerder in hoger beroep tegenover de gronden wordt aange-
voerd, moet in appèl eveneens in de beoordeling worden betrokken. Anders kan de 
rechter de juistheid van de gronden niet wegen. Om een en ander helder te maken 
wordt dit aangeduid met de eerste fase. Deze eerste fase omvat tevens de situatie 
dat bij wijze van uitzondering de rechtsstrijd uitgebreid kan worden door geïnti-
meerde. Dit is mogelijk als sprake is van een zo nauwe verwevenheid tussen hetgeen 
appellant aan de orde heeft gesteld en hetgeen de geïntimeerde vervolgens in het 
verweerschrift aanvoert bij wijze van ‘eigen’ beroepsgronden, dat de rechter het ene 
standpunt niet los kan beoordelen van het andere.37

Hiermee hangt samen dat het de wederpartij van de appellant niet is toegestaan, na 
ommekomst van de hogerberoepstermijn zijnerzijds nog hoger beroep in te stellen 
tegen de aangevallen uitspraak.38 Buiten het fiscale administratieve recht kent het 
bestuursrecht nog geen incidenteel hoger beroep.39 

De tweede fase
Slaagt een grond, dan houdt de appèlrechter in beginsel vast aan de uitdrukkelijke 
beslissingen van de eerste rechter die niet zijn aangevochten. 

Anders geformuleerd: door de rechtbank uitdrukkelijk en zonder voorbehoud ver-
worpen gronden waartegen niet in hoger beroep is gekomen, worden door de Af-
deling niet devolutief beoordeeld.40 Illustratief op dit punt is een uitspraak van 11 
oktober 2005.41 Daarin overwoog de Afdeling:

‘Doende hetgeen de rechtbank zou behoren te doen, overweegt de Afdeling als 
volgt. (…) In de uitspraak (…) heeft de rechtbank de weigering om de vreemdeling 
een verblijfsvergunning asiel te verlenen niet rechtens onjuist geacht. (…) Over die 
gronden is door de rechtbank uitdrukkelijk en zonder voorbehoud een oordeel ge-
geven, waartegen in hoger beroep niet is opgekomen. Evenmin doet zich de situatie 
voor dat het oordeel over die gronden, dan wel onderdelen van het bij de rechtbank 
bestreden besluit waarop ze betrekking hebben, onverbrekelijk samenhangt met 
hetgeen in hoger beroep aan de orde is gesteld. Deze beroepsgronden vallen dien-

37 ABRvS 10 juli 2008, nr. 200803901/1; AB 2008, 270 m.nt. Ortlep; JB 2008/188; JV 2008/315.
38 ABRvS 8 januari 1999, nr. H01.98.1180 (Suntjes/Maasbracht); Gst 1999, 7105, 4 m.nt. Goorden; AB 

1999, 399 m.nt. De Gier. ABRvS 15 november 2001, nr. 200104765/1; AB 2002, 54 m.nt. Sewandono. In 
gelijke zin: ABRvS 28 maart 2007, nr. 200607004/1; ABRvS 28 maart 2007, nr. 200608462/1; ABRvS 
23 mei 2007, nr. 200605893/1.

39 De Wet aanpassing bestuursprocesrecht, hierna de Wab (voorstel van wet van 24 juli 2010, Kamerstukken 
II 2009/10, 32 450, nr. 1) voorziet in de mogelijkheid van incidenteel appèl (zie art. 8:110 tot en met 
8:112). 

40 Zie bijvoorbeeld: ABRvS 8 december 2005, nr. 200507024/1; JV 2006/39; ABRvS 12 augustus 2009, nr. 
200805552/1/V6; ABRvS 12 augustus 2009, nr. 200900197/1/V6.

41 ABRvS 11 oktober 2005, nr. 200504054/1.
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tengevolge buiten het geding in hoger beroep. Nu de aangevoerde beroepsgronden 
falen, dient het beroep alsnog ongegrond te worden verklaard.’ 

Zoals opgemerkt in de inleiding gaat het hier strikt genomen niet om de Brum-
menlijn, omdat deze is voorbehouden aan de situatie waarin er sprake is van een 
hernieuwde beslissing op bezwaar (de zuivere Brummenlijn). De strekking is echter 
dezelfde: een uitdrukkelijk en zonder voorbehoud verworpen beroepsgrond/corri-
gerend rechtsoordeel waartegen niet in hoger beroep wordt opgekomen, staat in 
rechte vast, hetzij in het geding omtrent een hernieuwde beslissing op bezwaar, 
hetzij in het devolutieve traject (de onzuivere Brummenlijn).42 

De gedachte zal zijn dat het middel van hoger beroep strekt tot verkrijging van een 
gunstiger uitspraak. Het geschil, voor zover de uitspraak strekt ten gunste van ap-
pellant, wordt niet in nadere overweging genomen. Wat reeds te zijnen gunste is be-
slist, blijft aan het oordeel van de appèlrechter onttrokken. Wil verweerder bereiken 
dat ook dit wordt getoetst, dan had hij zijnerzijds moeten appelleren. Gronden van 
de verweerder waar de rechtbank niet aan toe is gekomen dienen wel alsnog te wor-
den beoordeeld. Het bestuursrechtelijke appèl draagt derhalve slechts ten aanzien 
van onbesproken gronden een tweede fase in zich. 
Het bespreken van de onbesproken gronden van verweerder brengt mee dat wat 
door de appellant als gedaagde of als eiser in eerste aanleg tegenover de stellingen 
van de verweerder is aangevoerd in appèl eveneens in de beoordeling moet worden 
betrokken, tenzij appellant zijn desbetreffende stellingen heeft prijsgegeven.43

Zie uitdrukkelijk en helder op dit punt ABRvS 1 december 2004.44 De Afdeling 
oordeelde: 

‘De hoger beroepen van [appellante sub 3], [appellanten sub 4] en [appellanten sub 
5] behelzen de grief dat de rechtbank ten onrechte onbesproken heeft gelaten het-
geen zij overigens met betrekking tot de ruimtelijke onderbouwing en de belangen-
afweging naar voren hebben gebracht. De Afdeling volgt [appellante sub 3], [appel-
lanten sub 4] en [appellanten sub 5] niet. In een geval als het onderhavige, waarin 
op enkele van de in beroep aangevoerde gronden beslist wordt tot vernietiging van 
het besluit op bezwaar, bestaat voor de rechtbank immers geen gehoudenheid ook 
alle overige tegen het besluit op bezwaar aangevoerde gronden te bespreken. Gelet 
op het vorenstaande zijn de hoger beroepen van het college en [appellante sub 1] 
gegrond en slagen de hoger beroepen van [appellante sub 3], [appellanten sub 4] 
en [appellanten sub 5] niet. De aangevallen uitspraak dient vanwege de gegrond 
geoordeelde beroepen van het college en [appellante sub 1] te worden vernietigd en 

42 Zie ABRvS 14 februari 2007, nr. 200604951/1, AB 2007, 126 m.nt. Ortlep en Willemsen. Zie voor de 
introductie van de termen ‘zuivere’ en ‘onzuivere’ Brummenlijn de annotatie van Ortlep bij ABRvS  
10 juli 2008, nr. 200803901/1, AB 2008, 270. 

43 Zie verder ook Schreuder-Vlasblom 2008, p. 556-557 en Schreuder-Vlasblom 2011, p. 1077 (zie noot 27).
44 ABRvS 1 december 2004, nr. 200400017/1, LJN AR6769.
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de Afdeling zal doen wat de rechtbank had behoren te doen. In dit verband komen 
de door [appellante sub 3], [appellanten sub 4] en [appellanten sub 5] in eerste aan-
leg aangevoerde, door de rechtbank niet besproken, bezwaren tegen de ruimtelijke 
onderbouwing en de belangenafweging aan de orde.’ 

De afdoening
Zoals ook opgemerkt door Schreuder-Vlasblom zijn er in beginsel twee manieren 
waarop de appèlrechter de zaak zelf kan afdoen: bevestiging met verbetering van 
gronden of vernietigen. Doorgaans wordt de keuze ingegeven door de beslissing 
waartoe de gecorrigeerde behandeling leidt. Komt de beslissing overeen met het 
dictum van de bestreden uitspraak, dan wordt bevestigd met aanvulling of verbete-
ring van gronden. Wijkt de beslissing af van het dictum van de bestreden uitspraak, 
dan wordt de bestreden uitspraak vernietigd.45 

Zoals al werd opgemerkt in de inleiding, zal in het geval dat de rechtbank het beroep 
tegen het besluit ongegrond heeft verklaard, maar een belanghebbende in hoger 
beroep gelijk krijgt, de appèlrechter het hoger beroep gegrond verklaren en de uit-
spraak van de rechtbank vernietigen. De appèlrechter zal dan het bij de rechtbank 
ingestelde beroep gegrond verklaren en het bestreden besluit vernietigen. Vaak zal 
ook worden bepaald dat het bestuursorgaan een nieuw besluit moet nemen. Wordt 
dat besluit vervolgens genomen, dan kan een belanghebbende tegen dat besluit op-
nieuw beroep instellen.46 Dat kan een partij zijn die in hoger beroep gelijk heeft 
gekregen, maar het kan ook een derde-belanghebbende zijn die tegen het oorspron-
kelijke besluit geen bezwaar had, maar tegen het nieuwe wel.

Als het tot een vernietiging van de uitspraak komt doet de appèlrechter de zaak 
overigens niet steeds zelf af. In afwijking van de hoofdregel wijst de rechter de zaak 
terug naar de rechtbank als deze zich onbevoegd of het beroep niet ontvankelijk 
heeft verklaard en de appèlrechter die uitspraak vernietigt met bevoegdverklaring of 
ontvankelijkverklaring van het beroep (zie art. 44 lid 1 sub b van de Wet op de Raad 
van State (Wet RvS)). Hij kan zo’n zaak echter toch zelf afdoen als deze geen nadere 
behandeling behoeft, omdat hij wel duidelijk is of door de rechtbank toch al inhou-
delijk behandeld is of kennelijk om redenen van proceseconomie (zie art. 45 van de 
Wet RvS). Ook wijst de appèlrechter terug als hij om andere redenen oordeelt dat de 
zaak opnieuw door de rechtbank moet worden behandeld (zie art. 44 lid 1 sub b Wet 
RvS). ‘Zo kan de rechtbank door een onjuiste beantwoording van een voorvraag het 
eigenlijke geschil niet of nauwelijks hebben beoordeeld.’ 47 

45 Zie verder Schreuder-Vlasblom 2008, p. 575-580 en Schreuder-Vlasblom 2011, p. 1113 (zie noot 27).
46 De Wet aanpassing bestuursprocesrecht, hierna de Wab (voorstel van wet van 24 juli 2010, Kamerstukken 

II 2009/10, 32 450, nr. 1) voorziet in de mogelijkheid dat in hoger beroep door de appèlrechter wordt 
bepaald dat tegen een besluit dat ter uitvoering van zijn uitspraak moet worden genomen alleen beroep 
bij hem openstaat. Zie het voorgestelde art. 8:113 Awb. Zie ook Daalder 2010 (zie noot 1).

47 Zie Schreuder-Vlasblom 2008, p. 575-580 en Schreuder-Vlasblom 2011, p. 1129 (zie noot 27).
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De keuze die de appèlrechter heeft tussen zelf afdoen en terugwijzen wordt gemaakt 
gegeven de omvang van het geding in dat stadium van de procedure. Nu zelf afdoen 
de hoofdregel is moet er reeds omwille van de gelijkheid in de rechtsbedeling van 
worden uitgegaan dat het geschil dat wordt teruggewezen naar omvang van het ge-
ding dezelfde zaak is als het geschil dat door de appèlrechter zou zijn afgedaan. 

4.3  Functies en omvang van het geding in hoger beroep bij de Centrale Raad 
van Beroep

Anders dan de Afdeling, is de CRvB van mening dat in appèl nieuwe gronden kun-
nen worden ingebracht, ook al had dat eerder in de procedure kunnen gebeuren. In 
veel uitspraken kan men in dit verband de standaardoverweging lezen dat ‘wan-
neer een appellant een grief tijdig kenbaar maakt aan de Raad en de gedaagde in 
de gelegenheid is geweest gemotiveerd op die grief te reageren geen geschreven of 
ongeschreven rechtsregel aan een beoordeling van die grief in de weg staat’.48 Deze 
herkansingsfunctie kan in het concrete geval wel worden beperkt door de goede pro-
cesorde.49 Overigens ziet men, net als in het civiele recht, dat ondanks nova de CRvB 
als object van beoordeling in appèl kiest voor de uitspraak van de rechtbank.50 

Los van dit belangrijke verschil op het punt van de ruimte voor de herkansingsfunc-
tie, wijkt de toetsing van de CRvB niet af van die van de Afdeling. Zo wordt, afge-
zien van de ambtshalve toetsing, de omvang van de toetsing in appèl alleen bepaald 
door de gronden van de appellant, tenzij er sprake is van een zo nauwe verweven-
heid tussen hetgeen appellant aan de orde heeft gesteld en hetgeen de geïntimeerde 
vervolgens in het verweerschrift aanvoert bij wijze van ‘eigen’ beroepsgronden dat 
de rechter het ene standpunt niet los kan beoordelen van het andere.51 
Zo ontbrak volgens de CRvB in een uitspraak van 22 november 200852 de vereiste 
nauwe verwevenheid, omdat bij de beoordeling van de vraag of de geselecteerde 
functies in medisch opzicht geschikt zijn (een aspect van het arbeidskundig on-
derzoek) de in het kader van het medisch onderzoek door de verzekeringsartsen 
vastgestelde medische beperkingen en daaruit voortvloeiende functionele mogelijk-
heden als een gegeven worden beschouwd (r.o. 4.2.4). Derhalve kan de appèlrechter 
het arbeidskundig onderzoek ook op het punt van de medische geschiktheid van de 
geselecteerde functies adequaat toetsen, zonder opnieuw te treden in de beweerde 
ondeugdelijkheid van de arbeidsongeschiktheidsbeoordeling.

48 Bijvoorbeeld CRvB 14 oktober 1999, JB 1999, 303 m.nt. Jansen; CRvB 29 januari 2002, JB 2002, 100 
m.nt. Albers.

49 Zie bijvoorbeeld CRvB 20 augustus 2003, AB 2004, 13.
50 Zie R.J.G.M. Widdershoven, ‘Het bestuursrechtelijk appel revisited’, in: G.H. Addink e.a. (red.) 

Grensverleggend bestuursrecht (Ten Berge-bundel), Alphen aan den Rijn: Kluwer 2008, p. 483. 
51 Zie ook in dezelfde zin CRvB 22 oktober 2008, nr. 06/4788 WAO; JB 2009/43.
52 CRvB 22 november 2008, JB 2009/44 m.nt. A.M.M.M. Bots. 
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Ook de Brummenlijn wordt onderschreven door de CRvB. In vrijwel alle gevallen 
gaat het dan om een toepassing van de zuivere Brummenlijn, omdat door het be-
stuursorgaan hangende hoger beroep een nieuw besluit is genomen.53 

4.4  Functies en omvang van het geding in hoger beroep bij de belastingka-
mers van de hoven

Uit de parlementaire geschiedenis van het hoger beroep in belastingzaken blijkt dat 
bij dat hoger beroep de herkansingsfunctie vooropstaat. De regering betoogde dat: 
(1) nieuwe beroepsgronden, argumenten en bewijsmiddelen in hoger beroep als regel 
mogelijk zullen zijn, tenzij een goede procesorde zich daartegen zou verzetten; en 
(2) aangenomen kan worden dat (ook) de inspecteur in hoger beroep in beginsel nog 
nieuwe argumenten voor zijn standpunt mag aanvoeren (interne compensatie).54 
De nota naar aanleiding van het verslag omschrijft de grenzen gesteld door de goede 
procesorde als volgt:55

‘De beperkingen voor het aanvoeren van nieuwe stellingen op grond van een goede 
procesorde houden verband met wat wel het verdedigingsbeginsel wordt genoemd. 
Het komt er kort gezegd op neer, dat men zijn wederpartij niet mag overrompelen 
op zodanige wijze dat deze zich niet meer behoorlijk kan verweren. De wederpartij 
van degene die nieuwe grieven naar voren brengt moet voldoende tijd en gelegen-
heid krijgen om te reageren.’

Uit de evaluatierapporten Belastingrechtspraak in twee feitelijke instanties, van 
R.J.G.M. Widdershoven e.a.,56 blijkt dat de herkansingsfunctie volledig overeind 
staat. 
Uit de grote hoeveelheid jurisprudentie die in deze rapporten aan de orde komt, 
blijkt dat zowel de appellant als de geïntimeerde nieuwe argumenten en weren kun-
nen aanvoeren. 
Dat zegt nog niet zo veel over de vraag of ook verworpen argumenten (die in eerste 
aanleg al waren aangevoerd, maar toen werden verworpen, tegen welke verwerping 
geen hoger beroep werd ingesteld) bij verweer in hoger beroep opnieuw aange-
voerd kunnen worden. Deze vraag naar het punt van de omvang van de devolutieve 
werking in de tweede fase werd beantwoord in een arrest van de Hoge Raad van  
4 december 2009.57 In casu was belanghebbende door de rechtbank volledig in het 
gelijk gesteld, maar niet op alle door hem aangevoerde gronden. De inspecteur stel-

53 Zie bijvoorbeeld CRvB 23 februari 2007, LJN AZ9218, nr. 04/7150 WAO. Zie ook CRvB 12 november 
2003, AB 2004, 206 m.nt. P.A.Willemsen.

54 Zie punt 5.13 in de conclusie van A-G Wattel voor HR 4 december 2009, AB 2010, 136.
55 Kamerstukken II 2003/04, 29 251, nr. 6, p. 9. 
56 Widdershoven 2010. 
57 HR 4 december 2009, AB 2010, 136 m.nt. P.A. Willemsen. Deze uitspraak is ook gepubliceerd in BNB 

2010/65c met een annotatie van P.J. van Amersfoort.
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de hoger beroep in. De belanghebbende stelde echter niet op de voet van artikel 27m 
AWR incidenteel hoger beroep in tegen de verwerping van zijn beroepgrond ten 
aanzien van de toepasselijkheid van de ‘kwijtscheldingswinstvrijstelling’. Wel had 
hij zich in hoger beroep in zijn pleitnota verweerd met alle door hem in eerste aanleg 
aangevoerde gronden, ook die welke door de rechtbank waren verworpen.
In het civiele procesrecht is men minder streng dan in het algemene bestuursproces-
recht. In het civiele procesrecht geldt voor de geïntimeerde niet (zoals voor de ap-
pellant) dat de in eerste instantie te zijnen nadele gegeven oordelen in stand blijven 
als hij ze niet met een grief bestrijdt. Voldoende is dat hij het betreffende verweer 
(respectievelijk de betreffende grond) niet heeft prijsgegeven. De appèlrechter zal 
dus in beginsel moeten letten op de desbetreffende stukken van de eerste instantie. 
En voor door thans geïntimeerde in eerste instantie aangevoerde maar buiten behan-
deling gebleven verweren of gronden geldt hetzelfde. Anders dan in het civiele appèl 
draagt het bestuursrechtelijke appèl derhalve in beperkter mate, namelijk slechts 
ten aanzien van onbesproken gronden, een tweede fase in zich. Terwijl juist in het 
civiele recht de mogelijkheid van incidenteel appèl bestaat en de bezwaren tegen de 
onzuivere Brummenlijn daarom minder zwaar wegen (art. 339 lid 3 Rv). Daardoor 
kan immers de door de rechtbank geheel of gedeeltelijk in het gelijk gestelde partij 
wachten met het instellen van hoger beroep totdat zij verweer voert tegen het hoger 
beroep van haar wederpartij. Geïntimeerde hoeft echter slechts incidenteel te appel-
leren als hij ook zijnerzijds een verandering van het dictum van het beroepen von-
nis wil. Een voorbeeld waarnaar Wattel verwijst in zijn conclusie bij bovenstaande 
beslissing is HR RvdW 2008, 933: 

‘3.3. Het middel betoogt terecht dat het hof, toen het de grieven van [appellant, oor-
spronkelijk gedaagde] gegrond bevond, de in eerste aanleg aangevoerde en in hoger 
beroep niet prijsgegeven stelling van [geïntimeerde, oorspronkelijk eiser] (...) op-
nieuw had moeten onderzoeken alvorens het verzoek van [geïntimeerde; oorspron-
kelijk eiser] (...). Het hof had de onderhavige stelling ook zonder dat [geïntimeerde; 
oorspronkelijk eiser] tegen het desbetreffende oordeel van de rechtbank grieven had 
aangevoerd, in zijn beoordeling moeten betrekken. Door dit na te laten heeft het hof 
de devolutieve werking van het hoger beroep miskend.’
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Het stelsel strekt in de woorden van de Hoge Raad ter bescherming van de geïnti-
meerde die daardoor wordt behoed voor de nadelige gevolgen van het niet instellen 
van incidenteel beroep zijnerzijds. Bakels heeft erop gewezen dat er aldus in de 
positie van de appellant die grieven moet aanvoeren en van de geïntimeerde die dat 
niet hoeft een zekere onevenwichtigheid is geslopen.58 Ras merkt terecht op dat dit 
de consequentie is van het laten vallen van de eis van incidenteel appèl en van het 
uitslijpen van het vereiste dat het verweer of de grond is gehandhaafd.59

Men vraagt zich als niet-civilist af waarom de onzuivere Brummenlijn niet ook in 
het civiele procesrecht wordt toegepast. Dat zou onmiddellijk het probleem oplossen 
dat geïntimeerde van rechtswege aanspraak heeft op een tweede fase, terwijl ap-
pellant alleen recht heeft op de beoordeling van zijn grieven. Het incidenteel appèl 
haalt de scherpe kantjes van deze onzuivere Brummenlijn af. 
Wattel merkt in zijn heldere conclusie bij bovenstaande beslissing op dat de ver-
gaande bescherming van de geïntimeerde ten aanzien van de verworpen gronden 
in het civiele recht niet onomstreden is, onder meer omdat de huidige leer tot veel 
complicaties bij de hoven leidt en (daardoor) tot veel cassatieberoepen. Wattel komt 
daarom met een tussenoplossing voor het fiscale recht. Hij betoogt voor een geval 
als aan de orde in de onderhavige zaak, waar het gaat om een in eerste aanleg ver-
worpen stelling van de geïntimeerde die bij aanvaarding niet tot een beter resultaat 
voor die partij zou hebben geleid: ‘[V]an de geïntimeerde mag verwacht worden dat 
hij een stelling waar hij aan hecht, maar die in eerste aanleg verworpen is, in hoger 
beroep herhaalt, maar dat hoeft niet reeds bij (incidenteel) hoger beroep.’ (Zie punt 
5.23 van de conclusie.) Die oplossing doet volgens de A-G ‘het meeste recht aan de 
belangen van beide procespartijen en tegelijk aan de proceseconomie en de proces-
overzichtelijkheid: de geïntimeerde moet weliswaar zijn in eerste aanleg verworpen 
stellingen herhalen in hoger beroep, maar dat kan hij in elke stand van het geding 
doen mits het verdedigingsbeginsel en de (overige) goede procesorde gerespecteerd 
worden’. (Zie punt 5.28 van de conclusie.) In het onderhavige arrest kiest de Hoge 
Raad voor deze oplossing. 
Geldt voor het civiele procesrecht dat er aldus in de positie van de appellant die 
grieven moet aanvoeren en van de geïntimeerde die dat niet hoeft een zekere on-
evenwichtigheid is geslopen, in het bestuursprocesrecht maken de onzuivere Brum-
menlijn en het ontbreken van incidenteel appèl de ruimte voor geïntimeerde soms 
wel erg klein. Echter het kiezen voor de onzuivere Brummenlijn in het fiscale recht 
had gezien de andere uitgangspositie – het fiscale recht kent immers wel incidenteel 
appèl – niet veel verschil gemaakt met de keuze van de Hoge Raad en Wattel. Wattel 
merkt dat ook terecht op in zijn conclusie (zie punt 5.23 van de conclusie). Het enige 
verschil zou zijn tot welk moment in de appèlprocedure het herhalen van zijn in 

58 F.B. Bakels, ‘Enkele processuele onevenwichtigheden in de rechtspraak over het hoger beroep in 
burgerlijke zaken’, WPNR 1990, 5951, p. 149.

59 H.E. Ras (bewerkt door A. Hammerstein), De grenzen van de rechtsstrijd in hoger beroep in burgerlijke 
zaken, Arnhem: Gouda Quint 2001, p. 76.
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eerste aanleg verworpen gronden mogelijk moet zijn: uiterlijk bij verweer of in elke 
stand van het hoger beroep mits tijdig voor wijzen van de uitspraak en met respect 
voor een goede procesorde. De Hoge Raad en Wattel kiezen voor de laatste optie. De 
niet-fiscale bestuursrechtjuristen, meer gewend aan strengere regimes, zouden denk 
ik een andere keuze hebben gemaakt. Naar mijn mening klinkt nu te weinig door dat 
de (uit de eisen van goede procesorde voortvloeiende) regel dat de tegenpartij moet 
weten waartegen zij zich heeft te verdedigen, twee kanten heeft.60 

Zoals ik al eerder opmerkte, zal in het geval dat de rechtbank het beroep tegen het 
besluit ongegrond heeft verklaard, maar een belanghebbende in hoger beroep ge-
lijk krijgt, de appèlrechter het hoger beroep gegrond verklaren en de uitspraak van 
de rechtbank vernietigen. De appèlrechter zal dan het bij de rechtbank ingestelde 
beroep gegrond verklaren en het bestreden besluit vernietigen. Veel minder dan 
in het algemene bestuursprocesrecht wordt in het fiscale procesrecht bepaald dat 
het bestuursorgaan een nieuw besluit moet nemen. In het fiscale recht is het ook 
na invoering van artikel 8:72 lid 4 Awb (over de mogelijkheid tot terugwijzing van 
de zaak naar het bestuursorgaan) regel gebleven dat de rechter definitief beslist. 
Pechler merkt dan ook terecht op dat ‘de klacht dat bestuursrechtspraak vaak on-
voldoende effectief is doordat de rechter de zaak terugwijst naar het bestuursorgaan 
en dit een nieuw besluit moet nemen waartegen weer bezwaar en beroep openstaat, 
met alle vertraging en onzekerheid van dien, in veel mindere mate geldt voor het 
fiscale procesrecht’.61 

Geconcludeerd kan worden dat de herkansingsfunctie bij de belastingkamers veel 
ruimer is dan bij de ABRvS. Op het punt van de omvang van de devolutieve werking 
in de tweede fase nemen de belastingkamers van de hoven een iets soepeler houding 
in dan de ABRvS en de CRvB. Ten slotte is het regel dat de rechter in belastingzaken 
definitief beslist.  

5. Bevindingen 

Ik rond af. Het belangrijkste verschil ligt gezien het voorgaande op het punt van de 
ruimte voor de herstelfunctie. Met aan de ene kant de ABRvS, die een appèlmoge-
lijkheid heeft met een beperkte herkansingsfunctie en aan de andere kant de CRvB 
en de hoven, die een appèlmogelijkheid kennen met een zeer ruime herkansings-
functie. 
Voor het overige zijn de verschillen niet zo groot, of worden de verschillen kleiner. 
Op het punt van de omvang van de devolutieve werking in de tweede fase zagen we 
dat hier de belastingkamers van de hoven een iets soepeler houding aannemen. Wat 
betreft de terugwijzing van de zaak naar het bestuursorgaan, kan worden opgemerkt 

60 Vergelijk Bakels 1990, p. 150 (zie noot 58).
61 E.B. Pechler, ‘Komende aanpassingen van het bestuursprocesrecht’, NTFR 2010-2345. 
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dat ook in het niet-fiscale bestuursrecht het inmiddels een rechtsplicht is om de mo-
gelijkheden van finale afdoening te onderzoeken. Bovendien zijn de mogelijkheden 
voor het zelf in de zaak voorzien en het in stand laten van rechtsgevolgen door de 
hoogste bestuursrechters aanzienlijk verruimd. Voor zover finale geschilbeslechting 
ondanks deze verruimingen toch niet mogelijk is, ziet men steeds vaker dat de be-
stuursrechter het restgeschil na vernietiging voor zover mogelijk ‘inkokert’.62

Blijft over de vraag of het verschil tussen een beperkte herkansingsfunctie en een 
ruime herkansingsfunctie kan worden verklaard, en zo ja, of een gedifferentieerd 
stelsel om die reden kan worden verdedigd. 
Voor een groot deel kan dit verschil worden verklaard uit de aard van de te berech-
ten geschillen en de verschillen die dat met zich brengt. De ABRvS heeft vaak te 
maken met driepartijengeschillen, waarbij een afweging van het algemeen belang 
en verschillende particuliere rechtsbelangen moet worden getoetst. De CRvB en de 
hoven hebben daarentegen overwegend te maken met tweepartijengeschillen, die 
vaak financieel van aard zijn en relatief gebonden beschikkingen betreffen. 
Waar belangen van derden in het geding zijn en een echte belangenafweging moet 
worden getoetst, is toch nog steeds aanzienlijk minder vaak sprake van een eind-
beslissing of duurt het langer voordat men tot zo’n eindbeslissing komt. Ten tweede 
staat tegenover de uit een ruime herkansingsmogelijkheid voortvloeiende rechtsbe-
scherming van de ene burger in het ordenend bestuursrecht vaak de rechtszekerheid 
van een andere burger. Ten slotte is ook het maatschappelijk belang van spoedige 
duidelijkheid over de geldigheid van overheidsbesluiten in deze zaken vaak (nog) 
groter dan in het sociaal en financieel bestuursrecht. Dit alles kan mijns inziens 
pleiten voor een differentiatie in appèlaanpak.63

Dit zou betekenen dat de mogelijkheid om in hoger beroep nieuwe gronden en feiten 
in te brengen in beginsel slechts wordt begrensd door het beginsel van een goede 
procesorde in enge zin (de gedachte achter art. 8:58 Awb).64 Een goede procesorde 
in ruime zin kan echter nopen tot verdergaande beperkingen, als de aard van het 
geschil, meer bepaald de betrokkenheid van derden, dit meebrengt.65 
Deze conclusie is ook verdedigd in het Utrechts/Maastrichts onderzoek naar het 
bestuursrechtelijk appèl in het kader van de Awb-evaluatie 200166 en overgenomen 
door de Commissie Evaluatie II, Algemeen bestuursrecht 2001: toepassing en ef-
fecten van de Awb 1997-2001.67 Ook Willemsen68 en Widdershoven hebben deze 

62 Zie Widdershoven 2010, p. 117. Zie ook: P.A. Willemsen e.a., ‘Definitieve geschillenbeslechting 
becijferd’, JBplus 2010, p. 32-48; Verburg 2010, p. 153-178 (zie noot 15).

63 Commissie Evaluatie II, Algemeen bestuursrecht 2001: toepassing en effecten van de Awb 1997-2001, 
Den Haag: Boom Juridische uitgevers 2001, p. 27.

64 Art. 8:58, lid 1 Awb: Tot tien dagen voor de zitting kunnen partijen nadere stukken indienen. 
65 Commissie Evaluatie II 2001, p. 28.
66 R.J.G.M. Widdershoven e.a., Algemeen bestuursrecht 2001: hoger beroep, Den Haag: Boom Juridische 

uitgevers 2001.
67 Commissie Evaluatie II 2001 (zie noot 63).
68 Zie ook P.A. Willemsen, De grenzen van de rechtsstrijd in het bestuursrechtelijk beroep en hoger 

beroep in rechtsvergelijkend perspectief (diss. Utrecht), Deventer: Kluwer 2005, p. 331-332.
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conclusie eerder verdedigd. Widdershoven in zijn heldere artikel ‘Het bestuursrech-
telijk appèl revisited’.69 
De Afdeling heeft deze lijn niet gevolgd. Blijkbaar is zij van mening dat een be-
perking van de herkansingsfunctie over de gehele linie kan worden gevonden in 
de controle en de rechtseenheidstaak van de appelrechter. Zie hierover ook de zeer 
lezenswaardige bijdrage van Schreuder-Vlasblom, ‘Naar een voltooid appel’.70 Zij 
staat volledig achter de keuze van de Afdeling. Ik twijfel. Wat betreft de controle-
functie kan worden opgemerkt dat in het civiele recht controle en herstel altijd al 
worden gecombineerd. Voorts is de vraag of dit ook blijft gelden nu er serieus werk 
lijkt te worden gemaakt van maatregelen op het terrein van de rechtseenheid en 
gezien het feit dat de Afdeling minder zwaar wordt belast, nu zij voor een deel als 
gevolg van de inwerkingtreding van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 
(Wabo) ontlast wordt van de eerstelijnsrechtspraak, nu met de Wabo-rechtspraak in 
twee instanties is ingevoerd ten aanzien van de omgevingsvergunning.71 

69 Zie Widdershoven 2008 (zie noot 50). 
70 Zie ook M. Schreuder-Vlasblom, ‘Naar een voltooid appel: de bijdrage van het vreemdelingenappel 

aan de verdere ontwikkeling van het algemeen bestuursrechtelijk beroep’, in: Grieven in het 
bestuursprocesrecht, Den Haag: Raad van State 2006, p. 67-98, <www.raadvanstate.nl>. 

71 Zie ook Widdershoven 2008, p. 490-491 (zie noot 50).
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