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1. Inleiding 
 

Het model dat B.J. van Ettekoven schetst om in de bestuursrechtspraak een beperkte vorm van 

cassatie op de Hoge Raad open te stellen tegen de uitspraken van de hoogste bestuursrechters 

is afgewogen en op het eerste gezicht ook heel aantrekkelijk.
2
 De cassatiemogelijkheid is 

beperkt omdat zij alleen betrekking heeft op de grensgebieden van bestuursrecht enerzijds en 

strafrecht en civiel recht anderzijds, op het gemeenschappelijk procesrecht van de Awb en op 

de uitleg van grondrechten. De uitleg van de materiewetten van de hoogste klassieke 

bestuursrechters wordt door Van Ettekoven uitdrukkelijk van cassatie uitgesloten.
3
 De 

mogelijkheid van cassatie wordt verder, zo nodig, beperkt door de invoering van een ‘zeef’ - 

een verlofstelsel, het nog in te voeren nieuwe artikel 80a Wet RO en zelfs cassatie in belang 

der wet - zodat de Hoge Raad maar in maximaal 50 zaken per jaar uitspraak zal hoeven te 

doen. Deze uitspraak zal worden gedaan door een combi- of rechtseenheidkamer van de Hoge 

Raad, waarin behalve raadsheren van de huidige drie kamers ook raadsheren in buitengewone 

dienst, aangewezen door de hoogste klassieke bestuursrechtelijke colleges, zitting kunnen 

hebben. De conclusies bij de zaken zullen worden geschreven door een parket, waaraan ook 

enkele gezaghebbende bestuursrechtjuristen zijn verbonden. 

Dit alles klinkt zo mooi en doordacht dat het lastig is om het met Van Ettekoven oneens te 

zijn. Toch zal ik hierna enige kanttekeningen bij het voorstel plaatsen. Dat zal niet leiden tot 

volledige afwijzing van de gedane voorstellen, maar wel tot amendering. Bovendien zal een 

pleidooi worden gehouden om de rechtseenheid vooral ook te blijven stimuleren door middel 

van rechterlijk overleg. Dit middel is de laatste jaren daartoe bijzonder succesvol gebleken, 

ook al valt er op het punt van transparantie nog winst te behalen. 

 

2. Gebrek aan snelheid als groot probleem van de bestuursrechtspraak 
 

Zoals Van Ettekoven terecht opmerkt, is de vraag of er cassatie in de bestuursrechtspraak 

moet komen ‘niet alleen een kwestie van recht en dienstbaarheid aan het recht en de 

rechtseenheid’, maar spelen ook andere factoren een rol. Eén van die factoren is volgens mij 

de snelheid van de bestuursrechtspraak of, meer precies, het gebrek daaraan. Het is goed dat 

de hoogste bestuursrechters sinds medio 2008 in zeer korte tijd - door rechterlijk overleg - een 

vrijwel volledig stelsel voor vergoeding van de schade als gevolg van rechterlijke 

overschrijdingen van de redelijke termijn hebben ontwikkeld.
4
 Beter is echter dat dergelijke 

overschrijdingen zoveel mogelijk worden voorkomen en nog beter dat de burger op nog 

kortere termijn dan de ‘redelijke’ termijn – één jaar lijkt mij als regel al behoorlijk lang – 

duidelijkheid krijgt over zijn rechtspositie.  
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Op het punt van snelheid scoort de bestuursrechtspraak nog steeds niet goed en slechter dan 

de civiele en strafrechtspraak. Voor de precieze cijfers wordt de lezer verwezen naar het 

Jaarverslag 2009 van de Rechtspraak. Voor de eerste aanleg wordt daarin vastgesteld dat de 

doorlooptijden van de bestuurssectoren van de rechtbanken over de hele linie - zowel in 

algemene bestuurszaken, vreemdelingenzaken als in belastingzaken - ver zijn verwijderd van 

de door de Rechtspraak gestelde doorloopnorm - één jaar of negen maanden - en dat er op dit 

punt vrijwel geen progressie is geboekt vergeleken met 2008.
5
 Daarmee valt de bestuurssector 

negatief uit de toon vergeleken met de kantonsectoren, de strafsectoren en de familiesectoren, 

die de doorloopnormen wel halen, en ook vergeleken met de handelssectoren van de 

rechtbanken die minder ver zijn verwijderd van hun norm. Voor het appel zijn de cijfers 

evenmin goed. De belastingkamers van de hoven doen deze zaken in 2009 maar in 30% van 

de zaken binnen één jaar af. Voor het CBb en de CRvB worden deze cijfers niet vermeld, 

maar de gemiddelde lengte van de procedures in weken is bij hen 80 (CBb) en 77 (CRvB).
6
 

De enige appelrechter die de doorlooptijden onder controle heeft is de ABRvS, die 90% van 

zaken binnen 45 weken afdoet en een gemiddelde behandelingsduur van 31 weken heeft.
7
 

 

Deze cijfers maken duidelijk dat bestuursrechtspraak nu al grote problemen heeft met de 

snelheid en dat de vooruitzichten op dit punt nauwelijks gunstig zijn. Voor de gemiddelde 

burger en voor het bestuur lijkt mij dat een groter probleem dan dat van de rechtseenheid. In 

die zaken waarin, na invoering van de plannen van Van Ettekoven, daadwerkelijk cassatie zal 

worden ingesteld zullen de doorlooptijden in bestuursrechtelijke zaken verder toenemen. Dat 

is op zichzelf geen reden om zijn plannen af te wijzen. Wel moet deze dreigende verdere 

verlenging bij de beoordeling van de plannen worden meegenomen. Daarbij speelt in de 

eerste plaats de vraag of het aantal cassatiezaken werkelijk in de hand kan worden gehouden. 

Op dit punt wordt in paragraaf 3 ingegaan. In de tweede plaats is van belang hoe groot de 

problemen van rechtseenheid in het bestuursrecht eigenlijk zijn. Daarop wordt in paragraaf 4 

ingegaan. 

 

3. Beperking van cassatieberoepen volgens Van Ettekoven 
 

In zijn bijdrage ziet Van Ettekoven het hier gesignaleerde probleem ook onder ogen en 

probeert hij de vrees voor een te grote instroom van zaken (en voor een verdere verlenging 

van de bestuursrechtelijke procedures) te ondervangen door een beperking van de kwesties 

waarop het cassatieberoep betrekking kan hebben, door de uitsluiting van het cassatieberoep 

met betrekking tot de materiewetgeving van de klassieke bestuursrechters en door de 

mogelijke introductie van diverse zeven. Deze beperkingen zouden ertoe moeten leiden dat de 

Hoge Raad in maximaal 50 zaken per jaar uitspraak in cassatie hoeft te doen. Ik betwijfel of 

dit cijfer realistisch is. Volgens mij zijn de categorieën zaken waarvoor hij het cassatieberoep 

wenselijk acht daartoe te onbepaald en op onderdelen ‘oeverloos’. Hierna worden deze 

categorieën kort besproken. 

 

a. Grensvlak van het bestuurs- en strafrecht: op dit grensvlak is de onbepaaldheid geen groot 

probleem als het cassatieberoep alleen betrekking zou hebben op de uitleg van Awb-
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bepalingen waarin artikelen uit het Wetboek van Strafrecht van overeenkomstige toepassing 

zijn verklaard.
8
 Van Ettekoven gaat echter verder en acht cassatie ook nodig voor de uitleg 

van alle begrippen en leerstukken die de Awb ontleent aan het strafrecht, voor de toepassing 

van het EVRM in het bestuurssanctierecht, voor het leerstuk van onrechtmatig verkregen 

bewijs, voor de omgang met beleidsregels, et cetera. Daarmee wordt deze categorie behoorlijk 

onbepaald en ruim. Bovendien worden dan onvermijdelijk ook de materiewetten van de 

hoogste bestuursrechters in de cassatiebeoordeling betrokken, bijvoorbeeld bij de toepassing 

van het lex certa beginsel.
9
 

b. Grensvlak van bestuurs- en civiel recht: op dit grensvlak is de onbepaaldheid niet erg groot 

als het cassatieberoep alleen betrekking zou hebben op bepalingen van titel 4.4, betreffende de 

bestuursrechtelijke geldschulden, waarin wordt verwezen naar artikelen uit het Burgerlijk 

Wetboek of het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.
10

 Volgens Van Ettekoven moet de 

cassatiebevoegdheid echter verder gaan en zou zij ook betrekking moeten hebben op het 

overheidsaansprakelijkheidsrecht en op bestuursovereenkomsten. Daarmee valt bijna het 

gehele overheidsprivaatrecht onder het cassatieberoep en wordt ook deze categorie erg ruim. 

c. Het gemeenschappelijke procesrecht van de Awb: deze categorie is nauwelijks omlijnd. 

Beziet men de kwesties waarbij Van Ettekoven problemen van rechtseenheid ziet, dan moet 

het cassatieberoep in elk geval betrekking hebben op alle ontvankelijkheidsvragen, op artikel 

4:6 Awb, artikel 8:69 Awb, op de Brummen-problematiek en op de omvang van het hoger 

beroep. Daarnaast ziet men echter ook verschillen tussen de hoogste bestuursrechters 

(inclusief de belastingkamer van de Hoge Raad) bij de toepassing van artikel 8:58 Awb, de 

toepassing van artikel 6:18 en 6:19 Awb, het bewijsrecht over het algemeen, et cetera. 

Daarmee is deze categorie ‘oeverloos’. Bovendien kunnen vragen over de uitleg van het Awb-

procesrecht opkomen in alle bestuursrechtelijke geschillen, ook in geschillen in het 

omgevingsrecht (inclusief de toepassing van de Crisis- en Herstelwet), waarbij de roep om 

snelheid juist zeer groot is. 

d. Grondrechten: voor deze categorie geldt hetzelfde als voor het Awb-procesrecht. Zij zou 

nog min of meer omlijnd zijn als het cassatieberoep beperkt zou zijn tot de in het voorstel 

Halsema voorziene constitutionele toetsing.
11

 In zijn bijdrage breidt Van Ettekoven het 

cassatieberoep echter al uit naar de toepassing van het EVRM en andere internationale 

grondrechtenverdragen, zoals het VN-Vrouwenverdrag (SGP-zaak). Op grond van het 

gelijkwaardigheidsbeginsel moet dan ook de interpretatie van grondrechten in Unierechtelijke 

context onder het cassatieberoep vallen. Binnen de reikwijdte van het Unierecht vindt de 

(verdere) ontwikkeling van grondrechten, zoals die van het EVRM, immers primair plaats 

door het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJ EU).
12

 Bovendien geeft dit hof een 

nadere invulling aan het - inmiddels ook voor de lidstaten bindende - Handvest voor de 

Grondrechten van de Europese Unie, waarin rondom thema’s als gelijkheid, solidariteit en 
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burgerschap allerlei grondrechten zijn opgenomen die het EVRM niet kent, onder meer een 

recht op ‘behoorlijk bestuur’ (art. 41). Bij deze ‘oeverloze’ categorie is verder van belang dat 

de grens tussen grondrechten en materiewetten diffuus is, in die zin dat mogelijke 

schendingen van materiewetten kunnen en zullen worden geformuleerd als schendingen van 

grondrechten (en vaak terecht). Binnen het EVRM bieden vooral artikel 8 EVRM, dat in 

omgevingsrechtelijke geschillen kan worden ingeroepen, en artikel 1 EP, dat in allerlei 

bestuursrechtelijke geschillen van belang kan zijn, daartoe goede mogelijkheden.
13

 De extra 

grondrechten die door het Handvest worden erkend, bieden voor het ‘framen’ van een 

schending van de materiewetten als grondrechtenschending nog veel meer 

aanknopingspunten. Kortom, bij de categorie grondrechten kan de Hoge Raad vele 

cassatieberoepen verwachten, die vaak ook zullen raken aan de uitleg van materiewetten. 

 

Mijn conclusie is dat de door Van Ettekoven onderscheiden categorieën het cassatieberoep op 

de Hoge Raad niet heel erg beperken. Een instroom van meer dan 1000 zaken lijkt mij niet 

denkbeeldig. De vraag is of de Hoge Raad daarop zit te wachten nu men juist allerlei 

maatregelen overweegt om de instroom aan zaken te beperken. Nu kan het aantal zaken door 

middel van de in paragraaf 1 genoemde zeven weer worden beperkt. Wil men uitkomen op 

het door Van Ettekoven beoogde aantal van 50 cassatiezaken, dan zal die zeef wel heel 

drastisch moeten werken. Bovendien zal de toepassing ervan bij de voorziene aantallen toch 

nog de nodige tijd kosten.  

 

4. Hoe groot zijn de problemen van rechtseenheid? 
 

Dat bij alle door Van Ettekoven onderscheiden categorieën zich problemen van rechtseenheid 

kunnen voordoen, staat buiten kijf. Daarmee is nog niet gezegd dat dit probleem in de praktijk 

heel groot is en dat cassatie altijd de oplossing zal bieden. Hierna loop ik de categorieën van 

Van Ettekoven opnieuw langs, waarbij het procesrecht van de Awb apart wordt behandeld. 

 

a. Het grensvlak bestuurs- en strafrecht: door de opmars van de bestraffende bestuurssancties 

(vooral de bestuurlijke boete) en doordat de wetgever bij de regeling hiervan in titel 5.1 en 5.4 

Awb uit het strafrecht afkomstige begrippen hanteert of zelfs bepalingen uit het Wetboek van 

Strafrecht van overeenkomstige toepassing heeft verklaard, is de kans op botsingen op dit 

grensvlak inderdaad aanwezig. Of de problemen van rechtseenheid op dit grensvlak bij de 

toepassing van het EVRM in algemene zin zo groot zijn, betwijfel ik echter. Daarbij is van 

belang dat het bestraffende bestuursrecht, of dat nu wordt toegepast door een klassieke 

bestuursrechter of de Hoge Raad, in hoge mate wordt bepaald door de rechtspraak van het 

EHRM. In feite is er op dit terrein al een hoogste rechter, zij het niet in niet in Den Haag maar 

in Straatsburg. In de nabije toekomst zal bovendien het HvJ EU in Luxemburg steeds vaker 

over dit soort kwesties oordelen.
14

 Mede in dit licht is de toegevoegde waarde van een 

nationale cassatietussenstap beperkt.  

b. Grensvlak van bestuurs- en civiel recht: of bij de toepassing van titel 4.4 veel botsingen 

zullen optreden tussen de klassieke bestuursrechters en de Hoge Raad valt nog niet te zeggen. 

Dat neemt niet weg dat het onwenselijk zou zijn als de rechtspraak over bestuursrechtelijke en 
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gewone geldschulden nodeloos uiteen zou gaan lopen. Bij de bestuursovereenkomsten zie ik 

geen grote problemen van rechtseenheid. Dat geldt ook voor de overheidsaansprakelijkheid na 

invoering van de Wet nadeelcompensatie en schadevergoeding bij onrechtmatige besluiten. 

Deze wet zal er juist voor zorgen dat de meer omvangrijke schadevergoedingszaken bij 

onrechtmatige besluiten (weer) tot het domein van de Hoge Raad gaan horen. Bij de 

schadevergoedingszaken in de sociale zekerheid – die tot het exclusieve terrein van de CRvB 

gaan behoren – doen zich op het punt van relativiteit en causaliteit niet of nauwelijks serieuze 

rechtseenheidproblemen voor.  

c. Grondrechten: dat zich bij de uitlegging van internationale en Europese grondrechten grote 

problemen van rechtseenheid voordoen, betwijfel ik.
15

 De SGP-zaak, hoe vervelend ook, is op 

dit punt de uitzondering die de regel bevestigt.
16

 Voor het overige lijken zich op dit punt 

weinig botsingen tussen de hoogste rechters voor te doen en trekken ze in elk geval weinig 

aandacht. Daarbij is waarschijnlijk van belang dat de rechterlijke beoordeling van de meeste 

grondrechtenschendingen plaatsvindt binnen het kader van het door de rechter toegepaste 

materiële recht. Of een bepaalde grondrechtenbeperking noodzakelijk is in een democratische 

samenleving of kan worden gerechtvaardigd door een dringend algemeen belang kan immers 

alleen worden bepaald in het licht van het doel van de materiewetgeving en de daarin 

voorgeschreven instrumenten. Het oordeel van de rechter geldt daarom alleen voor de 

toepassing van de desbetreffende materiewetgeving. Ten slotte wijs ik er opnieuw op dat er 

voor de uitlegging van binnen Europa geldende grondrechten al hoogste rechters bestaan, het 

EHRM en steeds vaker het HvJ EU. Gelet hierop is de toegevoegde waarde van een nationale 

cassatietussenstap beperkt.  

 

Kom ik ten slotte op het gemeenschappelijk procesrecht van de Awb. Dit onderwerp verdient 

speciale aandacht omdat de cassatiewens van Van Ettekoven - en van een andere 

eerstelijnsrechter als Den Otter
17

 - toch vooral lijkt ingegeven door de irritatie bij de algemeen 

bevoegde rechtbanken over de gebrekkige afstemming bij de toepassing van de Awb tussen 

de materiespecifieke hoogste bestuursrechters. Hoewel die irritatie begrijpelijk is, is zij voor 

mij onvoldoende reden voor invoering van cassatie op dit terrein. Bij dit standpunt is het 

volgende van belang. 

Eerst en vooral valt het met de gebrekkige afstemming tussen de klassieke bestuursrechter 

inmiddels wel mee. Van Ettekoven kan worden toegegeven dat het veel te lang heeft geduurd, 

maar de laatste jaren hebben de klassieke bestuursrechters in onderling overleg veel 

problemen op dit punt opgelost. Ik zie althans geen wezenlijke verschillen meer bij de 

toepassing van bepalingen als artikel 8:69 Awb of artikel 4:6 Awb.
18

 Het hoogtepunt van 

succesvolle afstemming is de wijze waarop de klassieke bestuursrechter in zeer korte tijd een 

volledig stelsel voor rechterlijke schendingen van de redelijke termijn hebben ontwikkeld.
19

 

Op de kleine verschillen die bij de redelijk te achten termijnen tussen de bestuursrechter nog 

bestaan, kom ik hierna terug.  

Dat er bij de rechtbankrechters toch nog irritatie bestaat over de verschillende uitleg van de 

Awb komt volgens mij dan ook vooral omdat de Hoge Raad in belastingzaken bij de uitleg 
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van diverse Awb-bepalingen een eigen koers vaart. Beziet men de commentaren van 

rechtbankrechters,
20

 dan is men het meestal met deze koers oneens. Dan is het eigenlijk wat 

vreemd om juist de Hoge Raad hierbij het laatste woord te geven. Ik zou het althans 

onwenselijk vinden als de civiele benadering door de Hoge Raad van bewijsvragen bij de 

toepassing van beroepstermijnen,
21

 over de hele linie van het bestuursrecht zou worden 

voorgeschreven, zeker in driepartijengeschillen. In dat geval is het immers mogelijk dat een 

vergunninghouder wordt geconfronteerd met een beroepschrift, dat gelet op de poststempel te 

laat is ingediend, maar toch ontvankelijk moet worden geacht, omdat appellant stelt dat hij het 

beroepschrift tijdig ter post heeft bezorgd en het bestuursorgaan ‘vergeet’ deze stelling te 

betwisten. Dat de Hoge Raad op deze rechtspraak zal terugkomen - en zich op dit punt zal 

aansluiten bij de klassieke bestuursrechters - lijkt mij gelet op recente jurisprudentie van de 

Hoge Raad onwaarschijnlijk.
22

 Beziet men de andere verschillen tussen de klassieke 

bestuursrechters en Hoge Raad, dan hangen deze ten dele samen met verschillen in het 

materiële recht,
23

 zijn ze ten dele nogal triviaal,
24

 en hangen zij voor een ander deel samen 

met verschillen in de partijenconstellatie. Daarmee ben ik aangeland bij een tweede 

opmerking. 

 

De Awb is van toepassing op zeer uiteenlopende terreinen van bestuursrecht, variërend van 

overzichtelijke financiële tweepartijengeschillen, via familierechtelijke kwesties naar 

complexe drie- en meerpartijengeschillen in het omgevings- en economisch recht. Dat dit op 

onderdelen kan en moet leiden tot een verschillende invulling van de Awb, wordt inmiddels in 

ruime kring erkend.
25

 Gelet op de verschillen in bestuursrechtelijke geschillen is het niet 

vreemd dat de bestuursrechters verschillende termijnen hanteren voor de redelijke termijn, dat 

de CRvB op het punt van artikel 4:6 Awb een (theoretisch) iets ruime koers vaart dan de 

ABRvS, dat de Hoge Raad de Brummenrechtspraak niet toepast in fiscale zaken,
26

 dat de 

familierechters zich veelal niet opstellen als toetser naar toen maar als vaststeller van de 

rechtspositie naar nu,
27

 dat de ABRvS in driepartijengeschillen de herkansingsfunctie van het 

appel enigszins beperkt,
28

 et cetera. Ik denk ook niet dat deze verschillen zullen verdwijnen 
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met de invoering van cassatie. In dit verband is het niet zonder belang dat de Hoge Raad ter 

motivering van de (eigen) invulling die in fiscale zaken aan de Awb wordt gegeven verwijst 

naar het feit dat in fiscale zaken geen derden-belanghebbenden zijn betrokken,
29

 of naar de 

voor fiscale zaken specifieke wetsgeschiedenis.
30

 Gelet hierop lijkt de Hoge Raad ruimte te 

zien voor een gedifferentieerde toepassing van de Awb en dat is mijns inziens in de regel ook 

wenselijk.
31

 In dit verband wijs ik nog op de opvatting van Verheij, die ook voorstander is van 

een gedifferentieerde toepassing van het bestuursprocesrecht – zelfs op het punt van 

termijnoverschrijdingen – zij het dat hij voor deze differentiatie een expliciete grondslag in de 

Awb zou willen scheppen.
32

  

Dat laatste zou ook mijn voorkeur hebben. Daarmee wordt het probleem van de rechtbanken 

die dan te maken krijgen met door de Awb gelegitimeerde verscheidenheid, natuurlijk niet 

opgelost. Mijns inziens moet dat probleem voor rechters, die gewend zijn te rouleren van 

bestuurszaken, naar de familiesector en handelssector en via de strafsector weer terug, echter 

overkomelijk zijn. Voor de individuele burger die in zijn leven één of twee keer met de 

bestuursrechtspraak in aanraking komt en voor bestuursorganen (of diensten daarvan) die 

doorgaans te maken hebben met één hoogste rechter, is deze – al dan niet in de Awb 

voorziene - verscheidenheid nauwelijks problematisch.
33

  

 

5. Hoe verder? 
 

Gelet op het voorgaande moet een eventueel in te voeren cassatieberoep bij de Hoge Raad 

tegen uitspraken van de klassieke bestuursrechters volgens mij geen betrekking hebben op de 

uitleg van Europese en internationale grondrechten en van het algemene procesrecht van de 

Awb. Voor de grondrechten speelt bij dit oordeel mee dat deze categorie te onbepaald en 

oeverloos is, dat de Hoge Raad in dat geval – anders Van Ettekoven wenst – wel vaak zal 

moeten oordelen over de materiewetgeving van de klassieke hoogste bestuursrechters, dat de 

problemen van rechtseenheid op dit punt niet groot zijn en dat de uitleg ervan uiteindelijk toch 

wordt bepaald door het EHRM en steeds vaker het HvJ EU. Door het stellen van een 

prejudiciële vraag kunnen de klassieke hoogste bestuursrechters zorgen voor rechtseenheid bij 

de uitleg van deze grondrechten in de Europese context. Bij het Awb-procesrecht is voor mijn 

opvatting van belang dat ook deze categorie te onbepaald en oeverloos is, dat vragen van 

uitleg van procesrecht zich kunnen voordoen in alle bestuursrechtelijke geschillen, ook die 

waarbij snelheid van het grootste belang is (bijvoorbeeld besluiten op grond van de Crisis- en 

Herstelwet), dat de rechtsverscheidenheid toch vooral een probleem is van de rechtbanken en 

niet van burgers en bestuursorganen en dat deze verscheidenheid voor een belangrijk deel 

samenhangt met de verscheidenheid van de bestuursrechtelijke geschillen die onder de Awb 

vallen. In zoverre zal het cassatieberoep het probleem van de rechtbanken niet oplossen. 

 

Wat betreft de grensvlakken van bestuursrecht met straf- en civiel recht kan cassatieberoep 

wellicht nuttig zijn, maar zouden de zaken waarin dit beroep mogelijk is wel precies moeten 

worden omschreven, opdat veel cassatieberoepen in zaken waarin de problemen van 
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rechtseenheid niet erg groot zijn, worden voorkomen. Het cassatieberoep zou bijvoorbeeld 

alleen betrekking kunnen hebben op die bepalingen in titel 4.4, 5.1 en 5.4 Awb, waarin 

bepalingen van het Burgerlijk Wetboek, van Rechtsvordering of het Wetboek van Strafrecht 

van overeenkomstige toepassing worden verklaard of waarin civiele of strafrechtelijke 

begrippen en leerstukken worden gehanteerd. Het cassatieberoep zou volgens mij niet in 

algemene zin betrekking moeten hebben op bestuursovereenkomsten en het leerstuk van 

overheidsaansprakelijkheid. Daarbij is van belang dat zich bij bestuursovereenkomsten geen 

serieuze problemen van rechtseenheid voordoen en eventuele rechtseenheidproblemen bij 

overheidsaansprakelijkheid zullen worden ‘opgelost’ door de in de Wet nadeelcompensatie en 

schadevergoeding bij onrechtmatige besluiten voorziene taakverdeling tussen de civiele en 

bestuursrechter (zie par. 3). 

Mocht men overgaan tot de invoering van een dergelijke cassatie á la carte, dan ben ik - met 

Van Ettekoven - voorstander ervan dat in de beslissende kamer van de Hoge Raad raadsheren 

in buitengewone dienst, aangewezen door de hoogste ‘klassieke’ bestuursrechtelijke colleges, 

zitting kunnen hebben en dat in het parket ook enige gezaghebbende bestuursrechtjuristen 

worden benoemd. 

 

6. Rechterlijk overleg 
 

De invoering van cassatie á la carte zou volgens mij niet moeten leiden tot minder overleg 

tussen de hoogste bestuursrechters. Het rechterlijk overleg is de laatste jaren heel succesvol 

gebleken bij het wegwerken van veel (nodeloze) verschillen bij de toepassing van de Awb. 

Als - om met Van Ettekoven te spreken - de ‘neuzen wel dezelfde kant opstaan’ dan worden 

problemen van rechtseenheid door rechterlijk overleg sneller opgelost dan door cassatie. Dat 

ziet men ook op binnen Europa, waarin het EHRM en het HvJ EU mede door rechterlijk 

overleg sinds het begin van deze eeuw ervoor hebben gezorgd dat hun rechtspraak over de 

uitleg van het EVRM grotendeels op elkaar is afgestemd.
34

 Had deze afstemming alleen 

plaatsgevonden door middel van een - thans nog niet bestaande - beroepsmogelijkheid van het 

HvJ EU op het EHRM, dan zou deze afstemming gegeven de doorlooptijden bij het EHRM 

vele jaren meer in beslag hebben genomen. 

Om het proces van rechterlijk overleg tussen de hoogste bestuursrechters transparanter te 

maken, zouden wel twee voorzieningen kunnen worden getroffen. In de eerste plaats kan 

worden gedacht aan de instelling van een gemeenschappelijke rechtseenheidkamer van bij 

voorkeur de ABRvS, CRvB, CBB en Hoge Raad. Overigens verwacht ik – evenals Van 

Ettekoven – dat de Hoge Raad vanwege de rechtseenheid ‘in eigen huis’ hieraan niet zal 

deelnemen. Mocht dat zo zijn, dan lijkt het mij nog steeds nuttig om een rechtseenheidkamer 

van de ABRvS, CRvB en CBB in te stellen, maar zou daartoe ook de ‘grote kamer’ kunnen 

worden benut.
35

 Voor de afstemming met de Hoge Raad blijft een meer informele vorm van 

rechterlijk overleg dan nuttig en noodzakelijk. In de tweede plaats ben ik met van Ettekoven 

voorstander van de introductie van een parketfunctie in de bestuursrechtspraak en zouden de 

personen die deze functie gaan vervullen een personele unie moeten vormen met het Parket 
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van de Hoge Raad.
36

 In de conclusies van deze personen zou aandacht moeten worden besteed 

aan de wijze waarop de diverse hoogste bestuursrechters en, indien van toepassing, de Hoge 

Raad in civiele en strafzaken, aan een bepaald leerstuk inhoud geven. De conclusie van 

Advocaat-Generaal Wattel over de Brummen-problematiek, die leidde tot de uitspraak van de 

Hoge Raad van 4 december 2009,
37

 kan daarbij als voorbeeld dienen. Een dergelijke conclusie 

dwingt op zichzelf niet tot rechtseenheid, ook al zal een overtuigende conclusie daaraan wel 

het nodige bijdragen. Een hoogste bestuursrechter zal een afwijking echter wel grondig 

moeten motiveren. Zo nodig wordt deze motiveringsplicht bij wet voorgeschreven.  

 

7. Slot 
 

De bestuursrechtspraak heeft een probleem van rechtseenheid, maar vooral een probleem van 

gebrek aan snelheid. Mede daarom zou een eventueel in te voeren cassatieberoep van de 

hoogste klassieke bestuursrechters op de Hoge Raad alleen betrekking moeten hebben op een 

beperkt aantal specifiek aan te duiden bepalingen, begrippen en leerstukken op het grensvlak 

van bestuursrecht en straf- en civiel recht, en in elk geval niet op internationale en Europese 

grondrechten over het algemeen en op het Awb-procesrecht. De rechtsverscheidenheid op het 

laatstgenoemde terrein is - als gevolg van succesvol rechterlijk overleg - minder groot dan 

Van Ettekoven doet voorkomen en kan voor een deel worden verklaard door verschillen 

tussen de bestuursrechtelijke geschillen. Het rechterlijk overleg moet in elk geval worden 

voortgezet, maar kan door de introductie van een rechtseenheidkamer (of grote kamer) en van 

een parketfunctie wel transparanter worden gemaakt. 
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