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Voorwoord

Aan de totstandkoming van mijn proefschrift hebben velen bijgedragen. In de
eerste plaats wil ik mijn dank uitspreken aan mijn promotor, prof. mr. R.J.G.M.
Widdershoven. Zijn  belangstelling en enthousiasme voor mijn onderzoek en zijn
uitzonderlijke kennis van het onderwerp zijn voor mij een bron van inspiratie
geweest, die er in niet geringe mate toe heeft  bijgedragen dat ik het proefschrift,
naast mijn andere bezigheden, heb kunnen voltooien. 

Ook de leden van de beoordelingscommissie, prof. mr. I. Giesen, prof. mr.
J.E.M. Polak, prof. mr. R.J.N. Schlössels, prof. mr. B.J. Schueler en prof. mr.
B.W.N. de Waard wil ik bedanken voor hun beoordeling van het manuscript en
voor hun commentaar.

Mijn dank gaat verder uit naar mijn voormalige werkgever, de Raad van State.
Op mijn idee om aan het onderzoek te beginnen is binnen alle geledingen van de
Raad positief gereageerd – dat de kans er in zat dat het onderzoek wel enig kritisch
commentaar op sommige uitspraken van de Afdeling bestuursrechtspraak zou
opleveren, heeft dat op geen enkel moment anders gemaakt. Voor het onderzoek
heb ik enkele perioden verlof opgenomen, en gedurende die perioden heb ik mijn
werkplek bij de Raad, met inbegrip van faciliteiten als de Bibliotheek, voor mijn
onderzoek mogen benutten. Dit alles weet ik op zijn waarde te schatten, en mijn
dank daarvoor is dan ook groot. Enkele voormalige collega’s wil ik daarbij met
name bedanken: Johan Smits voor het verzamelen van uitspraken, Arnold Wegge-
man voor het vertrouwen dat hij mij gaf bij het indelen van mijn tijd voor werk
enerzijds en promotieonderzoek anderzijds, en Erik Florijn voor zijn vele bemoedi-
gende woorden op de momenten waarop ik die nodig had.

Mijn nieuwe werkgever, de Onderzoeksraad voor Veiligheid, mag in mijn dank-
woord niet ontbreken. Mijn dank betreft in de eerste plaats de tijd die de Onder-
zoeksraad mij gaf om het proefschrift te voltooien. Minstens zo belangrijk is dat
mijn nieuwe collega’s van de Onderzoeksraad mij, vanaf mijn allereerste werkdag,
met zo veel belangstelling en behulpzaamheid hebben omringd. Dat heeft veel voor
mij betekend, en daarom ook een woord van dank aan hen. Daarbij noem ik
speciaal Marjolein Baart, die tussen haar drukke werkzaamheden door de litera-
tuurlijst voor mij samenstelde.

Verder wil ik mijn dank uitspreken aan Willemien Vreekamp van het Wiarda
Instituut voor de professionele wijze waarop ze het proefschrift heeft vormgegeven
en voor de snelheid die ze daarbij in acht nam. In de drukke laatste weken van de
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voltooiing van het proefschrift was het een geruststelling om de vormgeving in
zulke goede handen te weten. 

Mijn grootste dank gaat, ten slotte, uit naar Sabine, Jessica en Olaf. In een
moeilijke periode, waarin zich een grote verandering in hun leven voltrok, hebben
zij ook nog eens tijd en aandacht van hun moeder moeten inleveren ten behoeve
van het proefschrift. Als zij dat niet zo blijmoedig hadden gedaan, was het proef-
schrift er niet gekomen.
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1

1 Inleidende opmerkingen

1.1 INTRODUCTIE

1.1.1 Aanleiding en centrale onderzoeksvraag

De inwerkingtreding van het uniform bestuursprocesrecht, op 1 januari 1994, heeft
een accentverschuiving met zich meegebracht. Het bestuursproces richt zich niet
meer in de eerste plaats op handhaving van het objectieve publiekrecht, maar op
rechtsbescherming. Daarmee is een einde gekomen aan de situatie waarin de burger
binnen het bestuursrechtelijk proces vooral de rol van aangever vervulde, en waarin
de rechterlijke beoordeling van het bestreden besluit niet per definitie behoefde
plaats te vinden aan de hand van de specifieke tegenwerpingen die de burger ter
zake van dat besluit had ingebracht. Binnen het huidige bestuursprocesrecht vindt
de beoordeling, in principe, juist wel uitsluitend op basis van die tegenwerpingen
plaats: in beginsel is het de rechter niet meer toegestaan om, zoals dat heet, ultra
petita te gaan, dat wil zeggen te treden buiten de grenzen van het beroep. Hoewel
de bestuursrechter nog altijd tot taak heeft om besluiten, eenzijdige rechtsvaststel-
lingen dus, op hun rechtmatigheid te toetsen, heeft de bestuursrechtspraak daarmee
toch meer dan voorheen het karakter van geschilbeslechting gekregen.1

De afgelopen jaren heeft bedoelde accentverschuiving tot veel vragen en
discussie geleid. Juist nu het besluit de ingang tot het bestuursproces is gebleven,
is de precieze vaststelling van wat wel, en wat niet meer behoort tot het geschil niet
altijd eenvoudig. De kernbepaling in dit verband, artikel 8:69 Awb, bevat naar
algemeen wordt aangenomen in het eerste lid de bevestiging dat de beoordeling
plaatsvindt op de grondslag van het beroep, maar nadere aanwijzingen ter zake zijn
in het artikellid niet opgenomen. Daarbij hebben de leden 2 en 3 van de bepaling,
waarin respectievelijk de verplichting tot ambtshalve aanvulling van de rechtsgron-
den en de bevoegdheid tot ambtshalve aanvulling van de feiten zijn neergelegd,
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Die benadering is gerelateerd aan het van oudsher geldende gegeven dat de bestuursrechter
een rechtmatigheidstoetsing ex tunc uitvoert.
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veel vragen opgeroepen omtrent hun precieze reikwijdte. Dat de rechter in geval
van toepasselijkheid van bepalingen van openbare orde weer wél buiten de grenzen
van het geschil treedt, maakt de materie nog lastiger te doorgronden.

Van alle vraag- en discussiepunten die vallen binnen het hier bedoelde, complexe
kader is in de afgelopen jaren misschien wel de meeste aandacht uitgegaan naar de
vraag die het onderwerp vormt van dit onderzoek. Die vraag is kort gezegd de
volgende: in hoeverre dient het de burger in elk van de achtereenvolgende stadia
van de rechtsgang bestaande uit de bestuurlijke heroverweging, het beroep in
eerste aanleg en eventueel het hoger beroep, te worden toegestaan om feiten of
inhoudelijke gronden in te brengen die nieuw zijn ten opzichte van datgene wat
betrokkene in het voorafgaande stadium of de voorafgaande stadia had aangedra-
gen?

Deze vraag is misschien niet de eerste die in het kader van de hiervoor omschre-
ven accentverschuiving opkomt: het vraagstuk ziet immers niet op de bewaking
van de grenzen van hetgeen de burger beoordeeld wil zien, het heeft, met andere
woorden, geen betrekking op (het tegengaan van) rechterlijke overschrijding van
bedoelde grenzen. Er is nu juist zonder twijfel sprake van zaken die nadrukkelijk
door de burger zijn aangedragen – het is de toelaatbaarheid van die zaken in rechte
die (desondanks) ter discussie staat. Toch is het mede de omstandigheid dat de
rechterlijke beoordeling van het bestreden besluit binnen de grenzen moet blijven
van hetgeen de burger tegen dat besluit heeft aangevoerd, die de materie haar
relevantie verleent. In een constellatie waarin de reikwijdte van de rechterlijke
beoordeling niet afhankelijk is van de argumenten van de burger, is de vraag of die
argumenten, eenvoudig gezegd, al of niet te laat zijn aangedragen immers van
minder belang.2 Het is juist omdat bedoelde afhankelijkheid er wel is, dat de
beantwoording van de hier omschreven onderzoeksvraag zo diep, en op zo veel
verschillende manieren, in het verloop van het proces kan ingrijpen.

1.1.2 Doel van het onderzoek en nadere uitwerking onderzoeksvraag

Het doel van dit onderzoek is tweeledig. In de eerste plaats is beoogd om een zo
volledig mogelijk overzicht te geven van de situaties waarin de bestuursrechter met
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de zojuist geformuleerde centrale onderzoeksvraag, de vraag dus naar de toelaat-
baarheid in een volgend stadium van buiten een eerder stadium van de rechtsgang
gebleven gegevens, te maken krijgt. Dat betekent dat achtereenvolgens de over-
gang van de bestuurlijke heroverweging naar het beroep in eerste aanleg, en de
overgang van het beroep in eerste aanleg naar het hoger beroep worden behandeld.
Daaraan voorafgaand wordt, al is dat in iets korter bestek, ook aandacht besteed
aan de aan de genoemde fasen voorafgaande fase, namelijk die van aanvraag en
primaire besluitvorming, en aan de overgang van deze primaire fase naar die van
de bestuurlijke heroverweging. Deze laatste overgang blijft als zodanig buiten het
beeld van de bestuursrechter, maar achteraf kan en zal deze zich in voorkomende
gevallen natuurlijk uitspreken over de wijze waarop het bestuur daarin heeft
geopereerd.

De materie die in dit onderzoek aan de orde is betreft dus eerst en vooral de
overgang tussen de verschillende fasen van de rechtsgang. Het gaat om de vraag
of en in hoeverre het niet boven tafel komen van een bepaald (inhoudelijk) gegeven
in een eerdere fase van de rechtsgang, gevolgen heeft voor de toelaatbaarheid van
dat gegeven in een volgende fase. De materie moet worden onderscheiden van een
andere, enigszins verwante problematiek: de meer formele vraag tot aan welk
moment in één enkele, reeds lopende fase van de rechtsgang, bijvoorbeeld een
beroepsprocedure in eerste aanleg, nog stukken en andere gegevens kunnen worden
ingebracht. Dat moment kan bijvoorbeeld de zitting zijn, of een tijdstip dat een
bepaalde periode voorafgaand aan de zitting ligt (zie artikel 8:58 Awb).3 Deze
laatste kwestie roept over het algemeen wat minder controverses op dan de materie
die het hoofdonderwerp vormt van dit onderzoek. Vanwege de samenhang met dat
hoofdonderwerp komt ook bedoelde materie, zij het beknopt, in dit onderzoek aan
de orde.

Het geven van een beschrijvend overzicht is niet het enige doel van dit onder-
zoek. Getracht zal worden om tegelijkertijd de wijze waarop de diverse hoogste
bestuursrechters met de materie plegen om te gaan, maar ook de bemoeienissen van
de wetgever met het onderwerp, kritisch tegen het licht te houden. Aldus moet dit
onderzoek, behalve een beschrijving van theorie en (rechterlijke) praktijk, ook
eigen antwoorden op de onder 1.1.1 geformuleerde, centrale onderzoeksvraag
opleveren. Beoordelingskader daarbij vormt allereerst de Awb, de daaraan ten
grondslag liggende doelstellingen en de daarop gebaseerde doctrine. Daarnaast
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vormen het EVRM en het EG-recht belangrijke referentiepunten. Met betrekking
tot het hoger beroep zijn voorts het civiele recht en het strafrecht bezien.

1.1.3 Indeling en methoden van onderzoek

Behandeling van het onderhavige vraagstuk is niet goed mogelijk zonder vooraf-
gaande aandacht voor de achtergrond waartegen het vraagstuk dient te worden
bezien, te weten de achtergrond van het Awb-bestuursprocesrecht en zijn totstand-
komingsgeschiedenis. Vandaar dat in dit inleidende hoofdstuk allereerst die
achtergrond nader wordt belicht. Aangezien het onderwerp van dit onderzoek de
gehele keten van bestuursrechtelijke rechtsbescherming bestrijkt, is er daarbij ook
aandacht voor de bestuurlijke voorprocedures. Tevens wordt ingegaan op een
grotendeels ongeschreven procesrechtelijk leerstuk, te weten dat van de zogeheten
goede procesorde: dit leerstuk speelt binnen de problematiek die het onderwerp
vormt van het onderzoek namelijk een belangrijke rol. Ten slotte is er in dit hoofd-
stuk aandacht voor enkele algemene aspecten van het EVRM en het EG-recht.

In de hoofdstukken 2 en 3 staat het beroep in eerste aanleg centraal: hoe handelt
de rechter, en hoe zou hij moeten handelen, in gevallen waarin het beroep van de
burger gegevens omvat die buiten de toepasselijke bestuurlijke voorprocedure zijn
gebleven? In hoofdstuk 2 komt de situatie aan de orde waarin in beroep feitelijke
gegevens, dat wil zeggen bewijsstukken en dergelijke, worden verstrekt die buiten
het zicht van het bestuur zijn gebleven; hoofdstuk 3 betreft de situatie waarin in het
beroep in eerste aanleg nieuwe gronden worden ingediend. In hoofdstuk 2 is er
daarbij, zoals aangekondigd, ook aandacht voor de overgang van primaire besluit-
vorming naar bestuurlijke heroverweging. Centraal bij de behandeling van de
materie staat in beide hoofdstukken de wijze waarop de vier hoogste bestuursrech-
ters, de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, de Centrale Raad van
Beroep, het College van Beroep voor het bedrijfsleven en de belastingkamer van
de Hoge Raad, daarmee omgaan. Daarnaast is er, in hoofdstuk 3, aandacht voor de
ontwikkelingen in de wetgeving op het onderhavige punt zoals die op 1 juli 2005
hun beslag hebben gekregen (het nieuwe artikel 6:13 Awb), en voor de gevolgen
van die ontwikkelingen. Ook raakvlakken met het EVRM en het EG-recht komen
aan de orde.

In hoofdstuk 4 is er vervolgens aandacht voor het hoger beroep: wat moet er
gebeuren als de burger pas in hoger beroep met nieuwe gegevens komt, die dus in
alle voorafgaande fasen buiten beeld zijn gebleven? Ter beantwoording van die
vraag wordt ook hier uitgebreid stilgestaan bij de jurisprudentie van de hoogste
bestuursrechters op het bedoelde punt. Verder worden het civielrechtelijk en het
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4 Met betrekking tot de eerste aanleg is een dergelijke rechtsvergelijking minder zinvol.
Immers, alleen in het bestuursrecht gaat aan die eerste aanleg een eenzijdige rechtsvaststel-
ling door het bestuur, met daaraan gekoppeld een bestuurlijke voorprocedure, vooraf.

5 Het in het kader van de tweede evaluatie van de Awb verschenen onderzoeksrapport van
R.J.G.M. Widdershoven e.a., Algemeen bestuursrecht 2001: hoger beroep, Boom Juridische
uitgevers, Den Haag 2001 (zie over dit onderzoek nader hoofdstuk 3, onder 3.4.2), maakt
onderscheid tussen gronden, argumenten en vorderingen, zie p. 10 e.v. Daarbij wordt onder
‘gronden’ verstaan stellingen met een inhoudelijk karakter, en onder ‘argumenten’ bewijs-
materiaal ter ondersteuning van die gronden. Onder het aan het civiele recht ontleende
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strafrechtelijk hoger beroep bezien. Sommige van de dilemma’s die in dit verband
in het bestuursrecht zichtbaar zijn blijken zich ook op de overige rechtsgebieden
te doen gevoelen. Verder worden ook in dit hoofdstuk de raakvlakken met het
EVRM en het EG-recht belicht.

Hoofdstuk 5 gaat over het zojuist genoemde aanverwante onderwerp van gege-
vensinbreng in een lopende fase van de rechtsgang. Hoofdstuk 6, ten slotte, bevat
een samenvatting van de voorgaande hoofdstukken, alsmede de conclusies uit het
onderzoek.

In het voorgaande kwam al naar voren dat jurisprudentieonderzoek een belangrijke
methode van onderzoek heeft gevormd. Ook literatuurstudie heeft vanzelfsprekend
deel van het onderzoek uitgemaakt. Zoals eveneens al werd vermeld zijn verder het
EVRM en het EG-recht bezien, en is met betrekking tot het hoger beroep een
interne rechtsvergelijking met het civiele recht en het strafrecht uitgevoerd.4

De tekst van dit boek is afgesloten per 1 juli 2007. Met ontwikkelingen van na
die datum kon slechts in beperkte mate rekening worden gehouden.

1.1.4 Definities

Soms gaat de rechter in het onderhavige opzicht anders om met feitelijke gegevens
dan met inhoudelijke gronden. Dat maakt een zo precies mogelijke definiëring van
deze twee begrippen van belang. Onder feitelijke gegevens of feitenmateriaal
worden eerst en vooral bewijsstukken en ander bewijsmateriaal verstaan. Het gaat
meestal dus om tastbare, duidelijk te benoemen informatie, zoals schriftelijke
verklaringen, rapporten, foto’s, en dergelijke. Gronden daarentegen zijn inhoudelij-
ke stellingen waarmee, al dan niet in juridische bewoordingen, wordt aangegeven
waarom het aangevochten besluit onjuist wordt geacht. Hier gaat het dus om de
inhoud van de bezwaren zoals de appellant die tegen het door hem bestreden
besluit heeft geformuleerd.5 Het laatste begrip, soms ook geformuleerd als ‘rechts-
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begrip ‘vorderingen’ wordt verstaan de ‘vordering’ tot vernietiging van het bestreden
besluit, alsmede bijkomende ‘vorderingen’ als bijvoorbeeld een verzoek om schadevergoe-
ding op grond van artikel 8:73, lid 1 Awb (zie p. 131). Het gebruik van het begrip ‘argumen-
ten’ als benaming voor bewijsmateriaal is hier niet overgenomen: in het dagelijks spraakge-
bruik wordt bij dit begrip immers veeleer gedacht aan inhoudelijke stellingen, aan gronden
dus, dan aan bewijsstukken en dergelijke. Men denke alleen al aan het hierna nog toe te
lichten begrip ‘argumentatieve fuik’. 

6 Zie bijvoorbeeld artikel 6:5 en artikel 8:69. Zie ook hierna onder 1.2.2. 
7 Zie het in het kader van de eerste evaluatie van de Awb uitgebrachte rapport van J.B.J.M.

ten Berge e.a., Ervaringen met de Awb; het bestuursprocesrecht, Kluwer, Deventer 1996,
p. 180 en 188 e.v.

8 Verheij lijkt uit te gaan van de eerste benadering, zie N. Verheij, ‘Tussen toen en nu; het
relevante tijdstip voor besluitvorming in bezwaar en toetsing in beroep’, JBplus 2003, p. 26-
47, m.n. p. 28. 
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gronden’, vindt haar grondslag in de Awb.6 Een algemeen gebruikelijke overkoepe-
lende benaming voor de beide begrippen tezamen is niet voorhanden. Het is dus
behelpen met begrippen als ‘zaken’ of ‘gegevens’ – al doen dat soort begrippen
meer aan feitenmateriaal, aan bewijsstukken en dergelijke, denken dan aan (juri-
disch-)  inhoudelijke gronden. Soms wordt bij wijze van overkoepelende benaming
ook wel gesproken van ‘twistpunten’.7 Een vergelijkbare uitdrukking is ‘punten
van geschil’. Ook deze termen zijn bruikbaar als overkoepelende benamingen,
maar doen op hun beurt weer meer denken aan inhoudelijke gronden dan aan be-
wijsmateriaal. Een ideale overkoepelende benaming voor beide is er, kortom, niet.
In dit onderzoek is gekozen voor de term ‘gegevens’ als overkoepelende benaming.
Van de genoemde benamingen lijkt deze term nog de meest neutrale lading te
hebben. Wordt in het vervolg van ‘gegevens’ gesproken, dan wordt daarmee dus
de verzameling van zowel feitelijke gegevens als inhoudelijke (rechts)gronden
bedoeld.

Opgemerkt wordt overigens dat het onderscheid tussen feiten en gronden niet
zo scherp is als het voorgaande zou kunnen doen vermoeden. Wat bijvoorbeeld te
denken van een stelling met een strikt feitelijk karakter, bijvoorbeeld de stelling in
een huursubsidie- of bijstandszaak dat men niet samenwonend is? Men kan deze
stelling zien als een inhoudelijke grond; men kan haar ook opvatten als feitelijke
informatie ter adstructie van de grond dat bij de vaststelling het recht op de subsi-
die of bijstand ten onrechte rekening is gehouden met het inkomen van de partner.8

Het onderwerp van dit onderzoek roept soms emoties op. Die emoties komen tot
uitdrukking in de benamingen die voor de materie zijn gekozen in de literatuur. Zo
introduceerde Damen de bekende termen argumentatieve fuik en bewijsfuik. 
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9 L.J.A. Damen, ‘Rechtsvorming door de bestuursrechter onder de Awb’, in: F.A.M. Stroink,
A.W. Heringa & A.R. Neerhof, Vijf jaar JB en Awb, Sdu, Den Haag 1999, p. 27-29.

10 L.J.A. Damen, ‘De bewijsfuik; hoe en wanneer moet een oud-mijnwerker zijn silicose
bewijzen?’, Ars Aequi 2000, p. 61-69.

11 Zie hoofdstuk 3, onder 3.3.6. 
12 Zie bijvoorbeeld R. Ortlep, ‘De fuikendynastie: van afbraak tot verbouwing’, NTB 2005, 1.
13 Zie Damen, Ars Aequi 2000, m.n. p. 69. Zie over de bewijsfuik ook Widdershoven c.s.,

2001, p. 71-72. Zie over het onderscheid tussen bewijsfuik en bewijstrechter tevens het
rapport van de VAR-Commissie Rechtsbescherming, 2004, p. 110. 

14 Zie over het begrip besluitonderdeel hierna, onder 1.2.2.3. 
15 Zie bijvoorbeeld R.J.G.M. Widdershoven, ‘De invloed van het EG-recht en het EVRM op

de Nederlandse bestuursrechtspraak’, JBPlus-Verklaard 2006, p. 26-48. 
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Met de  eerste term doelt de auteur op een benadering waarbinnen, in alle fasen van
de rechtsgang, paal en perk wordt gesteld aan de toelating van buiten een eerdere
fase gebleven inhoudelijke gronden.9 De tweede term ziet op vergelijkbare beper-
kingen ten aanzien van feitenmateriaal, en dan met name op niet-toelating van
dergelijk materiaal in beroep in eerste aanleg vanwege het (enkele) buiten de
bezwaarfase blijven ervan.10 Inmiddels hebben ook de grondenfuik – waarmee
meestal hetzelfde wordt bedoeld als met de argumentatieve fuik – en de bedenkin-
genfuik – als aanduiding van de zogeheten Medemblikjurisprudentie11 – in de
literatuur hun intrede gedaan.12 Kennelijk vanwege de negatieve lading die aan al
deze benamingen kleeft, is ook gezocht naar alternatieven voor het begrip ‘fuik’.
Zo zijn inmiddels ook wat neutralere termen als trechtermodel, trechterwerking en
– specifieker – bewijstrechter veelgebruikte begrippen. Met laatstgenoemde
benaming wordt meestal gedoeld op een benadering die de toelating van buiten de
bezwaarfase gebleven bewijsmateriaal afhankelijk maakt van omstandigheden als
de mate waarin het niet eerder inbrengen ervan de betrokken burger valt te verwij-
ten. De bewijstrechter zou daarmee minder streng zijn dan de bewijsfuik, waarbin-
nen volgens het begrippenkader van Damen zelfs geen oog is voor de vraag of de
burger wel adequaat is geïnformeerd over datgene wat hij in de bezwaarfase had
moeten inbrengen.13 Sinds de inwerkingtreding van het nieuwe artikel 6:13 Awb
zijn voorts de termen onderdelenfuik en onderdelentrechter – beide inhoudende dat
de gronden in beroep alleen betrekking mogen hebben op besluitonderdelen14 die
ook in bezwaar al ter discussie stonden – veelgehoorde begrippen.15

Voor al deze begrippen geldt dat zij, uiteraard, niet aan de rechtspraak zijn ont-
leend. Hoewel de gedachte van de bestuursrechtelijke rechtsgang als trechter wel
inzichtelijk maakt waar de hier bedoelde problematiek nu eigenlijk om draait,
kunnen de hier genoemde begrippen toch ook voor verwarring zorgen – de beteke-
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16 Na inwerkingtreding van de Wet Aanpassing bestuursprocesrecht zal, zo is de bedoeling,
ook het hoger beroep in de Awb zelf zijn geregeld, zie nader onder 4.2.1.1. Dat zal overi-
gens geen afbreuk doen aan het uniforme karaker van het procesrecht van hoofdstuk 8 Awb;
wel zullen enkele typerende aspecten, zoals het incidenteel appel, specifiek voor het hoger
beroep worden geregeld. 

17 Zie bijvoorbeeld PG Awb II, p. 79 en p. 174-176. 
18 Het betrof de tweede tranche van de Awb (Wet voltooiing eerste fase herziening rechterlijke

organisatie). De passages uit de toelichting die hier worden samengevat zijn te vinden in PG
Awb II, MvT, p. 172-176. 
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nis en reikwijdte ervan staan immers niet vast. Bovendien is inmiddels sprake van
zo veel verschillende fuiken en trechters dat door de bomen het bos moeilijk
zichtbaar wordt. Vandaar dat het gebruik van de begrippen hier wordt beperkt.
Helemaal uitgesloten kon dat gebruik echter niet worden; daarvoor zijn de begrip-
pen inmiddels te zeer ingeburgerd.

1.2 ACHTERGROND: HET AWB-BESTUURSPROCESRECHT

1.2.1 Algemene uitgangspunten

In hoofdstuk 8 van de Awb is het procesrecht opgenomen voor het bestuursrechte-
lijk beroep in eerste aanleg bij de rechtbanken. De regels in dit hoofdstuk zijn voor
het grootste deel van overeenkomstige toepassing op de procedures bij de overige
administratieve rechters, zowel waar het gaat om rechtspraak in eerste en enige
aanleg als waar het gaat om hoger beroep (zie thans nog de artikelen 17 en 21
Beroepswet, de artikelen 36 en 39 Wet op de Raad van State en de artikelen 19 en
22 Wet bestuursrechtspraak bedrijfsorganisatie; zie tevens artikel 27j Algemene
wet inzake rijksbelastingen).16 Gesproken wordt dan ook van een ‘uniform
bestuursprocesrecht’.17 Tijdens de parlementaire behandeling van hoofdstuk 8 is
uitvoerig ingegaan op het karakter van dit uniform bestuursprocesrecht. Het thema
is met name uitgediept in de toelichting.18 Hierna volgt een samenvatting van de
desbetreffende passages.

De toelichting besteedt in dit verband allereerst aandacht aan de doelstellingen en
de karakteristieken van het klassieke bestuursprocesrecht, dat wil zeggen het
bestuursprocesrecht zoals dat van oudsher, ruim vóór het Awb-tijdperk, tot ontwik-
keling is gekomen. De toelichting onderscheidt met betrekking tot dit klassieke
bestuursprocesrecht twee doelstellingen. De historisch eerste doelstelling was de
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handhaving van het objectieve publiekrecht. Deze doelstelling vloeit, aldus de
toelichting, voort uit het van oudsher aan het bestuursrecht ten grondslag liggende
concept dat het handelen van het bestuur moet worden gekwalificeerd als het
eenzijdig jegens de burger vaststellen van diens rechtspositie. De rechtmatigheids-
toetsing, die van oudsher primair het oog had op het algemeen belang, richt zich
in deze visie op het concrete, rechtsvaststellende handelen van het bestuur; daaruit
vloeit voort de keuze voor een toetsing ex tunc. Een tweede doelstelling van het
klassieke bestuursprocesrecht was het bieden van rechtsbescherming. Ook deze
doelstelling heeft te maken met de eenzijdigheid van het handelen van het bestuur;
hier speelt met name de daarmee gepaard gaande ongelijkheid tussen bestuur en
burger een rol. Het begrip ongelijkheidscompensatie is, aldus de toelichting, dan
ook onverbrekelijk met deze doelstelling verbonden. Het onderkennen van de
rechtsbeschermingsdoelstelling heeft in de meeste gevallen geleid tot een beper-
king van het recht om het handelen van het bestuur ter toetsing aan de rechter voor
te leggen tot degene wiens belang rechtstreeks door dit handelen is getroffen.

Het klassieke bestuursprocesrecht kende dus twee doelstellingen; uit die
doelstellingen vloeien, aldus de toelichting, vier karakteristieken voort. In de eerste
plaats de rechtmatigheidstoetsing ex tunc van bestuurshandelen, dit op instigatie
van één of meer belanghebbenden. Bedoeld bestuurshandelen kent verschillende
juridische verschijningsvormen; van oudsher werd aangeknoopt bij, in Awb-
terminologie, het besluit. In de tweede plaats het voorschrijven van korte beroeps-
termijnen, dit in verband met zowel de doelstelling van handhaving van het
objectieve publiekrecht als de rechtsbeschermingsfunctie. In de derde plaats het
zoeken naar de materiële waarheid. Deze karakteristiek vertaalt zich, zo stelt de
toelichting, in een aantal kenmerken. In de eerste plaats gaat het daarbij om de
actieve rechter of de rechter als dominus litis: de rechter, op zoek naar de relevante
feiten, bepaalt in belangrijke mate het verloop van de procedure. Hij is verplicht
tot ambtshalve aanvulling van de rechtsgronden, en nadrukkelijk ook bevoegd tot
ambtshalve aanvulling van de feiten. In het verlengde hiervan ligt het vrijwel
ontbreken van regels van materieel bewijsrecht in het bestuursprocesrecht, alsmede
het grote gewicht dat van oudsher is toegekend aan het onderzoek ter zitting. Een
opvallend, uit de doelstelling van handhaving van het objectieve publiekrecht
voortvloeiend kenmerk van het klassiek bestuursprocesrecht was, aldus de toelich-
ting, de bevoegdheid en soms zelfs de verplichting van de rechter om bij de
toetsing van het bestreden besluit te treden buiten de grenzen van het beroepschrift:
het zogenoemde ultra petita gaan. Daarmee verwant is de mogelijkheid om de
indiener van het beroepschrift in een slechtere positie te brengen dan vóór het
instellen van het beroep, de zogenoemde reformatio in peius. De toelichting
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vervolgt met het noemen van een vierde karakteristiek van het klassiek bestuurs-
procesrecht: de laagdrempeligheid daarvan voor de burger. Dit betekent dat het
bestuursprocesrecht de burger in staat moest stellen om door middel van een
eenvoudige rechtsingang, tegen geringe kosten, zonder verplichte procesvertegen-
woordiging of rechtsbijstand en in een betrekkelijk informele procedure op te
komen tegen een besluit van een bestuursorgaan.

In vervolg op deze behandeling van het klassieke bestuursprocesrecht behandelt
de toelichting de ontwikkeling van het bestuursprocesrecht in de decennia, vooraf-
gaand aan de totstandkoming van het Awb-bestuursprocesrecht. Als gevolg van
ontwikkelingen als de erkenning van de algemene beginselen van behoorlijk
bestuur heeft, aldus de toelichting, de feitelijke en juridische verhouding tussen
burger en bestuursorgaan een wijziging ondergaan. Weliswaar is ingeval van
besluiten formeel nog steeds sprake van een eenzijdige rechtsvaststelling door het
bestuur, maar materieel is een onmiskenbare tendens naar een meer wederkerige
wijze van rechtsvaststelling ontstaan. De verhouding tussen bestuur en burger
vertoont in toenemende mate de kenmerken van een rechtsbetrekking, met weder-
zijdse rechten en plichten. Het primaat van de functie van handhaving van het
objectieve publiekrecht heeft daarmee plaatsgemaakt voor het primaat van de
rechtsbeschermingsfunctie. Tegelijkertijd heeft toekenning van een groter gewicht
aan de notie van de rechtsbetrekking ook geleid tot een relativering van de gedach-
te van de ongelijkheidscompensatie. Het is, zo stelt de toelichting, niet ondenkbaar
dat deze ontwikkelingen in de toekomst zullen leiden tot een wezenlijk andere
benadering van het bestuursprocesrecht. Staat nu nog de rechtmatigheidstoetsing
ex tunc van een besluit centraal, denkbaar is dat, net als in het burgerlijk proces, de
rechtsbetrekking ex nunc de inzet van de procedure wordt, waarbij ook aan het
bestuursorgaan een actie toekomt. De verhouding tussen bestuursprocesrecht en
burgerlijk procesrecht zal dan opnieuw moeten worden doordacht; de toelichting
acht het, begin jaren negentig hiervoor echter nog te vroeg.

De toelichting gaat vervolgens in op het nieuwe, uniforme bestuursprocesrecht.
In overeenstemming met de geschetste ontwikkeling is gekozen voor de rechtsbe-
schermingsfunctie als primaire doelstelling van het bestuursprocesrecht. Het
bestuursprocesrecht dient derhalve een adequaat kader te bieden voor het bindend
beslechten van een rechtsgeschil in de verhouding tussen burger en bestuursorgaan.
Dit betekent, aldus de toelichting, dat kenmerken van het klassieke bestuursproces-
recht die uitsluitend dienstbaar kunnen zijn aan de verwezenlijking van de doelstel-
ling van handhaving van het objectieve publiekrecht, in de nieuwe opzet niet
terugkeren. De onderhavige keuze van de wetgever kan, zo stelt de toelichting
verder, onder omstandigheden voor de rechter redengevend zijn bij de uitleg en de
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toepassing van het bestuursprocesrecht. Het een en ander betekent overigens niet
dat de handhaving van het objectieve publiekrecht in het geheel geen rol meer
speelt binnen het bestuursprocesrecht; wel betekent het dat die handhaving niet
langer meer een zelfstandige, laat staan primaire doelstelling kan zijn. Ook waar
het gaat om de invulling van de rechtsbeschermingsfunctie moet, zo vervolgt de
toelichting, worden gezocht naar een nieuw evenwicht. Daarbij speelt ook het
algemeen belang een rol dat is gemoeid met een spoedige afdoening van bestuurs-
rechtelijke geschillen, alsmede het uitgangspunt van de proceseconomie. Zowel bij
het opstellen van regels van procesrecht als bij de uitleg en de toepassing daarvan
dient het gezichtspunt van efficiency en effectiviteit nadrukkelijk te worden
betrokken; het uitgangspunt van de proceseconomie mag echter niet prevaleren
boven het streven naar de handhaving en de verdere verbetering van de juridische
kwaliteit en het gehalte van de rechtspraak.

De toelichting vervolgt met een opsomming, aan de hand van de karakteristie-
ken van het klassieke bestuursprocesrecht, van de uitgangspunten die aan het
nieuwe bestuursprocesrecht ten grondslag zijn gelegd. In de eerste plaats staat,
aldus de toelichting, ook in de nieuwe opzet de rechtmatigheidstoetsing ex tunc van
besluiten centraal. De nadelige consequenties van het noodzakelijkerwijs (nog)
handhaven van dit uitgangspunt dienen daarbij, zo stelt de toelichting, zo veel
mogelijk te worden geredresseerd, onder meer door het geven van de bevoegdheid
aan de rechter om waar mogelijk zelf in de zaak te voorzien. De rechter kan en zal
daarbij, aldus de toelichting, rekening houden met na het instellen van het beroep
opgekomen feiten en omstandigheden; wel geldt daarbij de grens dat de rechter
slechts dan zelf in de zaak mag voorzien, als na de vernietiging rechtens maar één
beslissing mogelijk is. Onder meer de hier bedoelde rechterlijke bevoegdheid leidt
ertoe dat vernietigingen waarmee partijen niets opschieten worden vermeden.

Het uitgangspunt van de korte beroepstermijn is, gelet op vooral het centraal
blijven stellen van de rechtmatigheidstoetsing van besluiten, eveneens gehand-
haafd. Dat geldt ook voor het streven naar het zoeken van de materiële waarheid;
dit streven is echter in belangrijke mate gerelativeerd. Zo vloeit uit de rechtsbe-
schermingsfunctie voort dat de rechter is gebonden aan de omvang van het geschil
zoals dat door de indiener van het beroepschrift aan hem is voorgelegd. De rechter
behoort daarbij niet ultra petita te gaan. Ook de mogelijkheid van reformatio in
peius in strikte zin verdwijnt. Wat blijft, is de actieve rechter, en daarmee de
verplichting tot ambtshalve aanvulling van de rechtsgronden en de bevoegdheid om
ambtshalve de feiten aan te vullen. Met name het laatste punt is specifiek voor het
bestuursprocesrecht en volgt, aldus de toelichting, rechtstreeks uit de ongelijk-
heidscompensatie. Daarmee dient de rechter bij de toepassing rekening te houden:
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naarmate de ongelijkheid in casu minder is, is er minder reden om van deze
bevoegdheid gebruik te maken. Wat eveneens blijft, is het vrijwel ontbreken van
regels van materieel bewijsrecht. Ten slotte beoogt ook het nieuwe bestuursproces-
recht laagdrempelig te zijn. Gehandhaafd zijn daarom, aldus de toelichting, de
eenvoudige rechtsingang, de betrekkelijk geringe kosten voor het instellen van
beroep in eerste aanleg, het niet voorschrijven van procesvertegenwoordiging of
rechtsbijstand, en de betrekkelijk informele procedure.

1.2.2 De wettelijke bepalingen

1.2.2.1  Systematiek van de hoofdstukken 8 en 6 Awb

Hoewel het uniform bestuursprocesrecht zoals gezegd is terug te vinden in hoofd-
stuk 8 Awb, is een aantal belangrijke voorschriften aangaande het beroep bij de
bestuursrechter niet in genoemd hoofdstuk, maar in hoofdstuk 6 Awb opgenomen.
In hoofdstuk 6 is namelijk een aantal algemene bepalingen omtrent bezwaar en
beroep samengebracht. De bepalingen van dit hoofdstuk zijn rechtstreeks van
toepassing op de bezwaarprocedure, het administratief beroep, het beroep bij de
rechtbank en de beroepsprocedures in eerste en enige aanleg; artikel 6:24 Awb
verklaart het hoofdstuk grotendeels van overeenkomstige toepassing op het hoger
beroep en het beroep in cassatie. Onderwerpen als bijvoorbeeld de beroepstermijn
zijn niet in hoofdstuk 8, maar in hoofdstuk 6 opgenomen (zie artikel 6:7 Awb).
Ook de vereisten ten aanzien van het (bezwaar- of) beroepschrift staan in dit
hoofdstuk, en wel in artikel 6:5 Awb. Ingevolge het eerste lid van deze bepaling
moet het (bezwaar- of) beroepschrift, behalve a) de naam en het adres van de
indiener en b) de dagtekening, ook c) een omschrijving bevatten van het besluit
waartegen het beroep is gericht, alsmede d) de gronden van het (bezwaar of)
beroep. De eisen die ten aanzien van de gronden van het (bezwaar of) beroep
kunnen worden gesteld, zijn, zo stelt de toelichting bij de onderhavige bepaling,
afhankelijk van de mate waarin het bestuursorgaan het bestreden besluit heeft
gemotiveerd. Bij een summiere of ontbrekende motivering door het bestuursorgaan
kan ook het (bezwaar- of) beroepschrift summier zijn.19 Het tweede en het derde
lid van artikel 6:5 Awb bevatten nog enige andere vereisten, onder meer het
vereiste dat zo mogelijk een afschrift van het bestreden besluit wordt overgelegd.
Is niet voldaan aan de vereisten van artikel 6:5 Awb of andere bij de wet gestelde
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vereisten, dan kan dat, mits gelegenheid is geboden tot herstel van het verzuim,
leiden tot niet-ontvankelijkverklaring; de niet-ontvankelijkverklaring is dus niet
verplicht (artikel 6:6 Awb).

Aparte vermelding verdient artikel 6:13 Awb. Het betreft hier geen voorschrift
met gelijke gelding voor de hierboven genoemde bestuurlijke en rechterlijke
procedures, maar een voorwaarde voor het instellen van beroep bij de administra-
tieve rechter. Belanghebbenden aan wie redelijkerwijs kan worden verweten geen
gebruik te hebben gemaakt van de toepasselijke bestuurlijke voorprocedure, komt
ingevolge deze bepaling geen beroepsrecht toe. In verband met het wegvallen per
1 juli 2005 van de actio popularis in het omgevingsrecht, noemt artikel 6:13 Awb
sinds die datum naast het administratief beroep en de bezwaarprocedure ook de
zienswijzenprocedure van afdeling 3:15 Awb.20 In hoofdstuk 3, onder 3.4, zal nog
uitvoerig op deze bepaling en de genoemde wijziging per 1 juli 2005 worden
teruggekomen.

Terug nu naar hoofdstuk 8 Awb. Het hoofdstuk kent een onderverdeling in titels.
Nadat in titel 8.1 (Algemene bepalingen) een aantal algemene onderwerpen is
behandeld, zoals de regeling van de absolute en relatieve bevoegdheid van de
rechtbanken en de behandeling in meervoudige en enkelvoudige kamers, volgt in
titel 8.2 (Behandeling van het beroep) een regeling voor de beroepsprocedure als
zodanig. Het hoofdstuk wordt afgesloten met titel 8.3 (Voorlopige voorziening en
onmiddellijke uitspraak in de hoofdzaak) en titel 8.4 (Herziening).

Een eerste afbakening van de omvang van het bestuursrechtelijk geding is te
vinden in de eerste bepaling in titel 8:1, artikel 8:1 Awb. Daarin is met zo veel
woorden de – in de toelichting al aangekondigde, en impliciet ook in een bepaling
als artikel 6:5 Awb terug te vinden – begrenzing van het beroep tot het besluit
neergelegd. Gesproken wordt wel van de ‘harde buitengrens’ van het geding.21

Artikel 8:1 beperkt bovendien de kring beroepsgerechtigden tot degenen die met
betrekking tot het besluit als belanghebbende (zie artikel 1:2 Awb) kunnen worden
aangemerkt.

Als gezegd worden de Awb-beroepen in eerste aanleg behandeld door de recht-
banken. Sinds de inwerkingtreding op 1 januari 2005 van de Wet belastingrecht-
spraak in twee feitelijke instanties geldt dat ook in het belastingrecht – zij het dat
daar ook thans nog een zogeheten gesloten systeem van voor beroep vatbare
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besluiten geldt. Dat wil zeggen dat er alleen bezwaar en beroep openstaat tegen
belastingaanslagen en zogeheten voor bezwaar vatbare beschikkingen (zie artikel
26 Algemene wet inzake rijksbelastingen (Awr)). Vóór genoemde datum stelde de
Awr met betrekking tot deze besluiten beroep open bij de gerechtshoven (artikel
26, lid 1 Awr (oud)); fiscale besluiten waren van het gewone Awb-beroep uitgeslo-
ten (artikel 8:4, onderdeel g, Awb (oud)). Opgemerkt wordt verder nog dat enkele
bijzondere wetten, zoals al eerder aangestipt, in afwijking van artikel 8:1 Awb
beroep in eerste en enige aanleg openstellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak,
de Centrale Raad van Beroep of het College van Beroep voor het bedrijfsleven.22

Binnen titel 8.2 is afdeling 8.2.6 (Uitspraak) het meest van belang voor dit
onderzoek. Hier is allereerst het in de inleiding al genoemde artikel 8:69 Awb terug
te vinden: op deze bepaling wordt hierna nog uitvoerig ingegaan. Op grond van
artikel 8:70 strekt de uitspraak van de rechtbank tot a) onbevoegdverklaring van
de rechtbank, b) niet-ontvankelijkverklaring van het beroep, c) ongegrondverkla-
ring van het beroep, of d) gegrondverklaring van het beroep. De bevoegdheid van
de rechter om zelf in de zaak te voorzien kwam al meerdere malen aan de orde.
Deze bevoegdheid is neergelegd in artikel 8:72, lid 4 Awb. Daarin is bepaald dat
indien de rechtbank het beroep gegrond verklaart, zij het bestuursorgaan kan
opdragen een nieuw besluit te nemen of een andere handeling te verrichten met
inachtneming van haar uitspraak, dan wel kan bepalen dat haar uitspraak in de
plaats treedt van het vernietigde besluit of het vernietigde gedeelte daarvan.
Gebleken is al dat de rechterlijke bevoegdheid om zelf in de zaak te voorzien niet
onbeperkt is: zij is, zo blijkt nadrukkelijk uit de toelichting, alleen aan de orde als
na de vernietiging rechtens nog slechts één beslissing mogelijk is. Ook bleek al dat
de rechter bij het nemen van een nieuw besluit rekening ‘kan en zal’ houden met
nieuwe feiten of omstandigheden; hij voert, met andere woorden, een beoordeling
ex nunc uit.

Artikel 8:77, lid 1 Awb geeft, ten slotte, aan welke elementen de uitspraak van
de rechtbank moet bevatten. Het betreft: a) de namen van partijen en hun verte-
genwoordigers of gemachtigden, b) de gronden van de beslissing, c) de beslissing,
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d) de namen van de betrokken rechter(s), e) de dag waarop de beslissing is uit-
gesproken, en f) een vermelding van het rechtsmiddel dat kan worden aangewend.
Indien de uitspraak strekt tot gegrondverklaring van het beroep, wordt daarin
vermeld welke geschreven of ongeschreven rechtsregel of welk algemeen rechtsbe-
ginsel geschonden wordt geoordeeld, zo bepaalt het tweede lid van artikel 8:77.

1.2.2.2  Artikel 8:69 Awb

Kernbepaling inzake de rechterlijke afbakening van het geschil is, zoals in de
inleiding al aan de orde kwam, artikel 8:69 Awb. Deze bepaling luidt als volgt:

‘1. De rechtbank doet uitspraak op de grondslag van het beroepschrift, de overgelegde
stukken, het verhandelde tijdens het vooronderzoek en het onderzoek ter zitting.
2. De rechtbank vult ambtshalve de rechtsgronden aan.
3. De rechtbank kan ambtshalve de feiten aanvullen.’

In de toelichting bij deze bepaling is het volgende overwogen:23

‘…Over de omvang van het geschil waarover de rechter een oordeel moet geven,
merken wij op dat deze in beginsel wordt bepaald door de omvang van het ingestelde
beroep (…). Gelet op de primaire functie van het bestuursrechtelijke geding, namelijk
het bieden van rechtsbescherming, is er geen reden voor de rechter om buiten de
vordering te treden. Daarnaast zou het uit het oogpunt van rechtszekerheid van de bij het
besluit betrokkenen bepaald ongelukkig zijn, als de rechter buiten de grenzen van het
aan hem gepresenteerde geschil zou kunnen treden.
Uit het bovenstaande vloeit in de eerste plaats voort, dat die onderdelen van het besluit
waartegen niet wordt opgekomen, door de rechter buiten beschouwing moeten worden
gelaten. Wel past hier de kanttekening, dat de rechter niet zonder meer zal kunnen
afgaan op de in het beroepschrift geformuleerde grieven. Uit het ontbreken van bepaalde
stellingen in het beroepschrift kan men immers niet zonder meer afleiden dat de appel-
lant welbewust bepaalde gebreken niet aan de orde heeft willen stellen en derhalve in
deze gebreken zou willen berusten. Het past goed bij de actieve rol die de rechter in de
procedure heeft, dat deze de appellant in de gelegenheid stelt zich hieromtrent nader uit
te laten.
In de tweede plaats mag het instellen van beroep er niet toe leiden, dat de indiener van
het beroepschrift in een slechtere positie komt. Een reformatio in peius in strikte zin is
derhalve niet mogelijk. Indien het bestuursorgaan op grond van in de procedure geble-
ken nieuwe feiten en omstandigheden bevoegd en verplicht zou zijn het bestreden besluit
ten nadele van appellant te wijzigen, is er echter onzes inziens geen bezwaar tegen, als
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de rechter in een dergelijk geval zelf in de zaak voorziet, ondanks het feit dat dit voor
appellant per saldo tot een verslechterig leidt.
Overeenkomstig artikel 48 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering is in het
tweede lid bepaald dat de rechter ambtshalve de rechtsgronden aanvult.
Het derde lid bepaalt, dat de rechter ambtshalve de feiten mag aanvullen. De betekenis
van dit laatste ligt vooral hierin, dat anders dan in het burgerlijk proces de rechter zich
in beginsel niet hoeft neer te leggen bij de feiten zoals deze door partijen worden
gepresenteerd. De rechter kan doorvragen. De bevoegdheid de feitelijke gronden aan te
vullen gaat niet zover, dat de rechter feiten aan zijn uitspraak ten grondslag kan leggen
waarover partijen zich in de procedure niet hebben kunnen uitlaten. De onderhavige
bevoegdheid laat derhalve de regel van het eerste lid onverlet. Mocht eerst in raadkamer
blijken van feiten die voor de uitspraak van substantiële betekenis zijn, dan is de
aangewezen weg dat de rechtbank het onderzoek heropent en partijen in de gelegenheid
stelt zich hieromtrent alsnog te uiten…’

Ter aanvulling op deze overwegingen is tijdens de verdere parlementaire behande-
ling nog het volgende omtrent artikel 8:69 opgemerkt:24

‘… Ten aanzien van het verbod van reformatio in peius hebben wij in de toelichting,
wellicht wat cryptisch, gesproken over een verbod van reformatio in peius ‘in strikte
zin’. Deze aanduiding ziet op twee verschillende kwesties. Ten eerste hebben wij
daarmee willen aangeven, dat geen sprake is van overtreding van het verbod van
reformatio in peius als in een geschil waarin verschillende appellanten met tegengestelde
belangen zijn betrokken, een appellant ten gunste van een of meer van de andere
appellanten in een slechtere positie wordt gebracht. De figuur van reformatio in peius
is conceptueel ook altijd gesitueerd in een enkelvoudige relatie bestuursorgaan-burger.
Het voorbeeld bij uitstek (…) zijn de ‘klassieke’ sociale zekerheidsgeschillen, waarbij
slechts zeer zelden sprake is van derden-belanghebbenden. In een situatie waarin meer
belanghebbenden zijn betrokken, past deze figuur echter niet. Ten tweede hebben wij
willen aangeven dat in het in de toelichting op artikel 8.2.6.4. (thans artikel 8:69; BvdG)
gegeven voorbeeld (…) geen sprake is van overtreding van het verbod van reformatio
in peius.
Wij wijzen er op, dat de verplichting van de rechter om ambtshalve de rechtsgronden
aan te vullen, niet op gespannen voet staat met het verbod van reformatio in peius.
Immers, deze verplichting moet worden gelezen in samenhang met de verplichting om
op de grondslag van het beroepschrift uitspraak te doen. Met andere woorden: het gaat
om het aanvullen van de rechtsgronden van het beroep. Het bestuursorgaan heeft ook
niet de bevoegdheid om een reconventionele vordering in te dienen. Dit neemt natuurlijk
niet weg dat het bestuursorgaan onder omstandigheden bevoegd is een besluit te
wijzigen ten nadele van betrokkene, maar dat staat los van de beroepsprocedure.
De toepassing van de regels inzake bevoegdheid en ontvankelijkheid is van openbare
orde en staat daarmee niet ter vrije beschikking van partijen. Zo zal de rechter – en dat
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komt in de praktijk met enige regelmaat voor – zich inderdaad niet conformeren aan bij
voorbeeld een onjuiste uitleg van het besluitbegrip of een ten onrechte verschoonbaar
geoordeelde termijnoverschrijding. Dat geldt ook in die – eveneens in de praktijk
voorkomende – gevallen waarin partijen zijn overeengekomen geen beroep te doen op
onbevoegdheid of niet-ontvankelijkheid.
Uit (…) (het) derde lid (…) vloeit voort dat de rechter wel bevoegd, maar niet verplicht
is ambtshalve de feiten aan te vullen. Dat geldt zowel de door het bestuur als de door de
burger gestelde feiten. Deze bepaling is (…) welbewust facultatief geredigeerd. Zij biedt
de rechter de mogelijkheid zijn attitude aan te passen aan de feitelijke verhouding tussen
partijen in het concrete geval. Naarmate de ‘ongelijkheid’ tussen partijen groter is, zal
er voor de rechter meer aanleiding kunnen zijn om van de hier bedoelde bevoegdheid
gebruik te maken. Een bepaling als de onderhavige past derhalve in de aan het nieuwe
bestuursprocesrecht ten grondslag liggende conceptie van het bieden van een adequaat,
waar nodig op maat te snijden, instrumentarium voor de rechter …’

Worden de overwegingen inzake artikel 8:69 Awb bezien in samenhang met de
hiervoor onder 1.2.2.1 weergegeven algemene overwegingen, dan ontstaat een
beeld van de uitgangspunten die de wetgever kennelijk aan de regeling van de
omvang van de rechterlijke toetsing ten grondslag heeft willen leggen. In de eerste
plaats is er de ‘harde buitengrens’ van het geding, die een beperking van het beroep
inhoudt tot besluiten in bestuursrechtelijke zin. Deze besluiten worden, zo komt
naar voren uit de parlementaire behandeling, onderworpen aan een rechtmatig-
heidstoetsing ex tunc. Dit laatste gegeven is overigens niet expliciet in de tekst van
de Awb terug te vinden; kennelijk beschouwde de Awb-wetgever de rechtma-
tigheidstoetsing ex tunc als een dusdanig noodzakelijk en logisch uitvloeisel van
de keuze voor het besluit als voorwerp van de beoordeling, dat hij een expliciete
wettelijke bepaling daaromtrent niet nodig heeft geacht.

Blijkens hetgeen is opgemerkt in de toelichting bij artikel 8:69 Awb dient de
toetsing vervolgens te worden ingeperkt tot de onderdelen van het besluit waarop
het beroep betrekking heeft. De rechter mag immers niet langer ultra petita gaan,
zo bleek al onder 1.2.2.1. In de literatuur bestaat er een vrij grote mate van over-
eenstemming over dat het de rechter inderdaad niet vrijstaat om te oordelen over
onderdelen van het bestreden besluit die door de belanghebbende (in het geheel)
niet ter discussie zijn gesteld.25 Ook binnen de rechtspraak lijkt hierover eensge-
zindheid te bestaan.26 Niettemin bestaat er over de vraag wat nu precies onder een



TRECHTERS IN HET BESTUURSPROCESRECHT 

zichzelf staand onderdeel van een besluit, volgens de begripsomschrijving zoals hierna
onder 1.2.2.3 gegeven, in de beoordeling had betrokken zonder dat dit besluitonderdeel op
enige wijze door belanghebbende ter discussie was gesteld. 

27 Zie onder meer hoofdstuk 3, onder 3.4.
28 Widdershoven c.s., 2001, p. 10.

18

onderdeel van een besluit moet worden verstaan nog de nodige onduidelijkheid. Op
die vraag wordt in de volgende subparagraaf apart ingegaan.

De rechterlijke toetsing moet dan wel beperkt blijven tot de onderdelen van het
besluit die door belanghebbende ter discussie zijn gesteld, de rechter mag ter zake
niet altijd zonder meer uitgaan van het beroepschrift. Waar nodig moet hij actief
bij belanghebbende informeren naar de precieze aard en reikwijdte van diens
bezwaren, zo leert de toelichting bij artikel 8:69. Ten slotte is uitgesloten een
reformatio in peius in strikte zin. Dat doet echter niet af aan de mogelijkheid dat
ingeval van meerdere appellanten met tegengestelde belangen, één van hen ten
gunste van één of meer anderen in een slechtere positie wordt gebracht. Er is ook
geen sprake van reformatio in peius indien het bestuursorgaan op grond van in de
procedure nieuw gebleken feiten en omstandigheden bevoegd en verplicht zou zijn
het bestreden besluit ten nadele van appellant te wijzigen, en de rechter in een
dergelijk geval zelf in de zaak voorziet.

1.2.2.3  Onderdelen van een besluit

In de vorige subparagraaf kwam het begrip ‘onderdeel van een besluit’ aan de orde.
Ook in het vervolg van dit onderzoek is voor dit begrip een niet onbelangrijke rol
weggelegd.27 De vraag wat nu eigenlijk onder een onderdeel van een besluit moet
worden verstaan is niet zo gemakkelijk te beantwoorden als misschien op het eerste
gezicht lijkt. Opmerkelijk is dat het begrip, ook al staat het in de toelichting, in de
tekst van de Awb niet voorkomt. De literatuur biedt op dit punt niet zo veel
aanknopingspunten; veel auteurs wagen zich niet aan een definitie. Widdershoven
c.s. doen dat wel: zij verstaan onder ‘onderdeel van een besluit’ een bepaald
(splitsbaar) rechtsgevolg of modaliteit van het totale rechtsgevolg van een besluit.28

Verhelderend is dat de auteurs aansluiten bij het rechtsgevolg van het besluit. Als
dat rechtsgevolg niet op de één of andere manier valt te splitsen, uiteen valt te
rafelen, kan immers moeilijk nog gesproken worden van los van elkaar staande
onderdelen, van elementen dus die los van elkaar vallen te bezien. Van splitsbaar-
heid van rechtsgevolgen is natuurlijk in de eerste plaats sprake als een besluit in
feite bestaat uit een aantal deelbesluiten, die ook los van elkaar als zelfstandige
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besluiten hadden kunnen bestaan. Men denke bijvoorbeeld aan een op twee aparte
tijdvakken betrekking hebbend uitkeringsbesluit, of aan een uitkeringsbesluit
waaraan een sanctie is gekoppeld. Volgens De Bock is hier in feite sprake van twee
of meer ‘gewone’ zelfstandige besluiten, en volgt reeds uit artikel 8:1 Awb dat het
geding is beperkt tot het besluit dat in rechte wordt bestreden.29 Ook elementen
binnen een besluit waarvoor weliswaar geen zelfstandig bestaan als losstaand
besluit in het verschiet had gelegen, maar die qua rechtsgevolg wel op zichzelf
vallen te beoordelen, plegen als ‘onderdelen’ van het betrokken besluit te worden
beschouwd. Een belangrijk voorbeeld wordt gevormd door vergunningvoorschrif-
ten. Eén enkel vergunningvoorschrift kan natuurlijk geen op zichzelf staand besluit
vormen; het is onlosmakelijk verbonden met de vergunning, de toestemming dus
voor een bepaalde activiteit, waarop het betrekking heeft. Niettemin is het natuur-
lijk denkbaar dat een geschil tot een specifiek vergunningvoorschrift is beperkt.
Het is dan alléén het specifiek uit dát voorschrift voortvloeiende rechtsgevolg dat
de appellant van tafel wil hebben. Zo zal de aanvrager-vergunninghouder een door
hem aangevraagde vergunning als zodanig in het algemeen zeker niet willen
bestrijden, maar kan deze natuurlijk wel bezwaar hebben tegen een bepaalde aan
de vergunning verbonden voorwaarde. In zo’n geval vallen dus aparte besluitonder-
delen te onderscheiden. In het milieurecht, waarbinnen vaak sprake is van com-
plexe stelsels van vele gedetailleerde vergunningvoorschriften, plegen de voor-
schriften die behoren tot één zogeheten milieucompartiment, bijvoorbeeld het
compartiment stank of het compartiment geluid, overigens tezamen als één besluit-
onderdeel te worden aangemerkt.30 Widdershoven spreekt in dit verband van een
onlosmakelijke samenhang tussen verschillende elementen van het besluit, die een
negatieve indicatie vormt voor het aanmerken als afzonderlijke besluitonderdelen
van deze elementen.31

Volgens De Bock valt ook de motivering van een besluit te splitsen in besluitonder-
delen. Zij noemt als voorbeeld een besluit tot tijdelijke sluiting van een café op
grond van het herhaaldelijk de hand lichten met de sluitingstijden. De Bock
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33 R.W.J. Crommelin, Het aanvullen van de rechtsgronden; de betekenis van art. 8:69 Awb

in het licht van art. 48 (oud) Rv, diss., Kluwer, Alphen aan den Rijn 2007, p. 210-211. Deze
definiëring door de auteur heeft gevolgen voor diens analyse van de bestuursrechtelijke
jurisprudentie inzake de omvang van het geschil en artikel 8:69, lid 2 Awb, zie o.m. p. 314
e.v. Zie over dit laatste aspect hierna, onder 1.2.2.4. 

20

onderscheidt als aparte besluitonderdelen enerzijds de constatering van de overtre-
dingen, en anderzijds de overweging dat, na afweging van alle belangen, de tijde-
lijke sluiting als de meest gepaste sanctie is te beschouwen.32 Ook Crommelin ziet
in de diverse beslismomenten die aan een bestuurlijk besluit ten grondslag kunnen
liggen, even zovele aparte besluitonderdelen.33 Een besluit als omschreven door De
Bock kent echter maar één ondeelbaar rechtsgevolg, en dat is het rechtsgevolg van
de sanctie, de tijdelijke sluiting dus. Dit rechtsgevolg valt niet te splitsen op een
manier zoals hierboven bedoeld; het is ook niet mogelijk om een ander aspect dan
de sanctie zelf bij de rechter aan de orde te stellen, zoals wel een apart rechterlijk
oordeel kan worden gevraagd over een vergunningvoorschrift. Het is daarom beter
om hier niet van zelfstandige besluitonderdelen te spreken.

Om vergelijkbare redenen is het ook in de volgende situatie beter om niet uit
te gaan van zelfstandige besluitonderdelen. Met name in de sfeer van voorzienin-
gen en uitkeringen geldt vaak dat men aan een aantal cumulatief geldende criteria
moet voldoen, wil men voor toekenning in aanmerking komen. Om in aanmerking
te komen voor studiefinanciering dient men niet alleen voltijds student te zijn, men
moet ook vallen in een bepaalde leeftijdscategorie. Voorts moet men het Nederlan-
derschap bezitten of behoren tot een categorie niet-Nederlanders die met Nederlan-
ders gelijk wordt gesteld. Een besluit omtrent een voorziening als hier bedoeld valt,
kortom, in principe uiteen te rafelen in opeenvolgende vaststellingen inzake de
toepasselijkheid van de diverse toekenningscriteria. Niet iedere vaststelling leidt
echter tot een apart rechtsgevolg. De vaststelling dat, in het geval van studiefinan-
ciering, aan de leeftijdseis is voldaan kan nog niet leiden tot een beslissing omtrent
de uitkering. Er is evenmin sprake van een bijkomende beslissing of voorwaarde
waaraan enig rechtsgevolg is verbonden dat zelfstandig valt te beoordelen. Uit-
gaande van hetgeen hierboven werd opgemerkt, is van zelfstandige besluitonderde-
len dus geen sprake.

Aan het voorgaande doet niet af dat als (in het geheel) níet is voldaan aan één
enkel criterium voor toekenning van de voorziening, dit in constellaties als hier
beschreven in principe op zichzelf beschouwd al tot weigering leidt. In het geval
van zo’n op één enkel criterium gebaseerde weigering komen de overige toeken-
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34 Enigszins vergelijkbaar zijn CRvB 19 december 2002, 00/2940 WW, JB 2003, 50 en CRvB
22 januari 2003, 00/2909 WW, JB 2003, 55 m.nt. C.L.G.F.H. A. De in deze zaken door het
bestuur getrokken conclusie van verwijtbare werkloosheid was kennelijk echter voorafge-
gaan door een expliciete toetsing aan de (overige) voorwaarden voor een toekenning van een
ww-uitkering, zodat hier wel de grenzen van het geschil waren overschreden, maar niet de
‘harde buitengrens’ van het besluit. 

35 Zie De Bock, 2004, p. 41-44.
36 De WAO geldt voor nieuwe gevallen niet meer; de betrokken materie is overgeheveld naar

de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA). 
37 Al was de WAO-regelgeving ingewikkelder dan de hier bij wijze van voorbeeld beschreven

regelingen. Zo leidde niet alleen het in het geheel niet voldoen aan het enkele criterium van
gebreken of ziekte tot een algehele weigering van de uitkering (in welke situatie de rechter
zich in zijn oordeel uiteraard tot het medische aspect zal dienen te beperken), maar kon zo’n
algehele weigering ook voortvloeien uit het samenstel van medische en arbeidskundige
criteria. Er waren dan weliswaar medische beperkingen geconstateerd, maar betrokkene
werd nog wel in staat geacht om zijn zogeheten maatmaninkomen in een andere functie te
verdienen. In zo’n geval kan de rechter de diverse criteria in zijn oordeel betrekken zonder
buiten de grenzen van het besluit te treden. Zie de in de volgende voetnoot genoemde uit-
spraak. 

38 Zie CRvB 18 december 1998, 96/8713 AAW/WAO, JB 1999, 18 m.nt. R.J.N.S., RSV 1999,
198. 
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ningscriteria eenvoudigweg niet aan bod. Treedt de rechter daar toch in, dan over-
schrijdt hij in beginsel de ‘harde buitengrens’ van het geding: hij treedt dan buiten
de grondslag van het besluit.34

De voorheen gebruikelijke wijze van toepassing door de Centrale Raad van Beroep
van het zogenoemde samenhang- of verwevenheidscriterium, welke toepassing
door De Bock in verband is gebracht met het begrip ‘onderdeel van een besluit’,35

betrof besluitvorming als hiervoor bedoeld: besluitvorming dus op grond van
cumulatief geldende toekenningscriteria, namelijk WAO-besluitvorming.36 Wilde
men voor een (gehele of gedeeltelijke) WAO-uitkering in aanmerking komen, dan
moest men voldoen aan zowel medische als arbeidskundige voorwaarden.37 Tot
voor kort pleegde de Centrale Raad van Beroep er in deze zaken van uit te gaan dat
het medische en het arbeidskundige aspect van de zaak niet los van elkaar konden
worden bezien, en beoordeelde de Centrale Raad vervolgens beide aspecten, ook
al was slechts één van die twee aspecten door betrokkene aan de orde gesteld.38 De
Bock ziet in deze jurisprudentie een voorbeeld van een toetsing van het integrale
besluit, met inbegrip dus van de besluitonderdelen die niet ter discussie zijn
gesteld. Anno 2004 stelt zij zelfs dat de Centrale Raad in de praktijk, behoudens
bepaalde uitzonderingssituaties, altijd het complete besluit, met inbegrip van de
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39 De Bock, 2004, p. 44.
40 Al lijkt de Centrale Raad in de uitspraak van 18 december 1998 toch wel in enige mate

aansluiting te zoeken bij de beroepsgronden. 
41 Zo stelt ook D. Allewijn, ‘Centrale Raad en Afdeling: materiële geschilbeslechting als

bindend element’, NTB 2004, 42, p. 281-286, m.n. p. 283. 
42 CRvB 17 april 2007, 05/1368 WAO, USZ 2007, 125 m.nt. P.J. Jansen. Zie over deze

uitspraak ook hierna, onder 1.2.2.4. 
43 HR 24 januari 2003, 36.247, AB 2003, 139, m.nt. BdW, BNB 2003, 172 m.nt. Geradts. De

Hoge Raad sprak zich op dit punt uit in het kader van de vraag naar de aanvaardbaarheid
van de zogeheten interne compensatie. Hierna, onder 3.3.5, zal nog op het arrest worden
teruggekomen. 
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niet ter discussie gestelde onderdelen, in zijn beoordeling betrekt.39 Deze conclusie
lijkt om meerdere redenen een brug te ver. Als gezegd is WAO-besluitvorming
ondeelbare besluitvorming: enig rechtsgevolg is de toekenning van een arbeidson-
geschiktheidsuitkering op basis van een bepaald percentage van arbeidsongeschikt-
heid (ofwel eventueel de algehele weigering van de uitkering). Het gaat hier, voor
de goede orde, dus om een ander soort samenhang dan de samenhang waarover
Widdershoven spreekt met betrekking tot milieucompartimenten. Uitgaande van
hetgeen in deze subparagraaf is geconcludeerd, houdt de hier bedoelde jurispruden-
tie van de Centrale Raad dus geen toetsing in van buiten het beroep gebleven
besluitonderdelen, maar (wellicht) wel toetsing buiten de gronden zoals die tegen
het wel degelijk ter discussie staande besluit of besluitonderdeel zijn aangevoerd.40

Hierna onder 1.2.2.4 zal overigens blijken dat ook de grenzen die voortvloeien uit
deze gronden in beginsel in acht worden genomen. De hier bedoelde wijze van
toepassing van het verwevenheidscriterium hield in dit laatste opzicht veeleer een
uitzondering op de regel in, dan dat die toepassing, zoals De Bock stelt, voor de
Centrale Raad de hoofdregel vormde.41 Recentelijk heeft de Centrale Raad de hier
bedoelde benadering overigens, in expliciete bewoordingen, verlaten: de Raad is
thans nadrukkelijk van oordeel dat als in een WAO-zaak door belanghebbende
slechts medische, dan wel slechts arbeidskundige gronden zijn aangevoerd, de
rechterlijke toetsing tot het medische c.q. het arbeidskundige aspect beperkt dient
te blijven.42

In het belastingrecht wordt ervan uitgegaan dat ook een belastingaanslag niet valt
op te delen in verschillende onderdelen: volgens de hoogste belastingrechter, de
Hoge Raad, vormen afzonderlijke aftrekposten geen afzonderlijke besluitonderde-
len.43 Uitgaande van de definitie die zojuist werd geformuleerd is dat een verdedig-
baar standpunt. Het rechtsgevolg van een belastingaanslag is immers het ontstaan
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44 Een fiscaal boetebesluit geldt daarentegen als een afzonderlijk besluit. Dat geldt ook voor
boeten als bedoeld in de artikelen 67d, 67e en 67f van de Awr, waarvan de hoogte afhan-
kelijk is van de hoogte van de aanslag, en die op het aanslagbiljet plegen te worden bekend-
gemaakt. Zie artikel 24a, lid 2 Awr.
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van één ondeelbare betalingsverplichting. Aftrekposten brengen in zoverre niet
ieder afzonderlijk een afsplitsbaar rechtsgevolg met zich mee, zij beïnvloeden
uiteindelijk slechts, in onderlinge samenhang, de hoogte van de betalingsverplich-
ting die het rechtsgevolg van de aanslag vormt. In zoverre gaat de vergelijking op
met de zojuist genoemde WAO-besluitvorming, ter zake waarvan immers ook gold
dat verschillende factoren de uitkomst beïnvloedden. Anders dan in het geval van
vergunningvoorschriften heeft het wegvallen van zo’n factor altijd en onvermijde-
lijk een directe invloed op datgene wat er van het besluit overblijft.44

Conclusie van het voorgaande is al met al dat het de voorkeur verdient om alleen
dan van zelfstandige besluitonderdelen te spreken, wanneer sprake is van splits-
baarheid van het rechtsgevolg van het betrokken besluit. Het kan daarbij ofwel
gaan om splitsbaarheid in geheel op zichzelf staande rechtsgevolgen, ofwel om
splitsbaarheid in rechtsgevolgen die weliswaar op zichzelf vallen te beoordelen,
maar die voor hun bestaan afhankelijk blijven van het resterende gedeelte van het
besluit. Is op geen van beide wijzen splitsing van rechtsgevolgen mogelijk, dan is
het beter om niet uit te gaan van splitsbaarheid in zelfstandige besluitonderdelen.

1.2.2.4  Artikel 8:69, lid 2: ambtshalve aanvulling van rechtsgronden

Hiervoor onder 1.2.2.2 is gebleken dat de rechterlijke toetsing is beperkt tot de
expliciet aangevochten onderdelen van het bestreden besluit. De vraag is vervol-
gens aan de orde in hoeverre de rechter zijn beoordeling moet beperken tot de
inhoudelijke gronden die de appellant met betrekking tot het bestreden besluit als
geheel of de specifiek door hem ter discussie gestelde onderdelen daarvan heeft
aangevoerd. In hoeverre kan, met andere woorden, worden gezegd dat de rechter
ook dan ultra petita gaat, indien hij zijn beoordeling weliswaar beperkt tot de
onderdelen van het bestreden besluit waartegen het beroep van de appellant zich
richt, maar die beoordeling niet uitsluitend verricht aan de hand van de tegenwer-
pingen die de appellant ten aanzien van de bedoelde besluitonderdelen heeft
geformuleerd? Het onderscheid tussen het eerste en het tweede aspect kan worden
verhelderd aan de hand van het onderscheid dat De Bock maakt tussen de reikwijd-
te en de inhoud van de toetsing. De reikwijdte van de toetsing betreft de vraag op
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45 De Bock, 2004, p. 15 en p. 45. 
46 Zie De Bock, 2004, p. 50-55. 
47 Zij het, aldus De Bock, dat deze integrale toetsing alleen materiële voorschriften betreft, en

dat met vormvoorschriften ook volgens de ruime opvatting dus alleen rekening wordt
gehouden voor zover dat voortvloeit uit de bezwaren van de belanghebbende.

48 Zie bijvoorbeeld M. Schreuder-Vlasblom, ‘Rechtsbescherming en bestuurlijke voorproce-
dure’, Monografieën Awb, tweede druk, Kluwer, Deventer 2006, p. 159 e.v. 
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welk besluit, besluitonderdeel of besluitonderdelen de toetsing betrekking heeft,
terwijl de inhoud van de toetsing de vraag betreft ‘hoe’ of ‘waaraan’ getoetst moet
worden.45 De zojuist geformuleerde vraagstelling betreft het tweede aspect, de
vraag dus of ook het ‘hoe’ en ‘waaraan’ afhankelijk is van de gronden die de ap-
pellant heeft aangevoerd.

Bedoelde vraag raakt de verplichting tot aanvulling van de rechtsgronden zoals
die in artikel 8:69, lid 2 Awb is opgenomen. Tijdens de parlementaire behandeling
is over deze verplichting, zo bleek hierboven, niet veel méér opgemerkt dan dat zij
moet worden bezien in samenhang met de verplichting om op de grondslag van het
beroepschrift uitspraak te doen; dat het, met andere woorden, gaat om het aanvul-
len van de rechtsgronden van het beroep. De verplichting gaat dus in ieder geval
niet zo ver, dat de rechter besluitonderdelen bij zijn beoordeling moet betrekken
die de appellant niet ter discussie heeft gesteld; maar zo veel was met het voor-
gaande al wel duidelijk geworden.

Blijft de vraag in hoeverre de verplichting tot ambtshalve aanvulling van de
rechtsgronden met zich meebrengt dat de rechter de bestreden besluitonderdelen
(ook) moet beoordelen aan de hand van criteria die niet voortvloeien uit de tegen-
werpingen van de burger. Nu de parlementaire geschiedenis van artikel 8:69 Awb
op dit punt geen pasklaar antwoord biedt, is hierover in de literatuur in de loop der
jaren verschillend gedacht. De Bock onderscheidt dan ook een ruime en een enge
opvatting van de verplichting tot aanvulling van rechtsgronden.46 De ruime opvat-
ting houdt volgens De Bock in dat de rechter het bestreden besluit(onderdeel)
integraal, op alle denkbare inhoudelijke punten toetst.47 De enge opvatting houdt
in dat de rechter zich beperkt tot een ‘vertaling’ in juridisch correcte termen van
de inhoudelijke bezwaren die de indiener van het beroepschrift naar voren heeft
gebracht. Volgens de laatste opvatting gaat de rechter dus ultra petita, treedt hij
buiten de grenzen van het geschil, als hij het besluit(onderdeel) dat ter discussie
staat toetst aan criteria die op geen enkele wijze verband houden met de bezwaren
van de belanghebbende.48 De laatste jaren heeft deze laatste, wat beperktere
opvatting van de verplichting tot ambtshalve aanvulling van de rechtsgronden het
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49 Zo lijkt Allewijn in 1998 nog een voorstander van de ruime opvatting te zijn, getuige onder
meer de volgende passage: ‘Zijn op de aangegeven wijze de grenzen van het geschil
bepaald, dan vindt binnen die grenzen, ook in het Awb-tijdperk, een volledige ambtshalve
toetsing van het (bestreden gedeelte van) het bestreden besluit plaats. De rechter moet zich
alleen in zoverre iets aan de grieven gelegen laten liggen, dat hij aspecten van de materiële
beoordeling die buiten de grieven omgaan, op grond van een goede procesorde met partijen
moet bespreken.’; zie D. Allewijn, ‘Een nieuw denkmodel voor de bestuursrechter’, RM
Themis 1998/9, p. 296. In 2004 echter lijkt Allewijn van een engere opvatting uit te gaan:
‘En aspecten van het besluit die buiten het materiële geschilpunt liggen, vallen, als de eiser
er niet over begint, buiten zijn bevoegdheid (bedoeld is de bevoegdheid van de rechter;
BvdG). Het komt mij voor dat de CRvB (...) en de Afdeling (…) in wezen hetzelfde doen:
namelijk uit het besluit en de daartegen aangevoerde gronden (…) afleiden wat tussen
partijen in geschil is en de toetsing daartoe beperken’; zie Allewijn, NTB 2004, p. 284. 

50 Enkele uitspraken van de Afdeling waarin dit tot uitdrukking komt zijn ABRS 4 november
1996, H01.95.0675, JB 1997, 5, ABRS 2 juni 2004, 200307786/1, AB 2004, 340 m.nt. OJ
en RW. Zie ook ABRS 11 augustus 2004, 200307474/1, AB 2004, 343 m.nt. Frank Groot-
huijse en Rolf Ortlep (zie met name het slot van de uitvoerige noot bij deze uitspraak). 

51 Zie De Bock, 2004, p. 51. Sterker nog, zij meent, zo bleek onder 1.2.2.3, dat de Centrale
Raad in de praktijk veelal het integrale besluit, met inbegrip van niet bestreden besluitonder-
delen, beoordeelt – maar die opvatting lijkt samen te hangen met een niet helemaal juiste
definiëring van het begrip besluitonderdeel, zie nader 1.2.2.3. 

52 Zie bijvoorbeeld CRvB 31 oktober 1997, 97/3784 WVG en 97/4573 WVG, AB 1998, 102,
CRvB 21 februari 2001, 98/8031 TW, AB 2001, 177 m.nt. HBr. Deze laatste uitspraak
betreft bijna exact dezelfde casus als ABRS 19 maart 1999, AB 1999, 205 m.nt. MSV, welke
uitspraak De Bock noemt ter bevestiging van haar stelling dat de Afdeling in dit opzicht
strenger is dan de Centrale Raad (De Bock, 2004, p. 54)(!) Zie ook Allewijn, 2004, p. 284.
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meeste terrein gewonnen.49 Bij de Afdeling bestuursrechtspraak lijkt de engere
opvatting al geruime tijd de vaste lijn te vormen.50 De Bock stelt anno 2004 nog dat
de Centrale Raad van Beroep volgens de ruimere opvatting toetst.51 Dat mag het
geval zijn geweest in de onder 1.2.2.3 besproken zaken waarin het verwevenheids-
criterium werd toegepast, maar voor het overige lijkt de engere opvatting ook bij
de Centrale Raad al enige jaren usance te zijn.52 Inmiddels is de Centrale Raad, als
vermeld onder 1.2.2.3, afgestapt van de toepassing van het verwevenheidscriterium
ten aanzien van de arbeidskundige, respectievelijk de medische beoordeling in
WAO-zaken. Een verantwoorde toepassing van artikel 8:69 Awb, zo overweegt de
Centrale Raad in de desbetreffende uitspraak, brengt met zich mee dat als betrokke-
ne slechts de medische grondslag van een WAO-besluit ter discussie stelt, de
rechterlijke toetsing tot die medische grondslag beperkt dient te blijven – zij het dat
die toetsing zich, bij wege van ambtshalve aanvulling van rechtsgronden, uitstrekt
tot de met die grondslag nauw verweven vraag of de aan de schatting ten grondslag
gelegde functies in medisch opzicht geschikt zijn. Daarmee heeft de Centrale Raad,
zo lijkt het, de engere opvatting definitief omarmd – al moet daarbij worden gezegd
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53 CRvB 17 april 2007, 05/1368 WAO, USZ 2007, 125 m.nt. P.J. Jansen. Overigens noemt de
Centrale Raad ook de verwevenheid nog als criterium voor de toepassing van artikel 8:69,
lid 2 Awb. Het omgaan door de Centrale Raad zit hem, zo lijkt het, dus niet zo zeer in
bedoeld criterium als zodanig, maar veeleer in het beperken van het toepassingsbereik ervan.

54 CBb 17 mei 2005, AWB 02/1962, AB 2005, 282 m.nt. JHvdV, JB 2005, 241 m.nt. LJMT,
CBb 17 mei 2005, AWB 02/1416 t/m 02/1420, 02/1422, 02/1423 en 02/1425, LJN AT5805,
CBb 17 mei 2005, AWB 02/581, LJN AT 5809 en CBb 17 mei 2005, 20/1661, 02/1845 en
02/1901, LJN AT 5816. Eenzelfde invulling van het begrip is te vinden in CBb 9 november
2006, AWB 05/686 en 05/687, AB 2007, 67 m.nt. R. Ortlep en M.J.M. Verhoeven. Zie over
ambtshalve toetsing hierna, onder 1.2.2.5. 

55 HvJEG 7 juni 2007, gevoegde zaken C-222/05 tot en met C225/05.
56 Crommelin, 2007, p. 315 e.v.
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dat de Centrale Raad in de uitspraak ook overweegt dat de bestuursrechter gehou-
den is de beroepsgronden voldoende ruim naar de strekking op te vatten, hetgeen
zou kunnen betekenen dat de Centrale Raad de teugels ook weer niet te strak wil
aanhalen.53 Het College van Beroep voor het bedrijfsleven geeft er in een aantal
uitspraken van 17 mei 2005, waarin het prejudiciële vragen stelt aan het Hof van
Justitie van de EG, eveneens blijk van de engere opvatting te huldigen. Het College
stelt in deze uitspraken dat onder de voorgeschreven ambtshalve aanvulling van
rechtsgronden, zeer beknopt weergegeven, moet worden verstaan de juridische
vormgeving door de rechter van de bezwaren die door de justitiabele(n) tegen een
besluit van een bestuursorgaan zijn ingebracht. In casu constateert het College dat
het nationaal recht in beginsel in de weg staat aan het in de beoordeling betrekken
van argumenten, ontleend aan een voor het geschil relevante EEG-richtlijn, nu de
betrokken appellanten deze argumenten niet naar voren hadden gebracht. Het
College vraagt het Hof daarom, kort gezegd, of het gemeenschapsrecht ertoe
verplicht deze beoordeling ambtshalve te verrichten.54 Het Hof heeft die vraag
inmiddels ontkennend beantwoord.55

Hoewel het voorgaande weinig ruimte laat voor twijfel omtrent de door de be-
stuursrechter ingeslagen weg, lijkt Crommelin, opmerkelijk genoeg, toch uit te
gaan van een grotere acceptatie van de ruime opvatting, zelfs bij de Afdeling.56 Zijn
conclusies op dit punt lijken mede ingegeven door de wijze waarop hij het begrip
‘besluitonderdeel’ definieert: de auteur gaat er al gauw van uit dat een aparte in-
houdelijke tegenwerping ook het ten tonele voeren van een apart besluitonderdeel
inhoudt. Een beoordeling aan de hand van de aangevoerde gronden lijkt dan
misschien al gauw op een (integrale) beoordeling van de ter discussie gestelde
besluitonderdelen. Wordt het begrip ‘besluitonderdeel’ echter gedefinieerd op de
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57 Immers, de term ‘feitelijk’ wordt hier in een wat andere betekenis gebruikt dan wanneer het
onderscheid tussen beroepsgronden en feitelijke gegevens, zoals omschreven onder 1.1, aan
de orde is. De uitdrukking ‘feitelijke grondslag’ ziet hier op de feitelijke grondslag van het
geschil, en niet op de feitelijke grondslag van het besluit. In de in hoofdstuk 4, onder 4.4.1.2
te bespreken uitspraken over het hoger beroep is de uitdrukking soms terug te vinden, zie
bijvoorbeeld ABRS 12 juli 2006, 200502100/1, AB 2006, 338, m.nt. R.J.G.M. Widdersho-
ven. 
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onder 1.2.2.3 omschreven wijze, dan kan niet worden volgehouden dat de ambts-
halve aanvulling van rechtsgronden aldus wordt ingevuld dat de besluitonderdelen
die het voorwerp zijn van het geschil, steeds integraal en op al hun merites worden
beoordeeld; dan is sprake van de hierboven bedoelde, uit de beperktere opvatting
voortvloeiende ‘vertaling’. Deze maakt het mogelijk om de bezwaren, ook voor
zover in niet-juridische of juridisch niet correcte bewoordingen gesteld, daadwer-
kelijk in de uitspraak te behandelen. Met andere woorden: de verplichting tot
ambtshalve aanvulling van rechtsgronden staat er aan in de weg dat door de in-
diener van het beroepschrift gebruikte argumenten vanwege een ontoereikend
juridisch gehalte buiten beschouwing worden gelaten. Uitgaande van de engere
opvatting van de verplichting, brengt deze echter niet met zich mee dat de rechter
in het geheel niet is gebonden aan de door de belanghebbende tegen het door hem
bestreden besluit of besluitonderdeel aangevoerde gronden.

Dit alles betekent overigens niet dat op datgene wat in geschil is niet steeds het
gehele objectieve recht moet worden toegepast. Met betrekking tot de bezwaren die
de belanghebbende tegen het door hem bestreden besluit of besluitonderdeel heeft
ingebracht, vormt dat objectieve recht onverkort het toetsingskader, met inbegrip
van al die voorschriften die de betrokkene niet heeft genoemd; dat is nu juist de
essentie van de ambtshalve aanvulling. Gelet op het dwingende karakter van het
bestuursrecht kan de appellant het er niet, ook niet als hij dat zou willen, toe leiden
dat de rechter een voorschrift dat op het beroep van toepassing is, buiten beschou-
wing laat. Zo bezien bestaat de ambtshalve aanvulling van rechtsgronden in feite
uit twee van elkaar te onderscheiden stappen. Eerst zet de rechter, voor zover
nodig, al hetgeen de appellant tegen het bestreden besluit(onderdeel) heeft aan-
gevoerd, om in feitelijke, dat wil in dit verband zeggen: niet-juridische, bewoor-
dingen. De Afdeling spreekt in dit verband wel van de ‘feitelijke grondslag’ op
basis waarvan de rechter heeft te oordelen – een uitdrukking die overigens tot
verwarring kan leiden.57 Vervolgens past de rechter op het aldus in feitelijke
bewoordingen weergegeven geschil (ambtshalve) het gehele toepasselijke recht
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58 Het CBb spreekt in de zojuist genoemde uitspraken van 17 mei 2005 dan ook van gronden,
ontleend aan de betrokken EG-richtlijn: niet het al of niet bij name noemen van een bepaald
voorschrift door de appellant geeft de doorslag bij de vraag of dat voorschrift door de rechter
kan worden toegepast, maar de inhoud van het achterliggende, inhoudelijke bezwaar van
betrokkene. 

59 Zie uitvoerig hierover: R. Kooper, ‘Ambtshalve toetsing en aanvulling van rechtsgronden’,
JBplus 2002, p. 83-89, m.n. p. 85-86. Zie ook de noot van Verheij bij ABRS 23 december
2003, 200304718/1, AB 2003, 383.

60 Een overzicht van recente ontwikkelingen met betrekking tot ambtshalve toetsing is te
vinden in de bijdrage van D. Brugman, ‘Ambtshalve toetsing afgebakend’, NTB 2005, 34.

61 Zie de hierboven geciteerde passage uit de MvA II (PG Awb II, p. 464).
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toe.58 Voert de belanghebbende bijvoorbeeld aan dat een bepaald besluit, bijvoor-
beeld een besluit waarbij hem subsidie of een uitkering is geweigerd, is genomen
in strijd met een door hem met name genoemde wettelijke bepaling, dan dient de
rechter eerst na te gaan welk feitelijk bezwaar er achter deze stelling zit; dat kan
bijvoorbeeld het bezwaar zijn dat de gevraagde voorziening op grond van de door
betrokkene verstrekte inkomensgegevens wel degelijk had moeten worden ver-
strekt, of het bezwaar dat het bestuursorgaan betrokkene in de bezwaarfase ten
onrechte niet heeft gehoord. Misschien is op het aan de orde zijnde bezwaar wel
een andere wettelijke bepaling van toepassing dan die waarop betrokkene een
beroep heeft gedaan; ook kan het zijn dat er naast de door de belanghebbende
ingeroepen bepaling nog andere voorschriften relevant zijn. Het is aan de rechter
om dit alles, in het kader van zijn verplichting tot ambtshalve aanvulling van
rechtsgronden, na te gaan.59 Bij dit alles gelden, natuurlijk, de grenzen van het ver-
bod op reformatio in peius; juist omdat de rechtstoepassing beperkt moet blijven
tot datgene wat daadwerkelijk in geschil is, is de kans dat de rechter tegen deze
grenzen oploopt overigens klein.

1.2.2.5  Ambtshalve toetsing

In het voorgaande is gebleken dat in het Awb-tijdperk de reikwijdte van de rechter-
lijke beoordeling nadrukkelijk wordt bepaald door (de indiener van) het beroep.
Uitzondering op dit uitgangspunt vormt de zogeheten ambtshalve toetsing.60 Deze
is niet wettelijk geregeld, maar is tijdens de parlementaire behandeling van artikel
8:69 Awb impliciet wel aan de orde geweest, namelijk daar de regering stelt dat de
toepassing van de regels inzake bevoegdheid en ontvankelijkheid van openbare
orde is, en derhalve niet ter vrije beschikking van partijen staat.61 Ambtshalve
toetsing vindt namelijk plaats met betrekking tot voorschriften die, zoals dat heet,
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62 Zie bijvoorbeeld Schreuder-Vlasblom, 2006, p. 168-169. Zie tevens, bijvoorbeeld, ABRS
29 juli 1996, H01.95.0599, JB 1996, 190, m.nt. MAH. 

63 Zie Kooper, JBplus 2002, p. 87-88. 
64 Widdershoven c.s. maken een vergelijkbaar onderscheid, zie Widdershoven c.s., 2001, p. 79

(op p. 10 van het rapport lijkt overigens een wat afwijkende ordening te worden gehanteerd).
Niettemin stellen zij dat ambtshalve toetsing buiten de omvang van het geding plaatsvindt
(Widdershoven c.s., 2001, p. 170). Het is echter het meest correct de ambtshalve toetsing
te situeren binnen de grenzen van het geding, maar buiten die van het geschil. Immers, ook
de ambtshalve toetsing kan zich niet uitstrekken tot kwesties die geen betrekking hebben op
het bestreden besluit en het daartegen ingestelde beroep. Zie over deze materie ook Kooper,
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‘van openbare orde’ zijn. Deze toetsing staat los van de beroepsgronden zoals
aangevoerd door de belanghebbende. Er wordt dan ook van uit gegaan dat de
ambtshalve toetsing kan leiden tot een reformatio in peius.62

De woorden van de regering, en ook de omstandigheid dat bij ambtshalve
toetsing pleegt te worden aangeknoopt bij voorschriften van openbare orde, kunnen
overigens tot misverstanden leiden. Hierboven bleek immers al dat de rechter op
datgene wat in geschil is, hoe dan ook het gehele objectieve recht toepast; of de
desbetreffende voorschriften nu van openbare orde zijn of niet. Ook bleek al dat
het objectieve bestuursrecht, anders dan de regering lijkt te suggereren, nooit ‘ter
vrije beschikking van partijen’ staat, ook niet als van voorschriften van openbare
orde geen sprake is. Het bijzondere van de ambtshalve toetsing is dus ergens anders
in gelegen, en wel hierin, dat deze toetsing aspecten betreft die niet in geschil
(hoeven te) zijn, aspecten dus ten aanzien waarvan geen beroepsgronden (hoeven
te) zijn aangevoerd. De toepasselijkheid op deze aspecten van voorschriften van
openbare orde maakt het noodzakelijk deze ambtshalve te beoordelen, zo is de
redenering. Zo bezien is het nauwkeuriger om in plaats van over toetsing aan
voorschriften van openbare orde, te spreken over het beoordelen van kwesties van
openbare orde.63

Met het voorgaande wordt duidelijk dat de begrippen geschil en geding, die
binnen het bestuursprocesrecht, en met name in het kader van artikel 8:69 Awb,
soms door elkaar worden gebruikt, een verschillende reikwijdte hebben. Het geding
is de procedure in rechte, begrensd door het bestreden besluit als ‘harde buiten-
grens’. Het geschil wordt gevormd door datgene wat de belanghebbende tegen dat
besluit heeft ingebracht, en wordt dus allereerst begrensd door de besluitonderdelen
waarop de bezwaren van de belanghebbende zijn gericht, en vervolgens in zekere
mate door de inhoud van de tegen de betrokken besluitonderdelen gerichte bezwa-
ren.64 De rechterlijke beoordeling blijft in principe binnen de grenzen van het
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JBplus 2002, m.n. p. 86, en de reactie van Stroink en Widdershoven op de bijdrage van
Kooper (JBplus 2002, p. 89).

65 Want ook bevoegdheids- en ontvankelijkheidsvragen behoren uiteraard tot het geding. Deze
vragen zijn behalve aan de persoon van de appellant en het door hem ingestelde beroep,
noodzakelijkerwijs ook gerelateerd aan het besluit dat het voorwerp vormt van het geding.

66 Zie Widdershoven c.s., 2001, p. 188. 
67 Widdershoven c.s., 2001, p. 174 e.v.
68 Ook Schreuder-Vlasblom stelt dat materiële normen als regel niet worden aangemerkt als

te zijn van openbare orde, zie Schreuder-Vlasblom 2006, p. 169. 
69 Zie bijvoorbeeld ABRS 19 oktober 1998, H01.97.1313, AB 1999,163.
70 ABRS 21 mei 2003, 200205080/1, AB 2003, 324 m.nt. TN, ABRS 1 oktober 2003,

200206351/1, AB 2004, 50, m.nt. TN. Zie hierover ook A.G.A. Nijmeijer, ‘Het bestem-
mingsplan en de bouwvergunning; een niet-ambtshalve door de rechter te toetsen relatie’,
JBplus 2004, p. 186-198.

71 ABRS 2 maart 2004, 200308607/1, JB 2004, 152 m.nt. C.L.G.F.H. A., AB 2004, 152, m.nt.
BPV en RW. Zie tevens de zojuist genoemde prejudiciële vragen van het College van
Beroep voor het bedrijfsleven in CBb 17 mei 2005, AWB 02/1962, AB 2005, 282 m.nt.
JHvdV; JB 2005, 241 m.nt. LJMT en CBb 17 mei 2005, AWB 02/1416 t/m 02/1420, 02/
1422, 02/1423 en 02/1425, LJN AT 5805, CBb 17 mei 2005, AWB 02/581, LJN AT 5809
en CBb 17 mei 2005, 20/1661, 02/1845 en 02/1901, LJN AT 5816, alsmede het antwoord
van het HvJEG, HvJEG 7 juni 2007, gevoegde zaken C-222/05 tot en met C-225/05. Zie ook
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geschil; ingeval van ambtshalve toetsing aan bepalingen van openbare orde treedt
zij daarbuiten, maar de grenzen van het geding mogen nimmer worden overschre-
den.65

Wat houdt het begrip ‘voorschriften van openbare orde’ nu eigenlijk precies in?
Schreuder-Vlasblom stelt dat als maatstaf kan dienen de vraag of een rechtsregel
behoort tot die kernelementen van de rechtsorde die juist de rechter los van wil en
kennis van partijen behoort te bewaken. Andere auteurs hanteren vergelijkbare
definities.66 Widdershoven c.s. geven in hun onderzoeksrapport uit 2001 een vrij
uitvoerige opsomming van onderwerpen die de Afdeling bestuursrechtspraak en
de Centrale Raad van Beroep in de loop der jaren ambtshalve hebben beoordeeld.67

De laatste jaren lijkt de tendens te zijn dat steeds minder ambtshalve wordt getoetst
aan bepalingen van materieel bestuursrecht.68 Leek de Afdeling bestuursrecht-
spraak voorheen nog wel eens naar het middel van ambtshalve toetsing te grijpen
teneinde in te kunnen gaan op kwesties als de vraag of een bouwplan in overeen-
stemming was met het geldende bestemmingsplan,69 thans lijkt van ambtshalve
beoordeling van dergelijke zaken geen sprake meer.70 Ook de toepasselijkheid op
een bepaalde kwestie van bepalingen van Europees recht vormt in beginsel geen
reden voor ambtshalve beoordeling van die kwestie71 – al toetst de Afdeling
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CBb 9 november 2006, AWB 05/686 en 05/687, AB 2007, 67 m.nt. R. Ortlep en M.J.M.
Verhoeven. Zie nader onder 1.3.2. 

72 ABRS 11 februari 2005, 200409759/1, JV 2005, 172 m.nt. R.J.G.M. Widdershoven. Het
betrof overigens een aspect dat mede de toegang tot de rechter en de processuele gang van
zaken in eerste aanleg raakt, namelijk de termijn waarbinnen een zitting bij de rechtbank
plaatsvindt naar aanleiding van een beroep tegen een vrijheidsontnemende maatregel in de
zin van de Vreemdelingenwet 2000. 

73 Dat gebeurt bijvoorbeeld uitdrukkelijk in ABRS 1 oktober 2003, AB 2004, 50, m.nt. TN.
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bestuursrechtspraak een enkele maal ambtshalve aan bepalingen van het EVRM.72

De ambtshalve toetsing blijft aldus in hoofdzaak beperkt tot aspecten die de
toegang tot de rechter raken. Daarbij gaat het natuurlijk allereerst om de tijdens de
parlementaire behandeling van artikel 8:69 Awb al genoemde bevoegdheids- en
ontvankelijkheidskwesties. Daaronder vallen behalve de (relatieve) bevoegdheid
van de rechter en de ontvankelijkheid van het beroep, natuurlijk ook onderwerpen
als het besluitbegrip en de (uiterste grenzen van de) bevoegdheid van het bestuurs-
orgaan. Verder worden in hoger beroep bepaalde fundamentele aspecten van de
processuele gang van zaken in eerste aanleg ambtshalve beoordeeld. Zo beoordeelt
de appelrechter ambtshalve of de rechtbank binnen de grenzen van het haar
voorgelegde geschil is gebleven.73

1.2.2.6  Ambtshalve aanvulling van de feiten

Artikel 8:69 lid 3 geeft de rechter de bevoegdheid tot ambtshalve aanvulling van
de feiten; anders dan bij de aanvulling van rechtsgronden zoals geregeld in het
tweede lid, gaat het hier niet om een verplichting. Hoe veel er gedurende de
afgelopen jaren ook te doen is geweest over de vaststelling van de feiten door de
bestuursrechter – men hoeft er het hierna volgende hoofdstuk maar op na te slaan –
over het onderhavige artikellid is weinig jurisprudentie beschikbaar, en is evenmin
erg veel geschreven in de literatuur. Ook de parlementaire behandeling is, zo bleek
hierboven al, summier. Over de strekking van artikel 8:69, lid 3 is niet veel méér
opgemerkt dan dat het artikellid met zich meebrengt dat de rechter zich, anders dan
in het burgerlijk proces, niet op voorhand neerlegt bij hetgeen met betrekking tot
de feiten wordt aangedragen door partijen, maar dat hij ‘doorvraagt’. Verder is nog
opgemerkt dat de betrokken bevoegdheid voortvloeit uit de ongelijkheidscompen-
satie, en dat hoe groter de ongelijkheid tussen partijen, hoe meer aanleiding er is
om van de bevoegdheid gebruik te maken. Partijen moeten te allen tijde in de
gelegenheid worden gesteld om zich over de eventuele aanvullende feiten uit te
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74 Zie onder 1.2.1, alsmede de onder 1.2.2.2 opgenomen citaten.
75 Zie bijvoorbeeld HR 2 mei 1997, NJ 1998, 315 m.nt. WMK. 
76 Overigens wijzen diverse auteurs er op dat het uitgangspunt van lijdelijkheid met de komst

van het herziene Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering enigszins is genuanceerd en dat
de materiële waarheid ook in het burgerlijk proces een steeds grotere rol is gaan spelen. Zie
De Bock, 2004, p. 75 en K.J. de Graaf en V.C.A. Lindijer, ‘Over het verzamelen en uit-
sluiten van feiten’ in: A.F.M. Brenninkmeijer (red.), Over de taakopvatting van de rechter,
Boom Juridische uitgevers, Den Haag 2003, p. 151-172, m.n. p. 153-154. Zie ook C.J.M.
Klaassen, ‘Het burgerlijk procesrecht en de waarheidsvinding’, in: C.P.M. Cleiren e.a., Het
procesrecht en de waarheidsvinding, Boom Juridische uitgevers, Den Haag 2001, p. 47-71,
m.n. p. 47-48. 

77 Zie De Bock, 2004, p. 75-76.
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laten.74 Meer aanknopingspunten bevat de parlementaire geschiedenis eigenlijk
niet.

Wat is nu de precieze reikwijdte van de bepaling? Duidelijk is dat de essentie van
de bepaling hierin is gelegen, dat een verschil met het burgerlijk (proces)recht tot
uitdrukking is gebracht. De burgerlijke rechter is lijdelijk, hetgeen in het burgerlijk
proces op twee manieren tot uitdrukking komt (zie artikel 149, lid 1 Rv). In de
eerste plaats mag de burgerlijke rechter slechts die feiten in zijn beoordeling
betrekken die hem in het betrokken geding ter kennis zijn gekomen. Het is hem dus
niet toegestaan om buiten het geding, en dus buiten partijen om, feitenmateriaal te
verzamelen bij derden, of bijvoorbeeld gegevens te gebruiken uit een procesdossier
in een andere zaak.75 In de tweede plaats moet de burgerlijke rechter feiten die door
de ene partij zijn gesteld en door de wederpartij niet zijn betwist, voor waar
aannemen.76 Artikel 8:69, lid 3 Awb nu, maakt dat dit alles anders ligt voor de
bestuursrechter: die kan dus in de eerste plaats rekening houden met feiten die hem
buiten het geding ter kennis zijn gekomen, en in de tweede plaats een eigen oordeel
geven over feiten die door één der partijen zijn gesteld en door de wederpartij niet
zijn weersproken.77 Artikel 8:69, lid 3 Awb heeft dus een duidelijke theoretische
betekenis. In het licht van de opdracht aan de bestuursrechter tot het zoeken naar
de materiële waarheid zoals die centraal is gesteld in de in de toelichting bij het
Awb-bestuursprocesrecht, gaat het om een cruciale bepaling. De vervulling van
bedoelde opdracht lijkt immers, inderdaad, moeilijk verenigbaar met een lijdelijke
opstelling.

De theoretische tegenstelling tussen de lijdelijke civiele rechter en de schijnbaar
actieve bestuursrechter moet evenwel op een belangrijk punt worden gerelativeerd.
Het beginsel van lijdelijkheid brengt namelijk in zoverre geen beperkingen met
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78 Zie De Bock, 2004, p. 77. 
79 De Graaf en Lindijer, 2003, p. 156-157. 
80 Enkele voorbeelden zijn ABRS 13 april 2005, 200407551/1, ABRS 13 april 2005,

200501283/1, ABRS 13 april 2005, 200410003/1, ABRS 25 mei 2005, 200408400/1 (zie
www.RaadvanState.nl). 
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zich mee dat de civiele rechter voor zover sprake is van onderlinge betwisting door
partijen van de over en weer door hen gestelde feiten, net als de bestuursrechter
volop de mogelijkheid heeft tot rechterlijk onderzoek – en het is nu juist deze
situatie waarin rechterlijk feitenonderzoek uiteraard het meest in de rede ligt. De
omstandigheid dat de civiele rechter geen feiten in aanmerking mag nemen die hem
buiten het geding ter kennis zijn gekomen, levert in dit opzicht weinig substantiële
beperkingen op, aangezien het rechterlijk feitenonderzoek nu juist binnen het
geding plaatsvindt – al dient het onderzoek zich natuurlijk te beperken tot juist die
feiten die door de ene partij zijn aangedragen en door de ander zijn weersproken.78

De Graaf en Lindijer wijzen er dan ook terecht op dat de mogelijkheid om, in de
woorden van de toelichting, ‘dóór te vragen’, geen exclusief voorrecht van de
bestuursrechter vormt: er is op zichzelf beschouwd geen reden waarom niet ook de
burgerlijke rechter zou kunnen ‘doorvragen’, bijvoorbeeld in een inlichtingencom-
paritie (artikel 22, artikel 88 Rv). Ook andere bevoegdheden tot nader onderzoek
naar de feiten zoals de bestuursrechter die heeft, zoals de bevoegdheid tot het horen
van getuigen (artikel 8:46 Awb) en die tot het gelasten van deskundigenonderzoek
(artikel 8:47 Awb), zijn geenszins exclusieve bevoegdheden van de bestuursrechter
maar behoren evenzeer toe aan de burgerlijke rechter, zo merken de genoemde
auteurs evenzeer terecht op (zie artikel 166, respectievelijk artikel 194 Rv).79

Dan is er nog de praktijk. Het lijkt er op dat in gevallen waarin het uitgangspunt
van lijdelijkheid bij uitstek een rol speelt, te weten gevallen waarin partijen het
onderling eens zijn over de feiten, ook de bestuursrechter meestal wel uitgaat van
de door partijen aangedragen feitelijke constellatie. Met name bij de Afdeling
bestuursrechtspraak is vaak te zien dat feiten ten aanzien waarvan geen verschil
van mening tussen partijen naar voren is gekomen, om die reden als vaststaand
worden aangenomen.80 Hiermee lijkt de meest waarschijnlijke verklaring gevonden
voor het feit dat de betekenis van artikel 8:69, lid 3 Awb in de praktijk minder
groot is gebleken dan in theorie. Het is overigens moeilijk te zeggen in hoeverre
met de hier bedoelde werkwijze nu daadwerkelijk afbreuk wordt gedaan aan de
opdracht tot het zoeken naar de materiële waarheid en aan het uitgangspunt van
ongelijkheidscompensatie. De wetgever heeft het, zo veel is duidelijk, mogelijk
willen maken dat de bestuursrechter ‘ingrijpt’ als het bestuursorgaan, vanuit zijn
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81 Al heeft de Centrale Raad van Beroep gelet op de tot zijn competentie behorende
rechtsgebieden wellicht wat meer dan de overige hoogste bestuursrechtelijke rechtscolleges
te maken met situaties waarin een concrete noodzaak tot ongelijkheidscompensatie bestaat.
Brenninkmeijer verwoordde het in 1995 aldus: ‘Het zijn vaak niet de economisch sterken
die onze rechtszalen bezoeken, bovendien hebben ze vaak lichamelijk of geestelijk en vaak
ook maatschappelijk of persoonlijk veel te verduren gehad.’ (A.F.M. Brenninkmeijer,
‘Appelrechtspraak in bestuursrechtelijke geschillen’, in: Met zin en verstand; opstellen
aangeboden ter gelegenheid van het afscheid van mr A.G. van Galen als president van de
Centrale Raad van Beroep op 13 november 1995, Kluwer, Deventer 2005, p. 22. 

82 Tenzij het betreft een besluit dat is genomen in administratief beroep, een besluit dat aan
goedkeuring is onderworpen of de goedkeuring (of weigering van die goedkeuring) van een
ander besluit inhoudt, dan wel een besluit dat is voorbereid met toepassing van afdeling 3.4
Awb. 
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kennisvoorsprong, de burger-wederpartij een voorstelling van zaken heeft voorge-
spiegeld die, zonder dat de burger daar een vinger op heeft weten te leggen, op
gespannen voet lijkt te staan met de werkelijkheid. In de dagelijkse praktijk is zo’n
situatie echter nu ook weer niet aan de orde van de dag.81 Zijn partijen het over
bepaalde feiten eens en is er geen bijzondere reden om aan de door hen gepresen-
teerde visie te twijfelen, dan lijkt het ook weer niet altijd zinvol om daarop dan
toch, ins blaue hinein, rechterlijk feitenonderzoek los te laten.

1.2.3 Bestuurlijke voorprocedures

1.2.3.1  De bezwaarprocedure

Krachtens artikel 7:1, lid 1 Awb dient degene aan wie het recht is toegekend tegen
een besluit beroep op een administratieve rechter in te stellen, voorafgaand aan die
instelling tegen dat besluit een bezwaarschrift in te dienen bij het bestuursorgaan
dat het besluit heeft genomen.82 Vervolgens kan tegen de beslissing op het bezwaar
beroep worden ingesteld met toepassing van de voorschriften die gelden voor het
instellen van beroep tegen het besluit waartegen bezwaar is gemaakt, zo bepaalt
artikel 7:1, lid 2. De bezwaarprocedure is daarmee de belangrijkste bestuurlijke
voorprocedure.

De bezwaarvoorziening is niet vrijblijvend; benutting ervan vormt in beginsel
een voorwaarde voor de toegang tot het beroep bij de rechter, zo volgt niet alleen
uit artikel 7:1 Awb, maar ook uit artikel 6:13 Awb. Sinds 1 september 2004 hebben
partijen de mogelijkheid om in daarvoor ‘geschikte’ zaken met wederzijds goed-
vinden de bezwaarfase over te slaan (artikel 7:1a Awb); het initiatief daartoe ligt
bij belanghebbende, die zijn verzoek daartoe direct in zijn bezwaarschrift moet
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83 Aldus P.J.J. van Buuren en T.C. Borman in: Algemene wet bestuursrecht, tekst en commen-
taar, vierde druk, Kluwer, Deventer 2003, p. 299. 

84 Zie PG Awb I, p. 279.
85 PG Awb I, p. 347.
86 Zo wordt aangenomen dat sanctiebesluiten in de bezwaarschriftfase ex tunc moeten worden

beoordeeld, zie bijvoorbeeld ABRS 28 december 1999, E03.97.0950, AB 2000, 107 m.nt.
FM. Zie ook Verheij, JBplus 2003, p. 34-35. 
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doen. Uitgangspunt blijft dus dat voorafgaand aan het beroep de bezwaarfase moet
zijn doorlopen; het zogeheten rechtstreeks beroep als bedoeld in artikel 7:1a Awb
vormt nadrukkelijk een uitzondering op de regel.

De bezwaarvoorziening kent zowel bestuurlijke als rechterlijke elementen: zij
valt te karakteriseren als ‘rechtsbescherming door verlengde besluitvorming’.83

Zowel de bestuurlijke als de rechterlijke elementen vallen te verklaren aan de hand
van de verschillende functies die aan de bezwaarvoorziening plegen te worden
toebedeeld. In de eerste plaats wordt met deze voorziening beoogd dat conflicten
tussen bestuur en burger zo veel mogelijk in onderling overleg worden opgelost,
en dat de gang naar de rechter waar mogelijk achterwege blijft. In de tweede plaats
is het de bedoeling dat de bezwaarprocedure in gevallen waarin inschakeling van
de rechter onvermijdelijk is gebleken, tot een helderder afbakening van het geschil
leidt dan zonder die procedure het geval zou zijn geweest. In de derde plaats kan,
zo is de gedachte, het onderzoek naar aanleiding van het bezwaarschrift, in het
kader waarvan de belanghebbende moet worden gehoord en waarbij anderen
moeten worden betrokken dan degenen die het bestreden besluit hebben voorbe-
reid, ertoe leiden dat gebreken binnen de organisatie van het bestuursorgaan
worden blootgelegd.84

Het belangrijkste verschil met het beroep bij de rechter is dat in de bezwaarfase,
krachtens artikel 7:11, lid 1 Awb, een volledige heroverweging van het bestreden
besluit plaatsvindt; dat ligt ook voor de hand, nu het het bestuur zelf is dat over het
bezwaar beslist. Dat betekent nadrukkelijk dat de toetsing, anders dan in een
gerechtelijke procedure, niet beperkt blijft tot vragen van rechtmatigheid, maar zich
ook uitstrekt tot kwesties van beleid.85 Het gaat daarbij bovendien, in beginsel, om
een toetsing ex nunc: behoudens bepaalde uitzonderingssituaties86 vindt de beoor-
deling van het bezwaar, anders dan de beoordeling in rechte, plaats met inachtne-
ming van de feiten en omstandigheden zoals die gelden ten tijde van die beoorde-
ling. Dat het bestuur zelf, volledig heroverwegend, over het bezwaar oordeelt, heeft
nog een consequentie. Daar waar de rechter, als hij een weigeringsgrond toepast
die niet in het bestreden besluit is opgenomen, buiten de grondslag van dat besluit,
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87 Zie onder 1.2.2.4.
88 L.J.A. Damen e.a., Bestuursrecht 2, Rechtsbescherming, Boom Juridische uitgevers, Den

Haag 2002, p. 162.
89 Zie PG Awb I, p. 347. 
90 De Bock, 2004, p. 30 en p. 33. 
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en dus buiten de grenzen van het geding treedt,87 kan het bestuur, zo merken
Damen c.s. op, in bezwaar onder omstandigheden nog een nieuwe weigeringsgrond
aan zijn besluit ten grondslag leggen.88

De heroverweging vindt, zo is eveneens bepaald in artikel 7:11, lid 1 Awb,
plaats op grondslag van het bezwaar. Onderdelen van het besluit die geheel los van
het aangevoerde bezwaar staan, blijven, aldus de toelichting bij artikel 7:11, in
beginsel buiten beschouwing.89 Anders dan in de fase van de rechterlijke beoorde-
ling is het in de bezwaarfase echter niet verboden om dergelijke niet ter discussie
gestelde besluitonderdelen in de beoordeling te betrekken, zo merkt De Bock op.90

Het gebruik van de woorden ‘in beginsel’ in de toelichting bevestigt dat.91 Boven-
dien behoeft de beoordeling in de bezwaarprocedure niet specifiek plaats te vinden
aan de hand van de inhoudelijke gronden die de bezwaarmaker heeft aangevoerd
tegen ofwel het bestreden besluit als geheel, ofwel de specifiek door hem ter dis-
cussie gestelde onderdelen daarvan. Dit laatste is nadrukkelijk bevestigd tijdens de
parlementaire behandeling van artikel 7:11 Awb en heeft zelfs geleid tot wijziging
van de aanvankelijk voorgestelde tekst van het tweede lid van de bepaling, welk
artikellid de herroeping naar aanleiding van het bezwaar regelt. De aanvankelijke
woorden ‘voor zover het bestuursorgaan het bezwaar gegrond acht’ zijn vervangen
door de zinsnede: ‘voor zover de heroverweging daartoe aanleiding geeft.’92

Uit artikel 7:11, lid 1 Awb vloeit wel voort dat een reformatio in peius, net als
in de beroepsfase, in beginsel is uitgesloten. Een eventuele, los van het bezwaar
staande bevoegdheid tot wijziging van het besluit ten nadele van belanghebbende
mag echter onverkort worden uitgeoefend.93

De beoordeling in bezwaar heeft daarmee al met al een duidelijk ander karakter
dan die door de rechter: de voorgeschreven ‘volledige heroverweging’ impliceert
dat het bestuur de zaak zo goed als helemaal opnieuw bekijkt, bijna alsof er nog
geen primair besluit ter tafel ligt. De bezwaarprocedure is niettemin omkleed met
een aantal waarborgen die aan een gerechtelijke procedure doen denken. Zo geldt
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een hoorplicht (artikel 7:2 Awb), geldt een gedetailleerde regeling voor de indie-
ning van stukken (artikel 7:3 Awb), en is er een regeling voor het horen van
getuigen en deskundigen (artikel 7:8 Awb). Degene die belast is met het horen van
de bezwaarmaker mag niet betrokken zijn geweest bij de voorbereiding van het
bestreden besluit (artikel 7:5 Awb). Ook de bekendmaking van de beslissing op
bezwaar is aan een gedetailleerde regeling gebonden (artikel 7:12 Awb).

1.2.3.2  Openbare voorbereidingsprocedures: bedenkingen en zienswijzen

Tot 1 juli 2005 waren van kracht de afdelingen 3.4 en 3.5 Awb (oud), waarin
respectievelijk de openbare voorbereidingsprocedure en de uitgebreide openbare
voorbereidingsprocedure waren geregeld. Voor beide afdelingen gold dat deze van
toepassing waren als dat was bepaald in een wettelijk voorschrift of als het be-
stuursorgaan dat in een besluit had bepaald. Wat betreft de openbare voorberei-
dingsprocedure bood artikel 3:13 Awb (oud) aan belanghebbenden de mogelijkheid
om, voorafgaand aan de besluitvorming, schriftelijk of mondeling hun zienswijze
over de voorliggende aanvraag of het voorliggende ontwerpbesluit in te dienen. Bij
wettelijk voorschrift of door het bestuursorgaan kon worden bepaald dat ook aan
anderen dan belanghebbenden de gelegenheid tot het indienen van hun zienswijze
moest worden geboden. De hier bedoelde voorziening kwam niet in de plaats van
de bezwaarprocedure: tegen besluiten die op grond van de onderhavige afdeling
waren voorbereid moest, alvorens de rechter kon worden ingeschakeld, dus nog
gewoon bezwaar worden gemaakt.

Dan de uitgebreide openbare voorbereidingsprocedure van afdeling 3.5 Awb
(oud). In geval van besluiten op aanvraag golden artikel 3:24 Awb (oud), op grond
waarvan een ieder schriftelijk bedenkingen tegen het ter inzage gelegde ontwerpbe-
sluit kon indienen bij het bestuursorgaan, en artikel 3:25 Awb (oud), dat, eveneens
aan een ieder, de mogelijkheid tot het mondeling indienen van bedenkingen bood.
Artikel 3:32 Awb (oud) voorzag, ook weer voor een ieder, ten aanzien van ambts-
halve besluitvorming in de mogelijkheid tot het schriftelijk indienen van bedenk-
ingen. De wetgever c.q. het bestuursorgaan kon de kring van personen die gerech-
tigd waren tot het indienen van bedenkingen inperken; belanghebbenden konden
echter niet worden uitgesloten (artikel 3:26 Awb (oud)). Anders dan de hierboven
genoemde zienswijzenvoorziening kwam de bedenkingenvoorziening van afdeling
3.5 Awb (oud) wél in de plaats van de bezwaarprocedure: artikel 7, lid 1, aanhef
en onder d Awb (oud) sloot besluiten die waren voorbereid met toepassing van
afdeling 3.5 Awb (oud) uit van de verplichting tot het, voorafgaand aan het beroep
bij de rechter, maken van bezwaar. Ten aanzien van deze categorie van besluiten
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vond er dus uitsluitend naar aanleiding van de bedenkingen, en derhalve vooraf-
gaand aan de totstandkoming van de besluitvorming in haar definitieve vorm, een
vorm van bestuurlijke heroverweging plaats.94

De bedenkingen- en de zienswijzenvoorziening van de afdelingen 3.4 en 3.5
Awb (oud) pleegden niet te worden beschouwd als vormen van rechtsbescher-
ming.95 Bepalingen als artikel 6:5 Awb, waarin vereisten ten aanzien van de inhoud
van bezwaar- en beroepschriften zijn neergelegd, misten toepassing ten aanzien van
deze procedures, net als de procedureregels van afdeling 7.2 Awb. De kenmerken
van rechterlijke geschilbeslechting die zichtbaar zijn in de bezwaarvoorziening,
ontbraken hier dus: de bedenkingen- en zienswijzenprocedure waren eerst en
vooral onderdeel van de bestuurlijke besluitvorming.96

Inmiddels zijn, per 1 juli 2005, de afdelingen 3.4 Awb (oud) en 3.5 Awb (oud)
vervangen door de huidige afdeling 3.4 Awb. Met deze afdeling, die de beide
zojuist besproken voorbereidingsprocedures vervangt door één uniforme openbare
voorbereidingsprocedure, is beoogd te komen tot harmonisatie en vereenvoudiging.
Niet beoogd is om verandering te brengen in het karakter van de procedure: de
nieuwe wetgeving heeft geen wezenlijke verandering gebracht in de karakteristie-
ken die hierboven werden beschreven. Nog altijd ontbreken kenmerken van
geschilbeslechting, en gelden er dus geen bepalingen als artikel 6:5 Awb of pro-
cedureregels als in afdeling 7:2 Awb. Net als dat gold voor de procedure van
afdeling 3.5 Awb (oud) geldt ook voor de nieuwe uniforme procedure dat deze in
de plaats komt van de bezwaarprocedure (artikel 7, lid 1, aanhef en onder d Awb).
De terminologie in de nieuwe afdeling sluit aan bij die van afdeling 3.4 Awb (oud):
er wordt niet meer van bedenkingen, maar (alleen nog) van zienswijzen gesproken.
De zienswijze kan, zowel in geval van besluitvorming op aanvraag als in geval van
ambtshalve besluitvorming, naar keuze schriftelijk of mondeling worden inge-
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97 Zie bijvoorbeeld artikel 13.3 Wet milieubeheer. De Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO)
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bracht (artikel 3:15, lid 1 Awb). Op nog een ander punt is de lijn van afdeling 3.4
Awb (oud) gevolgd: in beginsel berust het recht om in te stappen in de bestuurlijke
voorfase niet meer bij een ieder, maar nog slechts bij belanghebbenden (artikel
3:15, lid 1 Awb); wetgever of bestuursorgaan kunnen ertoe overgaan om ook
anderen dan belanghebbenden (dat wil zeggen: een ieder) toe te laten (artikel 3:15,
lid 2 Awb). Deze laatste verandering is overigens minder groot dan zij lijkt. Via de
Aanpassingswet uniforme openbare voorbereidingsprocedure Awb zijn, conform
het genoemde artikel 3:15, lid 2 Awb, in de bestaande bijzondere wetten als
bijvoorbeeld de Wet op de Ruimtelijke Ordening en de Wet milieubeheer, namelijk
bepalingen opgenomen die de zienswijzenvoorziening voor een ieder openstellen.97

Daarmee is in zoverre de situatie van vóór 1 juli 2005 gehandhaafd.

Hierna in hoofdstuk 3 zal blijken dat in de voor een ieder geldende beroepsmoge-
lijkheden die voorheen aan onder meer de bedenkingenprocedure van afdeling 3.5
Awb (oud) waren gekoppeld, eveneens verandering is gebracht. De kring van
beroepsgerechtigden op de betrokken rechtsgebieden is in lijn gebracht met die van
het algemeen Awb-bestuursprocesrecht, dat alleen aan de kring van belanghebben-
den een beroepsrecht toekent. Hier gaat het niet om een papieren, maar om een
daadwerkelijke verandering: een ontsnappingsclausule als die van artikel 3:15, lid
2 Awb ontbreekt. Er is daarmee – het werd al even aangestipt onder 1.2.2.1 – een
einde gekomen aan het bestaan van de zogeheten actio popularis.

1.2.4 De goede procesorde

1.2.4.1  Algemeen

In het voorgaande is het wettelijk kader behandeld waarbinnen de materie die het
onderwerp van dit onderzoek vormt, moet worden bezien. Daarmee is het beeld
nog niet geheel compleet. Eén voor dit onderzoek relevant aspect is namelijk niet,
of althans niet volledig, in de wet geregeld: in literatuur en rechtspraak pleegt te



TRECHTERS IN HET BESTUURSPROCESRECHT 
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worden uitgegaan van één of meer (ongeschreven) beginselen van een goede
procesorde.

Konijnenbelt en Van Male onderscheiden enkele van deze beginselen. In de eerste
plaats het beginsel van openbaarheid van de zitting. In de tweede plaats het
beginsel van hoor en wederhoor, dat in diverse wettelijke bepalingen is terug te
vinden (zie bijvoorbeeld artikel 8:39 en 8:56 Awb). Ten slotte het verdedigings-
beginsel, dat een tijdige argumentatie vereist, en dat er aan in de weg staat dat de
wederpartij wordt overrompeld en als gevolg daarvan in zijn verweerrechten wordt
gekort of geschaad.98

De Waard merkt op dat de term ‘goede procesorde’ met name de laatste jaren niet
meer alleen wordt geassocieerd met situaties waarin partijen in hun verdediging
dreigen te worden geschaad. Het begrip ziet volgens de auteur namelijk niet alleen
op een behoorlijk proces, maar ook op een ordelijk proces. Bij de eerste betekenis,
die van het behoorlijkheidsgehalte van het proces, denkt de auteur met name aan
beginselen die hij aanduidt als beginselen van behoorlijke rechtspleging: het
verdedigingsbeginsel, het – uit dat beginsel voortvloeiende – beginsel van hoor en
wederhoor en een aantal andere beginselen.99 De tweede betekenis ziet, aldus De
Waard, op een ordelijke, overzichtelijke en systematische wijze van behandelen.
Noties als die van voortvarendheid, van proceseconomie, vallen onder de tweede
betekenis van het begrip, aldus de auteur. Soms gaat het daarbij niet alleen om het
concrete geding, maar ook om de relatie van dat geding tot eventuele voorprocedu-
res of vervolgprocedures. Het is, zo stelt De Waard, namelijk met name deze
tweede betekenis, die van een doelmatige ‘vergaderorde’ dus, waarbinnen de
eventuele eis moet worden bezien dat in een vervolggeding niet met zaken wordt
gekomen die in een eerdere fase naar voren hadden kunnen worden gebracht.
Overigens benadrukt de auteur dat de twee hoofdbetekenissen van behoorlijkheid
en ordelijkheid te onderscheiden, maar niet te scheiden zijn: de noodzaak tot een
voortvarende behandeling vloeit voort uit beginselen van een behoorlijke rechtsple-
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ging (het redelijke-termijnvereiste), maar ook uit het uitgangspunt van ordelijkheid.
Ook het oordeel dat een bepaald stuk of ander gegeven in een te laat stadium van
het lopende geding aan de rechter is verstrekt kan uit beide betekenissen voort-
vloeien, zo stelt de auteur. In het geval de eis van behoorlijkheid aan de orde is, is
daarbij echter de vraag relevant in hoeverre de wederpartij in zijn processuele
belangen is geschaad; in het kader van het ordelijkheidsvereiste speelt dat aspect
geen rol. Soms, zo stelt de auteur, zijn de eisen die uit beide hoofdbetekenissen
voorvloeien met elkaar tegenstrijdig en moet aan één van beide voorrang worden
gegeven.100

De Waard wijst er verder op dat de rechter de term ‘goede procesorde’ op twee
manieren gebruikt. In de eerste plaats in het kader van toetsing van uitspraken en
beslissingen van andere instanties. Er is dan, aldus de auteur, sprake van een
criterium voor hetgeen die eerdere instantie had moeten doen of nalaten. Er lijkt
dan dus sprake van een rechtsnorm die, zo stelt de auteur, door de rechter soms
wordt gerekend tot de categorie ongeschreven rechtsregels of de categorie algeme-
ne rechtsbeginselen,101 maar soms ook als een soort zelfstandige vierde categorie
van rechtsregels wordt gepresenteerd. In de tweede plaats, zo merkt De Waard op,
heeft de term ‘goede procesorde’ vaak betrekking op de gang van zaken in de
procedure waarin uitspraak wordt gedaan zelf. Hier heeft de term, zo stelt de
auteur, niet altijd de zware lading van rechtmatigheidsgrondslag, maar vormt zij
soms meer een uitleg voor de keuze voor een bepaalde aanpak: in het midden blijft
vaak of deze keuze van de rechter – bijvoorbeeld het niet in de beoordeling betrek-
ken van stukken of het niet toelaten van proceshandelingen – rechtens de enige
juiste was. De rechter behoeft zich hier volgens de auteur ook niet altijd over uit
te laten: hij heeft bij het leiding geven aan het proces immers veelal ruime
beslissingsvrijheid. Toch kunnen dit soort beslissingen volgens De Waard al gauw
het karakter krijgen van beslissingen over de rechten van partijen, en hebben zij
vaak een dienovereenkomstige uitstraling naar andere instanties.102

Widdershoven c.s. gaan uit van een indeling die, hoewel de terminologie wat
afwijkt, inhoudelijk vergelijkbaar is met die van De Waard – al lijkt het onder-
scheid tussen behoorlijkheid en ordelijkheid bij Widdershoven c.s. wat vloeiender.
De auteurs onderscheiden enkele beginselen van procesrecht. Zij noemen in de
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eerste plaats het verdedigingsbeginsel, dat, aldus de auteurs, als vereiste van fair
trial (eerlijk proces) is gepositiveerd in artikel 6 EVRM.103 Uit dit vereiste vloeien
volgens de auteurs de uitgangspunten van equality of arms en quantity of arms
voort. Verder noemen de auteurs het vereiste van een redelijke termijn en finaliteit.
Dit beginsel heeft, zo merken de auteurs op, alles te maken met het adagium litis
finiri oportet, en hangt daarnaast nauw samen met het redelijke-termijnvereiste
van artikel 6 EVRM.104 Tot de bedoelde beginselen van procesrecht rekenen de
auteurs verder een beginsel van een goede procesorde. Dat laatste beginsel,
waarvan, aldus de auteurs, aspecten zijn terug te vinden in de artikelen 8:58 en 8:60
Awb, streeft volgens de auteurs evenwicht na tussen enerzijds het verdedigingsbe-
ginsel en anderzijds effectiviteitsoverwegingen die voortvloeien uit het finaliteits-
beginsel en het beginsel van redelijke termijn. Het is dit uitgangspunt van goede
procesorde dat volgens de auteurs het inbrengen van stukken op de zitting proble-
matisch maakt. Vanwege het goede-en-voldoende-kansenaspect van het verdedi-
gingsbeginsel zou het nieuwe stuk misschien in de beoordeling moeten worden
betrokken, aldus de auteurs, maar dan zou in verband met het vereiste van hoor en
wederhoor de zaak moeten worden aangehouden voor nader onderzoek en om de
wederpartij in de gelegenheid te stellen zich op het nieuwe punt voor te bereiden.
Dit kan, zo menen de auteurs, echter in strijd zijn met de eisen die om redenen van
effectiviteit en finaliteit aan het proces mogen worden gesteld. Dan biedt het
beginsel van een goede procesorde een maatstaf om het juiste evenwicht te vinden.
Het formuleren van concrete criteria aan de hand waarvan deze afweging zou
moeten plaatsvinden blijkt echter lastig, zo stellen de auteurs.105 Met deze laatste
constatering zitten de auteurs op één lijn met De Waard, die van mening is dat vaak
onvoldoende duidelijk is wat de goede procesorde nu eigenlijk inhoudt, en wat zij
precies eist.106

1.2.4.2  De goede procesorde en het niet toelaten van gegevens

Uit de hierboven weergegeven beschouwingen komt hier en daar al naar voren dat
de goede procesorde voor de rechter soms reden vormt om stukken of gegevens
buiten beschouwing te laten. Dit lijkt dan vooral voort te vloeien uit het ordelijk-
heidsaspect dat uit de goede procesorde voortvloeit. Weliswaar speelt in zoverre
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ook het behoorlijkheidsaspect een rol, dat het (succesvol) op een (zeer) laat
moment in een lopende procedure aandragen van gegevens door de ene partij, de
andere partij in zijn verdediging zou kunnen schaden, maar dat eventuele schaden
heeft ook weer te maken met de noties van ordelijkheid, effectiviteit en proceseco-
nomie die er aan in de weg staan dat de duur van het proces te veel wordt opgerekt.
Heeft het buiten beschouwing laten van gegevens te maken met het niet reeds
verstrekken van die gegevens in een voorafgaande (bezwaar- of beroeps)procedure
in desbetreffende zaak, dan lijkt het ordelijkheidsaspect zelfs nog meer op de
voorgrond te staan, aangezien dan in mindere mare het gevaar aan de orde is dat
de wederpartij op een manier als hiervoor bedoeld in zijn processuele mogelijkhe-
den wordt geschaad. Binnen de lopende procedure heeft de wederpartij dan immers
gewoon de tijd voor een gedegen reactie.

Widdershoven c.s., die zoals gezegd uitgaan van een beginsel van een goede
procesorde als één van de beginselen van procesrecht, maken op het punt van die
procesorde in het onderhavige verband onderscheid tussen een enge en een ruime
opvatting. Volgens de enge betekenis, zo stellen betrokkenen, ziet het beginsel van
een goede procesorde in dit verband alleen op de vraag tot aan welk tijdstip binnen
een lopende procedure nog nieuwe stukken of gegevens kunnen worden inge-
bracht. Dat kan bijvoorbeeld zijn tot aan het aanvullend beroepschrift of tot aan de
mondelinge behandeling van de zaak.107 In deze context strekt het beginsel er
volgens de auteurs vooral toe om te voorkomen dat de verdedigingsrechten van een
partij worden geschonden door het te laat inbrengen van stukken, en valt het
goeddeels samen met het verdedigingsbeginsel en het beginsel van hoor en weder-
hoor. Bij een ruime opvatting van het beginsel van een goede procesorde gaat het
volgens de auteurs (ook) om de vraag of in hoger beroep nog een (inhoudelijke)
verbreding of vernieuwing van de rechtsstrijd toelaatbaar is ten opzichte van
datgene wat in eerste aanleg is behandeld. De goede procesorde wordt, aldus de
auteurs, dan in stelling gebracht ten behoeve van een effectieve geschillenbeslech-
ting. De overgang tussen de bestuurlijke voorprocedure en het beroep in eerste
aanleg wordt daarbij overigens niet door de auteurs genoemd.108 Of de goede pro-
cesorde ook met betrekking tot die overgang een rol kan, of moet, spelen zal hierna
in hoofdstuk 2, en met name onder 2.3.3, aan de orde komen. In hoofdstuk 4, onder
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109 Zie respectievelijk hoofdstuk 2, onder 2.3.4.1, hoofdstuk 3, onder 3.5.1, en hoofdstuk 4,
onder 4.2.1.5.

110 EHRM, 8 juni 1978, Engel, Series A, vol. 22, NJ 1978, 223, EHRM 22 mei 1990, Öztürk,
Series A, vol. 177, NJ 1992, 454. 
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meer onder 4.3.6.2 en 4.4.1.2, zal nader worden ingegaan op de betekenis van de
goede procesorde in het hoger beroep.

1.3 ACHTERGROND: HET INTERNATIONALE RECHT

1.3.1 Het EVRM

1.3.1.1  Artikel 6 EVRM

Het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele
vrijheden (EVRM) heeft ten aanzien van de in dit onderzoek aan de orde zijnde
materie relevantie vanuit verschillende invalshoeken. Op deze plaats worden
enkele algemene opmerkingen over de relevante verdragsbepalingen gemaakt. In
de hoofdstukken 2, 3 en 4 wordt vervolgens ingegaan op de betekenis van deze
bepalingen ten aanzien van de daar te bespreken specifieke vraagstukken.109

Van belang is allereerst de invalshoek van artikel 6 EVRM. Deze bepaling stelt
eisen aan de toegang tot en de inrichting van de nationale gerechtelijke procedures
van de verdragsstaten, voor zover het in die procedures althans gaat om het vast-
stellen van zogeheten burgerlijke rechten en verplichtingen (civil rights and
obligations), dan wel om het bepalen van de gegrondheid van een ingestelde
strafvervolging (criminal charge). Genoemde begrippen worden door het Europees
Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) autonoom uitgelegd, hetgeen wil
zeggen dat de classificatie volgens het betrokken nationale recht niet per definitie
bepalend is voor de beantwoording van de vraag wat wel, en wat niet onder de
begrippen valt. Ook rechtsbetrekkingen die volgens het Nederlandse nationale
recht niet tot het burgerlijk recht of het strafrecht, maar tot het bestuursrecht
worden gerekend kunnen, zo volgt uit de jurisprudentie van het EHRM, soms
vallen binnen de reikwijdte van een van de twee begrippen. Zo mag inmiddels als
vaststaand worden aangenomen dat bestuurlijke sancties met een onmiskenbaar
bestraffend karakter, zoals bijvoorbeeld de bestuurlijke boete, vallen binnen het
bereik van het begrip criminal charge.110 Het begrip civil rights and oligations



INLEIDENDE OPMERKINGEN

111 O.a. EHRM 13 juli 1987, Zimmerman and Steiner, Reports 1997, V, EHRM 23 oktober
1985, Benthem, NJ 1986, 102, m.nt. EEA, NJCM 1985, p. 669, AB 1986, 1, m.nt. E.M.H.
Hirsch Ballin, EHRM 24 november 1986, Series A, vol. 109. 

112 EHRM 9 december 1994, Schouten en Meldrum, Series A, vol. 304, AB 1995, 599, m.nt.
ICvdV, NJCM 1995, p. 466, EHRM 12 juli 2001, Ferrazzini, Reports 2001-VII, NJ 2004,
435, m.nt. EEA, NJCM 2002, p. 400. Overigens vallen fiscale boeten via het criminal
charge-begrip onder artikel 6 EVRM. 

113 EHRM 5 oktober 2000, Maaouia, Reports 2000-X, AB 2001, 80, m.nt. HB, NJCM 2001,
p. 26. 

114 EHRM 26 februari 1993, Salesi, Series A, vol. 257-E, EHRM 24 juni 1993, Schuler-
Zgraggen, Series A, vol. 263. 

115 Vergelijk het al genoemde Benthem-arrest. 
116 De leden 2 en 3 van artikel 6 EVRM bevatten waarborgen die specifiek betrekking hebben

op criminal charges, zoals de onschuldpresumptie en het zwijgrecht. Deze waarborgen zijn
voor het onderhavige onderzoek van minder belang. 
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wordt door het EHRM aldus uitgelegd dat ook rechtsgeschillen met een primair
publiekrechtelijk karakter kunnen zien op de vaststelling van dergelijke rechten en
verplichtingen, namelijk als de in het geding zijnde publiekrechtelijke rechtsvraag
directe gevolgen heeft voor de civielrechtelijke positie van de betrokkene: de ver-
mogenspositie, de contractsvrijheid, het gebruik en de eigendom van een woning,
en dergelijke.111 Deze uitleg brengt niet met zich mee dat alle bestuursrechtelijke
geschillen onder het begrip vallen. Bepaalde categorieën geschillen, zoals belas-
tinggeschillen112 en geschillen inzake verblijf en uitzetting van vreemdelingen,113

zijn door het EHRM uitdrukkelijk uitgesloten. Wel is toepasselijkheid van artikel
6 EVRM aan de orde ten aanzien van veel bestuursrechtelijke rechtsgeschillen. Zo
pleegt deze toepasselijkheid te worden aangenomen in geval van geschillen over
sociale-zekerheidsuitkeringen,114 en kan zij, afhankelijk van de gevolgen voor be-
trokken burger, aan de orde zijn in tal van geschillen over vergunningen in de sfeer
van, bijvoorbeeld, het ruimtelijk bestuursrecht.115 Scherpe grenzen zijn, gezien het
feit dat de rechtspraak van het EHRM in hoge mate casuïstisch is, moeilijk te
trekken. Uitsluiting op voorhand van categorieën geschillen is – behoudens de door
het EHRM zelf met zo veel woorden geformuleerde uitsluitingen – daarom niet
opportuun.

Daarmee is de relevantie van artikel 6 EVRM voor de nationale bestuursrechte-
lijke rechtsgang een gegeven. Wat zijn nu precies de eisen die uit het artikel
kunnen worden afgeleid? Van belang in het onderhavige verband is eerst en vooral
het eerste lid116 van de bepaling, dat in Nederlandse vertaling als volgt luidt:
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117 EHRM 21 februari 1975, Golder, Series A, vol. 18, NJ 1975, 462, m.nt. EEA. 
118 EHRM 28 mei 1985, Ashingdane, Series A, vol. 93, NJ 1991, 623, m.nt. EEA, NJCM 1991,

p. 459, par. 57.
119 EHRM 24 mei 2006, AB 2006, 257, m.nt. T. Barkhuysen en M.L. van Emmerik. De

annotatie noemt nog andere voorbeelden. 
120 Zo vloeit voort uit bijvoorbeeld EHRM 22 november 1995, Bryan, Series A, vol. 335-A. 
121 EHRM 23 juni 1981, LeCompte, Van Leuven and De Meyere, Series A, vol. 43, NJ 1981,

602, par. 51.

46

‘1. Bij het vaststellen van zijn burgerlijke rechten en verplichtingen of bij het bepalen
van de gegrondheid van een tegen hem ingestelde vervolging heeft een ieder recht op
een eerlijke en openbare behandeling van zijn zaak, binnen een redelijke termijn, door
een onafhankelijk en onpartijdig gerecht dat bij de wet is ingesteld. De uitspraak moet
in het openbaar worden gewezen maar de toegang tot de rechtszaal kan aan de pers en
het publiek worden ontzegd, gedurende de gehele terechtzitting of een deel daarvan, in
het belang van de goede zeden, van de openbare orde of nationale veiligheid in een
democratische samenleving, wanneer de belangen van minderjarigen of de bescherming
van het privé-leven van procespartijen dit eisen of, in die mate als door de rechter onder
bijzondere omstandigheden strikt noodzakelijk wordt geoordeeld, wanneer de openbaar-
heid de belangen van een behoorlijke rechtspleging zou schaden.’

Het geciteerde eerste lid schept dus een recht op een eerlijk proces. Het stelt daarbij
bepaalde eisen aan zo’n proces, namelijk het vereiste van een in principe openbare
behandeling en de eis van afhandeling binnen een redelijke termijn. Verder stelt het
eisen aan het betrokken gerecht, dat onafhankelijk, onpartijdig, en bij de wet
ingesteld moet zijn.

Een en ander impliceert, in geval althans van geschillen uit één van de twee in
artikel 6 EVRM genoemde categorieën, een aanspraak op toegang tot een rechts-
college dat de in de verdragsbepaling genoemde waarborgen biedt, zo is ook
uitgemaakt door het EHRM.117 De toegang is overigens niet helemaal onbeperkt.
Procedurele beperkingen – te denken valt bijvoorbeeld aan beroepstermijnen – zijn
toelaatbaar. Deze mogen echter niet de essentie van de toegang aantasten. Boven-
dien moeten de beperkingen een redelijk doel dienen, en moeten middel en doel in
een evenredige verhouding staan;118 beperkingen van de toegang die ‘excessief
formalisme’ opleveren zijn niet toegestaan.119 Verder behoeven de zojuist bedoelde
waarborgen er niet in alle fasen van de procedure te zijn: voorprocedures bij niet-
onafhankelijke organen zijn toegestaan.120 De uiteindelijke geschilbeslechting dient
echter te berusten bij een onafhankelijk, rechterlijk college als bedoeld in artikel
6 EVRM. Deze rechterlijke geschilbeslechting moet zowel het recht als de feiten
omvatten:121
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122 EHRM 17 december 1996,Terra Woningen B.V., Chevrol, Reports 1996-VI, JB 1997, 43,
m.nt. AWH, NJCM 1997, p. 617, par. 52, EHRM 13 februari 2003, Reports 2003-III, AB
2004, 52, m.nt. BdeW, par. 77. 

123  EHRM 10 februari 1983, Albert and LeCompte, Series A, vol. 58, NJ 1987, 315, par. 29.
124 Aan het vereiste van full jurisdiction wordt vaak gerefereerd in de bestuursrechtelijke

literatuur. Zie in het onderhavige verband bijvoorbeeld Widdershoven c.s., 2001, p. 34-37.
Zie ook C.L.G.F.H. Albers en R.J.N. Schlössels, ‘De omvang van het bestuursrechtelijke
geding; het Europese recht als paard van Troje? Over de (on)toelaatbaarheid van procestech-
nische trechters en ambtshalve rechtstoepassing’, Gst. 2005, p. 81-93, m.n. p. 91. Wat be-
treft in de vorm van bestuurlijke sancties gegoten criminal charges brengt het vereiste, zo
wordt aangenomen, ook met zich mee dat de rechter de evenredigheid tussen de ernst van
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‘…For civil cases, just as for criminal charges, (…), Article 6 par. 1 draws no distinction
between questions of fact and questions of law. Both categories of question are equally
crucial for the outcome of proceedings relating to “civil rights and obligations”. Hence,
the “right to a court” (…) and the right to a judicial determination of the dispute (…)
cover questions of fact just as much as questions of law…’

Of, zoals het EHRM het verwoordde in latere uitspraken:122

‘…The Court recalls that for the determination of civil rigths and obligations by a
“tribunal” to satisfy Article 6 para. 1 (art. 6-1), it is required that the “tribunal” in
question have jurisdiction to examine all questions of fact and law relevant to the dispute
before it…’

Het EHRM pleegt in het onderhavige verband te spreken van full jurisdiction:123

‘…In many member States of the Council of Europe, the duty of adjucating on discipli-
nary offences is conferred on jurisdictional organisations or professional associations.
Even in instances where Article 6 par. 1 is applicable, conferring powers in this manner
does not in itself infringe the Convention ( see the abovementioned Le Compte, Van
Leuven and De Meyere judgment, Series A no. 43, p. 23, first subparagraph). Nonethe-
less, in such circumstances the Convention calls at least for one of the two following
systems: either the jurisdictional organs themselves comply with the requirements of
Article 6 par. 1, or they do not so comply but are subject to subsequent control by a
judicial body that has full jurisdiction and does provide the guarantees of Article 6 par.
1…’

De eis van full jurisdiction zoals die wordt afgeleid uit artikel 6 EVRM houdt dus
kort gezegd in dat de geschillen waarop de verdragsbepaling ziet, zowel wat betreft
de feiten als wat betreft het recht, (uiteindelijk) moeten (kunnen) worden beslecht
in een gerechtelijke procedure die is omkleed met alle uit de bepaling voortvloeien-
de waarborgen.124
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de overtreding en de zwaarte van de sanctie ten volle moet kunnen beoordelen. Zie
C.L.G.F.H. Albers, ‘Etikettenschwindel in het administratieve sanctierecht?’, NJB 2001,
p. 1157-1162, m.n. p. 1158, alsmede de annotatie van de auteur bij ABRS 15 april 1999,
E04.98.0153, JB 1999/151. 

125 Zie over deze verdragsbepaling uitgebreid: T. Barkhuysen, Artikel 13 EVRM; effectieve
nationale rechtsbescherming bij schending mensenrechten, Koninklijke Vermande, Lelystad
1998. Zie tevens  T. Barkhuysen e.a., Feitenvaststelling in beroep, Boom Juridische uitge-
vers, Den Haag 2007, p. 119-124.
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NJ 1994, 544. 
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1.3.1.2  Artikel 13 EVRM

Er is nog een andere EVRM-bepaling die vaak in verband wordt gebracht met het
onderwerp van dit onderzoek, en dat is artikel 13 EVRM.125 De bepaling luidt als
volgt:

‘Een ieder wiens rechten en vrijheden die in dit Verdrag zijn vermeld, zijn geschonden,
heeft recht op een daadwerkelijk rechtsmiddel voor een nationale instantie, ook indien
deze schending is begaan door personen in de uitoefening van hun ambtelijke functie.’

De bepaling schept dus een recht op een, zoals dat heet, effective remedy, oftewel
een effectief rechtsmiddel. Bedacht moet worden dat zij echter alleen betrekking
heeft op zaken waarin de rechten en vrijheden van het Verdrag in het geding zijn:
wie een arguable claim heeft dat die rechten en vrijheden zijn geschonden, kan
zich op de bepaling beroepen.126 Anders dan artikel 6 heeft artikel 13 dus geen
uitstraling naar zaken zonder expliciete EVRM-rechtelijke invalshoek. Widdersho-
ven merkt op dat ook het recht op een effectief rechtsmiddel mag worden beperkt
door procedurele voorschriften als bijvoorbeeld beroepstermijnen. Hij wijst daarbij
op een Afdelingsuitspraak van 8 maart 2006, waarin de Afdeling oordeelde dat een
niet-ontvankelijkverklaring wegens overschrijding van de beroepstermijn geen
strijd met artikel 13 EVRM opleverde. De Afdeling overwoog in die zaak dat de
verdragsbepaling niet zo ver strekt dat het een Staat niet vrij zou staan om, met het
oog op de rechtszekerheid, beperkingen te stellen aan de termijnen waarbinnen op
die rechten een beroep wordt gedaan dan wel daarvan gebruik wordt gemaakt.127

Deze redenering vertoont, aldus Widdershoven, grote gelijkenis met de EG-
rechtelijke benadering van fatale beroepstermijnen.128
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129 Het belang voor het vreemdelingenrecht is onlangs weer gebleken uit de EHRM-uitspraak
Salah Sheekh van 11 januari 2007 (zie www.echr.coe.int). Indirect kan artikel 13 EVRM
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wijst op de mogelijke uitstraling van de consequenties van de uitspraak naar het algemeen
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de uitspraak Salah Sheekh tegen Nederland’, NJB 2007, p. 380-387. 
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131 Widdershoven c.s., 2001, p. 33-34. De auteurs citeren EHRM 6 november 1980, Van
Oosterwijck, Series A, vol. 40. 
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Overigens merkt Schuurmans, sprekend over de rechterlijke toetsing van de
feitenvaststelling, op dat het belang van artikel 13 EVRM voor het algemeen
bestuursrecht aanzienlijk beperkter is dan dat van artikel 6 EVRM. Artikel 6, zo
stelt de auteur, is op vrijwel alle bestuursrechtelijke geschillen van toepassing. Het
overlapt, aldus Schuurmans, artikel 13 in aanzienlijke mate en stelt bovendien
strengere eisen. Artikel 13, zo meent de auteur, is dan ook vooral van belang voor
de rechtsgebieden die niet door artikel 6 worden bestreken, zoals het vreemdelin-
genrecht129 en het ambtenarenrecht.130

1.3.1.3  Artikel 35 EVRM

Ten slotte nog een enkele opmerking over artikel 35 EVRM, waarin het vereiste
van exhaustion of domestic remedies is neergelegd. Het vereiste houdt in dat het
EHRM alleen zaken in behandeling kan nemen indien betrokkene ten aanzien van
de gestelde schending van verdragsrechten uitputtend gebruik heeft gemaakt van
de hem ten dienste staande nationale rechtsmiddelen. De bepaling impliceert geen
verplichting voor de nationale rechter tot ambtshalve toepassing van het EVRM,
zo memoreren Widdershoven c.s. Men kan een dreigende niet-ontvankelijkverkla-
ring vanwege het niet hebben voldaan aan het vereiste van artikel 35 EVRM dus
niet afwenden met het argument dat de nationale rechter de verdragsbepaling die
men had willen inroepen ambtshalve had moeten toepassen.131

1.3.2 Het EG-recht

Ook EG-rechtelijke aspecten worden wel in verband gebracht met de materie die
in dit onderzoek centraal staat. Ook op het punt van het EG-recht wordt op deze
plaats volstaan met enkele algemene opmerkingen, waarna in de hoofdstukken 2,
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3 en 4 de EG-rechtelijke benadering van de daar aan de orde zijnde, specifieke
kwesties aan de orde komt.132

Genoemd moeten allereerst worden de beginselen van gelijkwaardigheid en
effectiviteit, zoals het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen (HvJEG)
die voor het eerst tot uitdrukking heeft gebracht in het arrest Rewe.133 Het betreft
eisen die het HvJEG stelt aan het nationale (proces)recht, binnen het kader waarvan
het EG-recht immers zijn toepassing vindt. Uitgangspunt bij die toepassing is
overigens dat van procedurele autonomie, hetgeen, in de woorden van Widdersho-
ven, inhoudt dat de lidstaten, tenzij de EG ter zake bindende regels heeft vastge-
steld, ‘gewoon’ gebruik kunnen maken van hun nationale recht.134 De zojuist
genoemde eisen stellen niettemin bepaalde grenzen. Deze eisen gelden voor zover
de toepassing van EG-recht aan de orde is, dat wil zeggen in (nationale) zaken met
een EG-rechtelijke component. Bedacht moet daarbij worden dat het EG-recht
steeds voorrang heeft boven eventueel daarmee strijdig nationaal recht.

Het eerste van de twee zojuist genoemde beginselen, het gelijkwaardig-
heidsbeginsel, houdt in dat de regels die van toepassing zijn in een geschil met een
communautaire dimensie niet ongunstiger mogen zijn dan die welke voor soortge-
lijke nationale vorderingen gelden. Het tweede beginsel, het effectiviteitsbeginsel
of het doeltreffendheidsbeginsel, houdt in dat bedoelde, van toepassing zijnde
regels de uitoefening van de door de communautaire rechtsorde verleende rechten
niet nagenoeg onmogelijk of uiterst moeilijk mogen maken.135 Widdershoven licht
toe dat de toetsing aan dit beginsel een afweging inhoudt tussen het belang dat de
nationale bepaling nastreeft en de doeltreffendheid van het EG-recht. De auteur
duidt deze toets aan als de procedurele rule-of-reason-test.136 Factoren die bij deze
test een rol spelen zijn, aldus de auteur, de plaats van de litigieuze bepaling in de
gehele procedure, het verloop en de bijzondere kenmerken ervan, en de beginselen
die aan het nationaal systeem van rechtsbescherming ten grondslag liggen, zoals
de rechten van verdediging, het rechtszekerheidsbeginsel en het beginsel van een
goed verloop van de procedure (goede procesorde). Zo worden fatale beroepster-
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137 Widdershoven, JBPlus-Verklaard 2006, p. 28. Ten aanzien van de invulling van de procedu-
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140 Het betreft de gevoegde zaken Van Schijndel en Van Veen, zaak Peterbroeck en zaak
C-72/95, Kraaijeveld, Jur. 1996, p. I-5403. 
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mijnen, gelet op het belang van de rechtszekerheid, op grond van deze test als
toelaatbaar beschouwd, mits de lengte ervan redelijk is.137 In de Nederlandse
rechtspraak wordt ervan uit gegaan dat de uniforme bezwaar- en beroepstermijn
van 6 weken van artikel 6:7 Awb als redelijk kan worden beschouwd en dus kan
worden toegepast in EG-rechtelijke casus.138

Uit de jurisprudentie van het HvJEG komt tevens een beginsel van effectieve
rechtsbescherming naar voren, dat met zich meebrengt dat particulieren de rechten
die zij aan het gemeenschapsrecht ontlenen in principe bij de nationale rechter
moeten kunnen afdwingen. Volgens Jans c.s. brengt het beginsel onder meer de eis
van daadwerkelijke toegang tot de rechter met zich mee: de mogelijkheid om de
rechter te adiëren mag niet beperkt, laat staan ontnomen worden. Bovendien kan,
zo stellen de auteurs, een verschuiving in de bewijslast nodig zijn. Het beginsel
zou, aldus de auteurs, kunnen worden gezien als een nadere uitwerking van het
effectiviteitsvereiste, dat aldus in sommige gevallen een verder reikende invloed
op het nationale (proces)recht heeft verkregen dan oorspronkelijk het geval was.139

In de literatuur is de afgelopen jaren veel aandacht besteed aan de vraag of de
nationale rechter gehouden is het gemeenschapsrecht ambtshalve toe te passen.
Zoals door de diverse auteurs aangegeven blijkt uit de jurisprudentie van het
HvJEG dat zo’n algehele gehoudenheid vanuit EG-rechtelijk gezichtspunt niet op
voorhand aan de orde is: de vraag of bedoelde ambtshalve toepassing moet plaats-
vinden mag worden beantwoord aan de hand van het nationale procesrecht.140

Daarbij moet echter wel, zoals steeds wanneer het nationaal procesrecht het kader
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141 Jans c.s., p. 360-361. Zie over de materie ook: Widdershoven c.s., 2001, p. 30-33. Instructief
is ook de annotatie van Albers bij ABRS 2 maart 2004, 200308607/1, JB 2004, 152 m.nt.
C.L.G.F.H. A. 

142 Widdershoven, JBPlus-Verklaard 2006, p. 27-28. 
143 Zaak C-453/00, Kühne & Heitz, AB 2004, 58, m.nt. RW; JB 2004, 42, m.nt. NV; NJ 2004,

125, m.nt. MRM; BNB 2004, 150, m.nt. P.J. Wattel.
144 Zaak C-397/01, Pfeiffer, AB 2005, 16 m.nt. RW, NJ 2005, 33 m.nt. MRM. In deze zaak

oordeelde het HvJEG dat als naar nationaal recht de bevoegdheid bestaat om een (nationale)
bepaling aldus uit te leggen dat daarmee een conflict met een andere bepaling van nationaal
recht wordt vermeden, deze methode verplicht moet worden toegepast als daarmee een
richtlijnconform resultaat wordt bereikt. Hier betrof hier dus de toepassing van materieel
recht. 

145 Aldus ook Widdershoven, JBPlus-Verklaard 2006, p. 32. 
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voor de toepassing van EG-recht vormt, zijn voldaan aan de vereisten van gelijk-
waardigheid en effectiviteit. Eerstgenoemd beginsel wordt door het HvJEG aldus
uitgelegd, dat ambtshalve toepassing van gemeenschapsrecht niet alleen moet
plaatsvinden als daartoe op grond van het nationale recht een verplichting bestaat,
maar ook als daartoe ingevolge dat nationale recht slechts een bevoegdheid bestaat.
In de woorden van Jans c.s. geldt dus de stelregel: nationale bevoegdheid is
communautaire plicht.141 Widdershoven plaatst deze stelregel in een breder ver-
band: hij brengt haar niet specifiek in verband met het vraagstuk van de ambtshalve
toetsing, maar gaat er, althans in het kader van het procesrecht, van uit dat in zijn
algemeenheid geldt dat bevoegdheden tot toepassing van regels van nationaal recht
in gevallen waarin die toepassing het EG-recht effectueert, verworden tot verplich-
tingen.142 Dat hangt samen met recentere jurisprudentie, waarin het HvJEG de
stelregel feitelijk toepaste ten aanzien van respectievelijk de bevoegdheid om terug
te komen op een eerder genomen, tot in hoogste rechterlijke instantie bekrachtigd
besluit (hier stelde het HvJEG overigens wel een aantal voorwaarden),143 en de
zogeheten richtlijnconforme uitleg.144 In zijn annotatie bij laatstgenoemde uitspraak
merkt Widdershoven op dat de regel ‘nationale bevoegdheid is communautaire
plicht’ zich aldus lijkt te ontwikkelen tot een algemeen toepassingsbeginsel voor
de nationale rechter in EG-rechtelijke zaken.

Terug nu naar het aspect van ambtshalve toetsing. Binnen het Nederlandse stelsel
noopt het beginsel van gelijkwaardigheid, logischerwijs, op zichzelf beschouwd
niet tot het in alle gevallen ambtshalve toepassen van het EG-recht; slechts EG-
rechtelijke bepalingen die van openbare orde zijn zouden (ook) volgens dat
beginsel ambtshalve moeten worden toegepast.145 De vraag of het beginsel van
effectiviteit dan wellicht noopt tot het in alle gevallen ambtshalve toepassen van
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146 Vast staat wel dat het effectiviteitsvereiste in individuele gevallen tot ambtshalve toetsing
aan EG-recht kan nopen, zo blijkt uit de zaak Peterbroeck, waarin sprake was van een
combinatie met andere procesrechtelijke beperkingen.

147 Widdershoven, JBPlus-Verklaard 2006, p. 32. 
148 Zie voor een overzicht: Widdershoven c.s., 2001, p. 179. 
149 Individuele EG-rechtelijke voorschriften kunnen niettemin van openbare orde zijn, zo blijkt

uit zaak C-126/97, Ecoswiss, Jur. 1999, p. I-3055, NJB-katern 1999, p. 1103. Zie ook
gevoegde zaken C-295/04 tot en met C-298/04, Manfredi, AB 2006, 404 m.nt. R.J.G.M.
Widdershoven.

150 ABRS 2 maart 2004, 200308607/1, JB 2004, 152 m.n. C.L.G.F.H. A., AB 2004, 152, m.nt.
BPV en RW. 

151 CBb 17 mei 2005, AWB 02/1962, AB 2005, 282 m.nt. JHvdV; JB 2005, 241 m.nt. LJMT
en CBb 17 mei 2005, AWB 02/1416 t/m 02/1420, 02/1422, 02/1423 en 02/1425, LJN AT
5805, CBb 17 mei 2005, AWB 02/581, LJN AT 5809 en CBb 17 mei 2005, 20/1661,
02/1845 en 02/1901, LJN AT 5816. Zie tevens CBb 9 november 2006, AWB 05/686 en
05/687, AB 2007, 67 m.nt. R. Ortlep en M.J.M. Verhoeven. 

152 HvJ EG 7 juni 2007, gevoegde zaken C-222/05 tot en met C-225/05. 
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EG-recht,146 werd in Nederland tot voor kort niet eenduidig beantwoord.147 De
Nederlandse bestuursrechter, die het EG-recht aanvankelijk nog geregeld ambtshal-
ve toepaste,148 is – zoals hierboven onder 1.2.2.5 al even werd aangestipt – niette-
min al enige jaren gelegen van die lijn afgestapt. De Afdeling bestuursrechtspraak
rekent het EG-recht reeds sinds 2004 in zijn algemeenheid niet tot de categorie van
voorschriften van openbare orde. En het is, aldus de Afdeling, naar nationaal
procesrecht nu eenmaal uitsluitend die categorie van voorschriften ter zake waar-
van ambtshalve toetsing moet plaatsvinden.149 Het een en ander, zo meent de
Afdeling, levert geen strijd op met het EG-rechtelijke beginsel van effectiviteit.150

In een recente uitspraak, naar aanleiding van de al eerder genoemde prejudiciële
vragen van het College van Beroep voor het bedrijfsleven,151 heeft het HvJEG deze
conclusie bevestigd, en voor recht verklaard dat het gemeenschapsrecht de nationa-
le rechter niet verplicht om, in een procedure zoals de bij het College aanhangige
procedures, ambtshalve te toetsen aan gronden ontleend aan bepalingen van
gemeenschapsrecht, aangezien noch het gelijkwaardigheidsbeginsel noch het
doeltreffendheidsbeginsel dat vereist.152 Het Hof motiveert deze beslissing als
volgt. Allereerst herinnert het Hof aan het uitgangspunt van procedurele autono-
mie. Vervolgens overweegt het Hof dat de bepalingen van de richtlijn die in het
geding was, niet een vergelijkbare plaats in de rechtsorde innemen als de bepalin-
gen die naar Nederlands recht van openbare orde worden geacht. Vandaar dat het
gelijkwaardigheidsbeginsel geen ambtshalve toetsing impliceerde. Voorts over-
weegt het Hof – na in het kader van de eerdergenoemde rule-of-reason-test te zijn
ingegaan op de betekenis van het Nederlandse stelsel – dat het doeltreffendheidsbe-
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153 Zie ook hoofdstuk 3, onder 3.5.2.
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ginsel in zaken als die waarom het hier ging, niet een algemene verplichting
inhoudt om ambtshalve een aan een communautaire bepaling ontleende grond te
onderzoeken, zo lang partijen daadwerkelijk de mogelijkheid hebben gehad om
voor de nationale rechter een dergelijke aan het gemeenschapsrecht ontleende
grond aan te voeren. Dit laatste, zo oordeelt het Hof, was in casu bij het College
van Beroep voor het bedrijfsleven – anders dan in de zaak Peterbroeck153 – het
geval geweest.



1 Het is overigens niet gebruikelijk om in de fase van de aanvraag al van ‘gronden’ te spreken;
in die fase wordt immers nog niets aangevochten. Alleen al om die reden ligt een trechter
tussen aanvraag en bezwaar voor zover het gaat om de gronden, om de inhoud dus van de
bezwaren zoals die tegen het besluit zijn gerezen, niet voor de hand. Zie echter de opmer-
kingen hierna over de grenzen van het besluit zoals dat voorligt.
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2 Nieuwe feitelijke gegevens in de procedure in eerste
aanleg

2.1 DE OVERGANG VAN AANVRAAG NAAR BEZWAAR

Dit hoofdstuk gaat over de situatie waarin in een procedure in eerste aanleg nieuwe
feitelijke gegevens boven tafel komen, feitelijke gegevens dus die in de voorproce-
dure onder tafel zijn gebleven. Voorafgaand aan de behandeling van het hoofdon-
derwerp van dit hoofdstuk wordt een niet onbelangrijke voorvraag behandeld. In
geval van voor bezwaar vatbare besluiten op aanvraag gaat aan de overgang van
bestuurlijke voorprocedure naar beroep in eerste aanleg nog een andere overgang
vooraf, namelijk de overgang van aanvraag naar bezwaarprocedure. In hoeverre is
er nu, in geval van deze besluitvorming op aanvraag, al in bezwaar sprake van
beperkingen in de toelaatbaarheid van (feitelijke)gegevens, vanwege het buiten de
aanvraag gebleven zijn ervan?

De aanvraagprocedure maakt natuurlijk geen deel uit van de keten van bestuurs-
rechtelijke rechtsbescherming; niettemin neemt de gegevensverstrekking door de
burger in die procedure een aanvang, zodat in theorie de vraag kan worden gesteld
of in bezwaar eigenlijk nog wel met zaken mag worden gekomen die buiten be-
doelde eerste gegevensverstrekking zijn gebleven. Het antwoord ligt voor de hand,
zo lijkt het. Gelet op hetgeen in hoofdstuk 1, onder 1.2.3.1, werd opgemerkt over
het karakter van de bezwaarprocedure, lijkt het uitgesloten dat in de fase van be-
zwaar al beperkingen zouden kunnen of moeten worden gesteld aan datgene wat
de belanghebbende/bezwaarmaker aan bewijsmiddelen en inhoudelijke gronden
mag inbrengen.1 De beoordeling in bezwaar is immers een volledige heroverwe-
ging, die bovendien ex nunc plaatsvindt. Onder 1.2.3.1 bleek al dat deze beoorde-
ling duidelijk minder gebonden is aan datgene wat de betrokken belanghebbende
heeft aangevoerd dan de beoordeling in beroep. Onder deze omstandigheden lijkt
het ongerijmd om betrokkene tegen te werpen dat hij gegevens die hij niet reeds
in zijn aanvraag had vermeld, in bezwaar niet meer zou kunnen aanvoeren. Dat
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2 Verheij, JBplus 2003, p. 31. 
3 ABRS 4 november 1999, H01.99.0102, AB 2001,406, ABRS 26 september 2000,

199903601/1, AB 2001,407, ABRS 10 oktober 2000, 200002796/1, AB 2001,408, ABRS 15
februari 2001, 200000601/1, AB 2001, 409 met verzamelnoot NV. De uitspraak van 26
september 2000 is ook gepubliceerd in JB 2000,321 m.nt. EvdL. Zie over de uitspraak van
26 september 2000 ook A.T. Marseille, ‘Bestuurs(proces)recht’, Ars Aequi Katern 78, Ars
Aequi 2001, p. 4074-4076 (‘De vervolmaking van de fuik’). 

4 Aldus ook de annotator. Het betreft de uitspraken van 4 november 1999, 26 november 2000
en 15 februari 2001. In laatstgenoemde zaak valt de beoordeling positief uit voor betrokkene
en vormen de in bezwaar verstrekte gegevens grondslag voor vernietiging: hier lijdt het dus
al helemaal geen twijfel dat de gegevens gewoon zijn toegelaten. 

5 Namelijk de uitspraak van 10 oktober 2000. 
6 Schuurmans, 2005, p. 254. 
7 Eigenlijk hoort deze opmerking thuis in het volgende hoofdstuk, dat immers de gron-

denproblematiek behandelt. 
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geldt althans in het algemeen: er moet bij gezegd worden dat er bijzondere situaties
denkbaar zijn waarin beperkingen wel degelijk in de rede kunnen liggen. Zo noemt
Verheij de situatie van een subsidieplafond met daaraan verbonden een uiterste
aanvraagdatum.2

Niettegenstaande het voorgaande ontstond een aantal jaren geleden enige onrust
omtrent een aantal uitspraken van de Afdeling bestuursrechtspraak, waaruit
volgens sommigen viel af te leiden dat de Afdeling wel degelijk paal en perk stelde
aan de toelating van buiten de aanvraag gebleven – en in bezwaar dus alsnog aan
het bestuur verstrekte – gegevens.3 In de meeste zaken werd de soep niet zo heet
gegeten als zij was opgediend: daar was veeleer sprake van een beoordeling van
de geloofwaardigheid van de gegevens dan van het niet toelaten daarvan.4 In één
zaak echter lijkt het er inderdaad op dat de Afdeling de mogelijkheid tot, in de
woorden van de Afdeling zelf, herstel in de bezwaarfase van omissies die zijn
opgetreden in de aanvraag, afsnijdt of althans inperkt.5 De in deze zaak gekozen
benadering heeft echter binnen noch buiten de Afdeling navolging gekregen. Ook
Schuurmans concludeert dan ook dat een dergelijke benadering geen gebruik is.6

Ook de bestuursrechter lijkt er dus van uit te gaan dat er, behoudens de eerder be-
doelde bijzondere gevallen, in de bezwaarfase geen plaats is voor beperkingen in
de toelating van gegevens vanwege het niet ingediend zijn daarvan in de aanvraag.

Volledigheidshalve wordt op deze plaats nog het volgende opgemerkt.7 Het in
bezwaar aanvullen van gegevens uit de aanvraag is, zo bleek, toegestaan, maar de
grenzen van het besluit moeten daarbij wel in acht worden genomen. Houden de
gronden in bezwaar in feite een verzoek in om een besluit dat berust op een andere
grondslag dan die van de aanvraag waarop het voorliggende besluit een reactie
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8 Damen c.s., 2002, p. 162. 
9 Dat wil zeggen: na afronding van de bezwaarprocedure, die immers deel uitmaakt van het

traject van besluitvorming door het bestuur. In bezwaar vindt dan ook een volledige herover-
weging ex nunc plaats, zie hiervoor onder 1.2.3.1. Zie overigens de relativeringen van
Verheij, JBplus 2003, m.n. p. 32-35. 
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vormt, dan kunnen deze gronden in beginsel niet worden behandeld in het kader
van het bezwaar tegen dat voorliggende besluit. Het indienen van een nieuwe
aanvraag is dan de geëigende weg. Volgens Damen c.s. zijn kleine wijzigingen
overigens toegestaan. Zij noemen het voorbeeld van (een afwijzing van) een aan-
vraag van een werkgever om een werkgelegenheidssubsidie. Het is niet mogelijk
om in een bezwaarschrift tegen deze afwijzing de grondslag van de aanvraag
dusdanig te wijzigen dat een aanvraag om subsidie ten behoeve van één arbeids-
plaats in feite wordt omgezet in een aanvraag voor twee arbeidsplaatsen, aldus de
auteurs. Ten minste voor de extra arbeidsplaats dient een nieuwe aanvraag te wor-
den ingediend. Echter, als in bezwaar wordt aangegeven dat niet de in de aanvraag
genoemde werknemer X, maar werknemer Y, met hetzelfde arbeidsverleden en
vergelijkbare overige kenmerken, met het oog op de subsidie zal worden
gecontracteerd, dan mag worden aangenomen dat dit voor de toepasselijkheid van
de regeling niet uitmaakt en is de wijziging in bezwaar toegelaten, aldus Damen
c.s.8

2.2 NIEUWE FEITELIJKE GEGEVENS IN EERSTE AANLEG: OPMERKINGEN VOORAF

Dan het hoofdonderwerp van dit hoofdstuk. Twee opmerkingen vooraf zijn ter zake
op hun plaats. Juist met betrekking tot nieuwe feitelijke stellingen en/of nieuw
bewijsmateriaal is het onderscheid tussen ex-tunc-gegevens en ex-nunc-gegevens
van belang. Zoals in hoofdstuk 1 is gebleken, voert de bestuursrechter een
rechtmatigheidstoetsing ex tunc uit. Het bestreden besluit wordt dus beoordeeld aan
de hand van het complex van feiten en omstandigheden zoals dat ten tijde van de
totstandkoming van het besluit aan de orde was, alsmede op basis van de toen
geldende wettelijke voorschriften. Worden in beroep in eerste aanleg feiten of
omstandigheden ingeroepen die pas na de afronding van de bestuurlijke besluit-
vorming9 zijn ontstaan, ex-nunc-gegevens dus, dan kan er geen twijfel over bestaan
dat het uitgangspunt van toetsing ex tunc in de weg staat aan het laten meewegen
daarvan in rechte. Het gaat, in de woorden van Verheij, dan eenvoudigweg om
informatie die niet relevant is ten aanzien van het besluit zoals dat in rechte
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10 Verheij, JBplus 2003, p. 27-28.
11 Pas in de fase van hoger beroep kan ook het bestuursorgaan het initiatief tot voortzetting van

de rechtsgang nemen.
12 Zie De Bock, 2004, p. 24. Zie tevens ABRS 12 december 2001, 200005466/1, AB 2002,

323, met uitvoerige noot Marseille.
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voorligt.10 Over dit soort situaties gaat dit hoofdstuk niet; hier gaat het om (bewijs
van) feiten of omstandigheden die, op zichzelf beschouwd, wel degelijk al vóór de
afronding van de bestuurlijke besluitvorming aan de orde waren. Het probleem zit
hem hierin dat de gegevens pas tijdens de beroepsprocedure door de belanghebben-
de bekend zijn gemaakt c.q. (afdoende) zijn bewezen; zij zijn dus pas ná afronding
van de bezwaarprocedure boven water gekomen.

Vooraf wordt verder opgemerkt dat dit hoofdstuk gegevens betreft die zijn inge-
bracht door de appellant-belanghebbende of die, althans, tot ondersteuning van
diens gezichtspunt kunnen dienen. Het bestuursorgaan neemt in dit opzicht een
andere positie in; het komt veel minder vaak voor dat de rechter gegevens die
afkomstig zijn van het bestuursorgaan niet toelaat vanwege inbrenging in een te
late fase van de rechtsgang. Dat is in zoverre verklaarbaar dat het bestuursorgaan,
uiteraard, niet de partij is die bezwaar en beroep instelt, maar de partij wiens besluit
ter beoordeling voorligt.11 Het ligt dus voor de hand om een eventueel verzuim van
het bestuursorgaan in dit opzicht, voor zover de beroepsgronden daartoe althans
aanleiding geven, tot uitdrukking te laten komen middels toetsing van het bestreden
besluit aan het vereiste van een zorgvuldige voorbereiding (artikel 3:2 Awb); het
middel van het niet in rechte toelaten van de te laat boven tafel gebrachte gegevens
is dan niet aan de orde. Bovendien behoudt het bestuursorgaan ook in de fase van
de rechterlijke toetsing zijn (eventuele) bevoegdheid om een nieuw besluit in de
plaats te stellen van het besluit dat ter beoordeling voorligt (artikel 6:18 Awb). Het
ligt in deze lijn dat het bestuursorgaan vaak ook de motivering van het bestreden
besluit – en dat wil soms tevens zeggen: de daaraan ten grondslag liggende feiten –
in rechte nog mag aanvullen; al lijken niet alle gebreken in de voorbereiding op
deze wijze te kunnen worden gecorrigeerd.12
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13 Zie bijvoorbeeld: Schuurmans, 2005, p. 248 e.v. Widdershoven, JBPlus-Verklaard 2006.
Ook in het kader van de onlangs voltooide derde evaluatie van de Awb duikt de benaming
‘bewijsfuik’ op ter aanduiding van het soort beperkingen dat in deze paragraaf aan de orde
is. Zie Barkhuysen c.s., 2007, o.m. p. 71. 

14 E.J. Daalder en M. Schreuder-Vlasblom, ‘Balanceren boven nul; de vaststelling van de
feiten in het bestuursprocesrecht’, NTB 2000, p. 214-221. 

59

2.3 BUITEN DE BESTUURLIJKE BESLUITVORMING GEBLEVEN FEITEN EN DE
TAAKOPDRACHT AAN DE BESTUURSRECHTER

2.3.1 De benadering van Daalder en Schreuder-Vlasblom

Ten aanzien van het centrale thema van dit hoofdstuk – het rechterlijk omgaan met
buiten de bestuurlijke besluitvorming gebleven feitenmateriaal – is een artikel uit
2000 van de auteurs Daalder en Schreuder-Vlasblom van bijzonder belang. Hoewel
het artikel al vaak is besproken, wordt de inhoud ervan hier toch nog eens, en ook
nog eens vrij uitvoerig, weergegeven. Zoals nog zal blijken, mag namelijk worden
aangenomen dat het artikel min of meer de theoretische gedachtegang verwoordt
die ten grondslag ligt aan de beperkingen die in het onderhavige opzicht in de
rechtspraak te zien zijn. In de literatuur wordt ter zake van die beperkingen de
laatste jaren vrij consequent de benaming ‘bewijsfuik’ aangehouden.13 In het artikel
van Daalder en Schreuder-Vlasblom is dat woord, uit de aard der zaak, niet terug
te vinden. Ook in dit onderzoek wordt het gebruik van de fuikenterminologie
beperkt, zoals eerder aangegeven.

In hun artikel verwoorden Daalder en Schreuder-Vlasblom het standpunt dat
feitelijke gegevens die in de voorprocedure onder tafel zijn gebleven, niet altijd een
rol kunnen spelen binnen de rechterlijke beoordeling van het bestreden besluit.14

De taak en positie van de bestuursrechter, zo stellen de auteurs, is van andere aard
dan die van de civiele rechter en de strafrechter. Anders dan deze laatsten verricht
de bestuursrechter niet een eerste, originaire vaststelling van feiten en recht; de
bestuursrechter begint, met andere woorden, niet bij nul. Het bestuur zelf heeft,
aldus de auteurs, immers een hem door de wetgever opgedragen constitutieve,
rechtsvaststellende taak. Bij de uitoefening daarvan behartigt het bestuur geen
eigen belangen. Het bestuur treedt, anders dan de bestuursrechter, op in álle
gevallen waarin het betrokken rechtsgevolg of de betrokken rechtsverhouding aan
de orde kan zijn. Het is daarop ingesteld en zijn taak is welbewust mede betrokken
op de coherentie van de besluitvorming, niet alleen waar het gaat om de rechtstoe-
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passing, maar ook waar het gaat om de feitenvaststelling. Deze taak, zo stellen de
auteurs, kan de bestuursrechter overnemen noch overdoen; hij is daarvoor niet
toegerust. Hem is opgedragen eenmaal genomen bestuursbesluiten, als tweede in
lijn van de uitoefening van overheidsgezag, op beroep van belanghebbenden op
onrechtmatigheid te toetsen (artikel 8:1 Awb). Dit alles zou naar het oordeel van
de auteurs met zich mee dienen te brengen – en brengt dat in de praktijk ook mee,
aldus de auteurs – dat daar waar de aanvrager van een hem begunstigend besluit
niet heeft voldaan aan de ingevolge artikel 4:2 Awb op hem rustende informatie-
verplichtingen en het bestuur hem daar, ingevolge de verplichtingen die dat orgaan
heeft op grond van artikel 3:2 Awb, tijdig en genoegzaam voor heeft gewaar-
schuwd, de terecht gevraagde en ten onrechte niet verschafte informatie in rechte
als regel niet meer met kans op succes kan worden verschaft. Doel van de rechter-
lijke procedure is immers niet het nemen van een nieuw besluit op de betrokken
aanvraag, maar de, door de Awb geëiste, toetsing van het door het bestuur op die
aanvraag genomen besluit, zijnde een op een wettelijke bevoegdheid gebaseerde
rechtsvaststelling van een overheidsorgaan, welke niet op vrijblijvende wijze, maar
welbewust als zodanig en op wettelijk genormeerde wijze tot stand is gebracht.

De uitwerking van het genoemde artikel 3:2 Awb hangt volgens de auteurs af
van de strekking van het bestreden besluit. Het artikel heeft een materiële en een
formele component, zo stellen de auteurs. Materiële hoofdregel is, aldus de auteurs,
dat het bestuur moet zorgen voor de gegevens die nodig zijn voor een deugdelijke
feitelijke grondslag van zijn besluit. Die hoofdregel geldt onverkort in geval van
punitieve besluiten, aldus de auteurs. Zij weegt volgens de auteurs ook zwaar in
geval van ambtshalve genomen besluiten. In geval van besluiten op aanvraag is
deze hoofdregel, in de woorden van de auteurs ‘een uitgangspunt’. Voor zover het
bestuur binnen het bereik van de genoemde materiële hoofdregel zelf de feiten
diende te vergaren, zal de rechter volgens de auteurs in voorkomende gevallen
direct toetsen of de feitelijke grondslag van het besluit terecht wordt aangevochten.
Binnen dit ‘bewijsdomein van het bestuur’ kan de burger nieuwe gegevens en
argumenten aandragen ten betoge en ten bewijze dat het bestreden besluit niet op
een deugdelijk onderzoek berust. Omdat het op de weg van het bestuur lag de
gegevens te verzamelen, kan het bestuur zich er niet op beroepen dat de burger hem
niet tijdig en volledig heeft ingelicht. Uit artikel 3:2 Awb vloeien, zo stellen de
auteurs verder, daarnaast formele verplichtingen voort. Die houden, aldus de
auteurs, onder meer in dat het bestuur de burger tijdig en zorgvuldig over diens
informatieverplichtingen informeert, aan deze voldoende gelegenheid geeft aan die
verplichtingen te voldoen, en de mogelijkheid biedt tot herstel van verzuimen en
evidente misslagen. Heeft het bestuur niet aan deze formele verplichtingen vol-
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daan, dan is op deze punten eveneens herstel in rechte mogelijk. Ook indien eerst
na het bestreden besluit gegevens bekend worden waarover de burger niet eerder
kón beschikken, kunnen die alsnog in rechte worden ingebracht, aldus de auteurs.
Heeft de burger echter, ondanks een afdoende begeleiding door het bestuur, niet
(volledig) voldaan aan zijn in de Awb verankerde gehoudenheid om bij de voorbe-
reiding van een hem begunstigend besluit de binnen zijn eigen domein liggende
(juiste) informatie te verschaffen, dan kan hij het bestuur bezwaarlijk onzorgvuldi-
ge besluitvorming verwijten, zo stellen de auteurs. Deze situatie is aan de orde bij
besluiten op aanvraag, maar kan zich, aldus de auteurs, ook bij ambtshalve beslui-
ten voordoen, namelijk daar waar bij het bestuur twijfel bestaat of de burger zich
terecht gedraagt alsof hem een bepaalde aanspraak of rechtspositie toekomt.
Overweegt een bestuursorgaan bijvoorbeeld bestuursdwang omdat zonder vergun-
ning is gebouwd en moet daarbij worden bezien of alsnog een vergunning kan
worden verleend, dan geldt, aldus Daalder en Schreuder-Vlasblom, ook in zoverre
de medewerkingsplicht; anders zou de burger door het niet aanvragen van de
vergunning in een gunstiger bewijspositie komen.

De auteurs gaan ook in op de vraag of hun benadering zich verdraagt met het
EVRM. De burger komt, aldus de auteurs, op met de stelling dat het bestuur bij het
nemen van het besluit onrechtmatig heeft gehandeld, niet ter herstel van zijn eigen
verzuimen. Het staat hem vrij ter adstructie van zijn stellingen met nieuw bewijs-
materiaal te komen, als het aan schending door het bestuur van zijn materiële en
formele onderzoeksplicht was te wijten dat deze niet eerder boven tafel kwamen.
De aan die voorwaarde ten grondslag liggende, voor de burger zeker niet zware
bewijslastverdeling is, aldus de auteurs, een regulier ordeningsprincipe in het
procesrecht. Nu het EVRM geen regels geeft inzake bewijsrecht, daaronder be-
grepen bewijslastverdeling, aanvaardt en respecteert het EHRM op dit punt in
beginsel het nationale recht, zo stellen de auteurs. Het ziet het niet als zijn taak om
te beoordelen of bepaald bewijs terecht wel of niet is toegelaten of op juiste wijze
gewaardeerd, maar beoordeelt of de procedure in haar geheel, inclusief de bewijs-
voering, in overeenstemming was met het recht op een behoorlijk proces. Daartoe
is weliswaar vereist dat de rechter kan oordelen over zowel de feiten als het recht,
maar de omvang van het te verrichten feitenonderzoek vergt daarbij afbakening,
zo stellen de auteurs: alleen facts, relevant to the dispute dienen daarin te worden
betrokken.

Samenvattend stellen Daalder en Schreuder-Vlasblom dat als de bestuurlijke
feitenvaststelling in rechte wordt aangevochten, door de rechter moet worden
bezien binnen wiens ‘bewijsdomein’ de klachten vallen. Is dat het domein van het
bestuur, dan is er voor de burger niets aan de hand: hij kan met kans op succes alles
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aanvoeren wat hij dienstig acht. Gaat het om het domein van de burger, dan moet
de rechter beoordelen of het bestuur aan zijn ‘begeleidende’ verantwoordelijkheden
heeft voldaan. Is dat niet zo, dan is er evenzeer ruimte voor de burger om alsnog
in rechte met nieuwe gegevens te komen en zal de rechter moeten kiezen tussen
ofwel een eigen feitenvaststelling en een finale afdoening van het geschil, ofwel
een ‘terugwijzende’ vernietiging.

Een voorbeeld van een uitspraak waarin de onderhavige problematiek aan de orde
was, is een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van 19 augustus 1999.15

De zaak betrof de toekenning van een bijdrage voor overstromingsschade aan een
landbouwbedrijf. Tijdens de procedure bij de rechtbank had het bedrijf niet eerder
overgelegde bewijsstukken verstrekt, die een hogere toekenning indiceerden dan
die waartoe de minister had besloten. De rechtbank oordeelde dat de minister het
bedrijf voldoende gelegenheid had geboden om bedoeld bewijs al in het kader van
de besluitvorming te verstrekken. Volgens de rechtbank viel de minister in dit
opzicht dus niets te verwijten. Niettemin vernietigde de rechtbank het bestreden
besluit vanwege het ontbreken van een juiste feitelijke grondslag. De Afdeling was
echter van oordeel dat de minister wel degelijk tekort was geschoten bij het
vergaren van de voor de afhandeling van de aanvraag benodigde informatie. De
minister had de belanghebbende namelijk nooit verzocht om haar stellingen met
bewijsmiddelen te staven. De Afdeling was dan ook van oordeel dat de rechtbank
terecht tot de vernietiging had besloten, maar dat deze niet op de juiste gronden
berustte. De annotatie van Schreuder-Vlasblom bij deze uitspraak bevat een relatief
beknopte weergave van de benadering die later in het hierboven aangehaalde
artikel is uitgewerkt, en wordt ter verdere verduidelijking eveneens ten dele
weergegeven:

‘In het bijzonder bij besluiten die worden genomen op aanvraag, kan het rechtens op de
weg van de burger liggen bepaalde gegevens ten behoeve van de voorbereiding van een
besluit aan het bestuur voor te leggen. Zie ten algemene: art. 4:2 lid 2 Awb (…). (Het)
gaat (…) echter om gegevens die voor de besluitvorming ‘nodig zijn’ (…). De beoorde-
ling daarvan ligt ingevolge de hoofdregel van artikel 3:2 Awb bij het voor de grondslag
van het besluit verantwoordelijke bestuur. Dus resteren binnen het ‘bewijsdomein’ van
de burger zorgvuldigheidsverplichtingen van het bestuur. Het dient de burger tijdig en
ondubbelzinnig aan te geven welke gegevens van hem worden verlangd. Voldoet het niet
aan die verplichtingen, dan kleven aan het besluit rechtmatigheidsgebreken en kan de
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rechter de niet genoegzaam opgevraagde gegevens alsnog betrekken bij een eventuele
finale afdoening van de zaak door hem. (…)
Anderzijds mag het bestuur binnen het ‘bewijsdomein’ van de burger afgaan op de
juistheid van de door de aanvrager verstrekte informatie en op het ontbreken van
gegevens indien de aanvrager, ondanks genoegzaam geboden voorlichting en gelegen-
heid, in gebreke blijft ze te verschaffen. Met het eerst aan hem verschaffen van de
(juiste; volledige) gegevens kan de bestuursrechter dan niets aanvangen, omdat dit niet
kan afdoen aan de rechtmatigheid van het besluit op het moment waarop het werd
genomen (…).
Die laatste, direct aan de taak van de bestuursrechter ontleende regel heeft de rechtbank
in deze zaak veronachtzaamd. Onbetwist is dat het op de weg van de maatschap lag haar
stelling (…) te staven met de bedrijfsgegevens, waarover ze redelijkerwijs geacht kon
worden te beschikken. De rechtbank oordeelde uitdrukkelijk dat de minister geen
onzorgvuldige voorlichting over die bewijslast viel te verwijten en dat hij voldoende
gelegenheid tot bewijsvoering had geboden. Als dat zo was, was het besluit rechtmatig
en het beroep ongegrond. Toch vernietigde de rechtbank het bestreden besluit omdat, zij
het eerst in beroep, alsnog was komen vast te staan dat het op een onjuiste feitelijke
grondslag berustte. Het gaat voor de bestuursrechter echter niet om de materiële juist-
heid van de feitelijke grondslag van het besluit ex nunc, maar om de vraag of het besluit
op onrechtmatige grondslag genomen werd, gelet op de informatie waarover het bestuur
toen beschikte, of, bij naleving van alle zorgvuldigheidsverplichtingen, redelijkerwijs
had kunnen beschikken. Terecht en in lijn met haar eerdere jurisprudentie constateert de
Afdeling dan ook dat de vernietiging van de rechtbank op onjuiste gronden berust.
Niettemin bevestigt zij de vernietiging, omdat zij – anders dan de rechtbank – van
oordeel is dat de minister geen genoegzame voorlichting heeft gegeven over de op de
maatschap rustende informatielast…’

In aanvulling op het voorgaande wordt ten slotte nog de volgende passage uit een
andere uit 1999 daterende bijdrage van Schreuder-Vlasblom geciteerd:16

‘Wat de burger nog kan aanvoeren voor de rechter wordt wegens de beoordeling ex tunc
van het besluit bepaald door het antwoord op de voorvraag op wiens weg het in de fase
van de bestuurlijke besluitvorming lag bepaalde feiten aan te tonen. Als die informatie-
last bij de burger lag, hem daarover ook duidelijkheid en daartoe genoegzaam gelegen-
heid is verschaft en hij is in gebreke gebleven het bestuur vóór het besluit werd genomen
van de nodige informatie te voorzien, dan moest ten tijde van het besluit worden
uitgegaan van het ontbreken van de gegevens. De onvolledigheid van de grondslag van
het besluit betekent dan niet dat het onrechtmatig is. Het verschaffen alsnog aan de
rechter van de gegevens kan dat niet veranderen, want de rechter moet in zoverre uitgaan
van de informatie waarover het bestuur beschikte toen het zijn besluit nam (…). Het
bestuursproces strekt immers niet tot het overdoen van besluitvorming, noch zonder
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meer tot beoordeling of het genomen besluit op een juiste feitelijke grondslag berust.
Grondslag van het geding is een verwijt van een burger aan het bestuur dat het besluit
onrechtmatig is, bijvoorbeeld omdat het zijn onderzoeksplicht heeft verzaakt. De
informatielast van de burger dient ter afbakening van die plicht (dus: van het ‘bewijsdo-
mein’ van het bestuur en aldus ter beoordeling van het verwijt (…). De mate waarin de
burger heeft voldaan aan de op hem rustende informatielast als hij daartoe genoegzaam
de kans heeft gehad, is in het geding een voldongen feit, niet vatbaar voor aanvulling of
herstel. Het verwijt (beroep) richt zich immers niet tegen hem en iets herstellen heeft
alleen zin in zoverre daarmee het door de rechter te beoordelen verwijt valt te ontzenu-
wen…’

Daalder en Schreuder-Vlasblom confronteren de bestuursrechter al met al met een
dilemma. Enerzijds lijkt hun benadering voor de hand te liggen. Immers, als het
bestuursorgaan niet valt te verwijten dat het een bepaald feit niet kende, en als het
op basis van de feiten die het wél kende niet anders kon besluiten dan het heeft
gedaan, dan lijkt de conclusie voor de hand te liggen dat het bestuursorgaan niet
onrechtmatig heeft gehandeld. Anderzijds roept deze aanpak echter vragen op. Een
volledige, eigen feitenvaststelling is een onvervreemdbaar onderdeel van de taak
van de (feiten)rechter. In hoeverre komt deze eigen feitenvaststelling met de
benadering van Daalder en Schreuder-Vlasblom in de knel? Kan de rechter eigen-
lijk nog wel uitvoering geven aan het adagium da mihi facta, dabo tibi ius als hij,
geconfronteerd met een geschilpunt over de feiten, niet alles wat partijen over en
weer met betrekking tot die feiten te berde brengen in zijn oordeel kan betrekken?
Zo bezien is de benadering van de twee auteurs misschien toch niet zo vanzelfspre-
kend. Of ligt hier niet zo zeer een knelpunt, omdat eenvoudigweg geldt dat de
feiten die ingevolge de benadering van Daalder en Schreuder-Vlasblom buiten de
rechterlijke beoordeling dienen te blijven, iedere relevantie ten aanzien van het
bestreden besluit missen, zoals, in de woorden van Verheij, ook ex nunc-gegevens
ter zake geen relevantie hebben?17 Hierna zal worden gezocht naar antwoorden op
dit soort vragen, en zal worden getracht na te gaan op welke wijze het beste met de
problematiek kan worden omgegaan.

2.3.2 De rechtmatigheidstoetsing ex tunc: reikwijdte van de toetsing ex tunc

Grondslag voor de zienswijze van Daalder en Schreuder-Vlasblom – zo blijkt
bijvoorbeeld uitdrukkelijk uit de noot van de laatste bij de uitspraak van 19 augus-
tus 1999 – vormt de taak van de bestuursrechter. Blijkens de diverse hierboven
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19 Zie in dit verband de noot van R.J.N.S. bij de uitspraak van de Afdeling van 14 december
2000, 200000952/1, JB 2001, 15.

20 Schuurmans, 2005, p. 250.
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besproken bijdragen beschouwen de auteurs de door hen omschreven aanpak als
een noodzakelijk uitvloeisel van de aard van de krachtens het uniform bestuurspro-
cesrecht door de bestuursrechter te verrichten toetsing, zijnde een rechtmatigheids-
toetsing ex tunc van besluiten van bestuursorganen. In de taakopdracht aan de
bestuursrechter lijkt, inderdaad, de oorsprong van het hierboven geschetste dilem-
ma te vinden. Zou de bestuursrechter immers niet zijn belast met de toetsing van
besluiten ex tunc, maar met de vaststelling van rechtsbetrekkingen ex nunc, dan
was het dilemma niet in deze vorm aan de orde. In de taakopdracht aan de
bestuursrechter lijkt dus ook de sleutel tot de oplossing voor het dilemma te moeten
worden gezocht: cruciaal is de vraag wat de precieze inhoud en betekenis zou
moeten zijn van de door de bestuursrechter te verrichten rechtmatigheidstoetsing
ex tunc van bestuursbesluiten.

Over de toetsing ex tunc werden hierboven al enkele opmerkingen gemaakt. Er lijkt
weinig twijfel over mogelijk dat daaronder (slechts) moet worden verstaan dat
wordt geoordeeld op basis van de (feitelijke en juridische) situatie ten tijde van de
bestuurlijke besluitvorming – nadien ingetreden feiten blijven dus buiten beschou-
wing.18 Ongebruikelijk is de opvatting dat het beginsel van toetsing ex tunc daar-
naast in de weg zou kunnen of moeten staan aan het meenemen in de beoordeling
van ten tijde van de besluitvorming wel degelijk reeds ingetreden, maar in die fase
bij het bestuursorgaan, buiten diens schuld, onbekend gebleven feiten, dan wel ten
tijde van de bestuurlijke besluitvorming ontoereikend door de burger bewezen,
maar nadien alsnog door hem aangetoonde feiten.19

Helemaal afwezig is deze laatste opvatting overigens niet: zo noemt Schuur-
mans enkele uitspraken van rechtbanken waarin de ex tunc-toetsing wel degelijk
wordt opgevoerd als argument voor terzijdelegging van informatie als zojuist
genoemd.20 Niettemin lijdt het weinig twijfel dat de bedoelde uitleg van de ex tunc-
toetsing niet houdbaar is. Dat blijkt vooral als men niet alleen kijkt naar hetgeen
bij deze opvatting buíten de beoordeling zou moeten blijven, maar de aandacht ook
bepaalt op datgene wat dan wel de grondslag voor de toetsing zou moeten vormen.
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De toetsing ex tunc zou gebaseerd moeten worden op een soort fictieve feiten-
constellatie, in geval van besluitvorming op aanvraag veelal ontleend aan uitslui-
tend door de burger aan het bestuur verstrekte gegevens. Zo’n fictieve constellatie
zou ook dan grondslag voor de toetsing ex tunc moeten vormen als eventueel
daarin voorkomende onjuistheden niet in het nadeel, maar in het voordeel van de
burger werken – in geval van door deze gepleegde fraude bijvoorbeeld. Nu zal zo’n
laatste situatie binnen het huidige bestuursproces, waarbinnen immers het verbod
van reformatio in peius geldt en waarbinnen de grenzen van het geschil in acht
moeten worden genomen, niet snel aan het licht komen. Niettemin kan de desbe-
treffende constatering bijdragen aan het inzicht dat een opvatting als hier omschre-
ven geen juiste opvatting van het uitgangspunt van toetsing ex tunc kan zijn.
Genoemd uitgangspunt brengt een ‘knip’ aan in de tijd: dat is iets anders dan dat
de rechter zich zou moeten distantiëren van de werkelijkheid. Daarvan getuigt ook
het vooropstellen door de Awb-wetgever van het zoeken naar de materiële waar-
heid als taak van de bestuursrechter21 – wat men verder overigens ook van deze
koersbepaling door de Awb-wetgever vindt.

Illustratief in dit verband is verder nog artikel 83 Vreemdelingenwet 2000 (Vw
2000). Deze bepaling bevat een uitzondering op het uitgangspunt van toetsing ex
tunc. In het eerste lid van artikel 83 Vw 2000 is namelijk vastgelegd dat de recht-
bank bij de beoordeling van het beroep in asielzaken rekening houdt met feiten en
omstandigheden die na het nemen van het besluit zijn opgekomen, tenzij de goede
procesorde zich daartegen verzet of de afdoening van de zaak daardoor ontoelaat-
baar wordt vertraagd. Het tweede lid van genoemde bepaling voegt daaraan toe dat
met bedoelde feiten en omstandigheden alleen rekening wordt gehouden indien
deze relevant kunnen zijn voor, kort gezegd, de beschikking omtrent het verblijf
van de betrokkene. Uit de toelichting bij deze bepaling blijkt dat de wetgever
aanvankelijk onbekend gebleven feiten en omstandigheden die, achteraf gezien, al
blijken te dateren van vóór de bestuurlijke besluitvorming, rekent tot het complex
van feiten en omstandigheden dat ook in geval van een ‘gewone’ toetsing ex tunc
in de beoordeling kan worden betrokken:22

‘…De voorgestelde ex nunc beoordeling betekent weliswaar een verruiming van de
beoordeling van het beroep door de rechter, in de huidige praktijk van beoordeling door
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de vreemdelingenrechter past hierbij een nuancering. In de huidige praktijk neemt de
vreemdelingenrechter ook feiten en omstandigheden in zijn oordeel mee die al bestonden
op het moment waarop het bestuursorgaan de beschikking nam, maar die toen nog niet
bij het bestuursorgaan of de vreemdeling bekend waren. Een voorbeeld hiervan kan zijn
een arrestatiebevel dat al was gegeven op het moment waarop tot afwijzing van de
aanvraag werd besloten, maar dat toen nog niet bekend was bij de vreemdeling en de
IND en dus geen rol heeft gespeeld bij de afwijzing. Het verschil met een arrestatiebevel
dat pas na de datum van de bestreden beschikking is uitgevaardigd is dan nog slechts
relatief…’

Door Verheij is bevestigd dat, ook al laat de wettekst op zichzelf misschien ook
wel een andere uitleg toe, mag worden aangenomen dat artikel 83 Vw 2000 slechts
betrekking heeft op ‘echte’ nieuwe feiten, ex nunc-feiten dus. De regering, zo stelt
ook Verheij, is er bij het construeren van de bepaling namelijk van uit gegaan dat
buiten de bestuurlijke besluitvorming gebleven, maar níet nieuwe feiten ook zonder
een wettelijke uitzondering op het uitgangspunt van toetsing ex tunc in de rechter-
lijke beoordeling kunnen worden betrokken.23 De auteur geeft daarbij aan betrok-
ken te zijn geweest bij de totstandkoming van de bepaling.24

Het uitgangspunt van toetsing ex tunc noopt de rechter er, kortom, op zichzelf
beschouwd toe niet om feitelijke gegevens buiten beschouwing te laten die tijdens
de bestuurlijke besluitvorming onder tafel zijn gebleven. Dat geldt ongeacht de
vraag op wiens handelen of nalaten het aanvankelijk onder tafel blijven van die
gegevens is terug te voeren. Zouden Daalder en Schreuder-Vlasblom anders
hebben willen suggereren,25 dan kunnen zij daarin, zo lijkt wel vast te staan, dus
niet worden gevolgd. Dat geeft overigens nog geen uitsluitsel over de wijze waarop
de rechter met de betrokken gegevens zou moeten omgaan. Daalder en Schreuder-
Vlasblom refereren immers (ook) in meer algemene zin aan de taakopdracht aan
de bestuursrechter. Thans is dus de vraag aan de orde welke implicaties op dit punt
voortvloeien uit het feit dat het bedoelde opdracht een rechtmatigheidstoetsing van
besluiten inhoudt.
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2.3.3 De rechtmatigheidstoetsing ex tunc: het rechtmatigheidsoordeel

Dat de benadering van Daalder en Schreuder-Vlasblom vragen oproept omtrent
karakter en reikwijdte van het rechtmatigheidsoordeel van de bestuursrechter, is de
afgelopen jaren al een aantal malen in de literatuur tot uitdrukking gebracht. Zo
schrijft Willemsen dat de benadering van Daalder en Schreuder-Vlasblom uitgaat
van de opvatting dat in de procedure bij de rechter niet de materiële juistheid van
de bestuurlijke feitenvaststelling ter beoordeling staat, maar de vraag of het bestuur
een schending van de formele zorgvuldigheidsplicht kan worden verweten.26

Schuurmans merkt op dat de sluitendheid van genoemde benadering afhankelijk
is van de vraag wat moet worden verstaan onder een ‘rechtmatig’ besluit. De be-
nadering stelt, aldus Schuurmans, ‘rechtmatig’ gelijk met ‘zorgvuldig’ terwijl ook
‘materieel juist’ te verdedigen is. De vraag is, aldus Schuurmans, of artikel 3:2 en
het zorgvuldigheidsbeginsel enkel leiden tot een inspannings- of ook tot een
resultaatsverplichting van het bestuursorgaan. In het laatste geval kan een zorgvul-
dig voorbereid besluit toch als onrechtmatig worden aangemerkt indien het mate-
rieel onjuist is.27 De auteurs van het onderzoek naar de feitenvaststelling in beroep
dat in het kader van de derde evaluatie van de Awb is verricht, stippen de proble-
matiek eveneens kort aan. Accepteert men de benadering van Daalder en Schreu-
der-Vlasblom, zo schrijven de auteurs, dan onderschrijft men in beginsel dat de
rechter geen zelfstandige taak heeft om de feiten vast te stellen. In die visie heeft
de rechter, aldus betrokkenen, enkel de taak om de feitenvaststelling in het besluit
te toetsen op rechtmatigheid, niet om een geheel eigen oordeel te geven over de
feiten.28 Ook de Waard merkt op dat de benadering van Daalder en Schreuder-
Vlasblom een oplossing van de problematiek van de feitenvaststelling langs het
‘procedurele spoor’ inhoudt. De auteur heeft daar moeite mee, en pleit voor een
rechtstreekse vaststelling door de rechter van de feitelijke grondslag van het
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29 B.W.N. de Waard, ‘Het verdwenen beginsel; over feitenvaststelling in het bestuursrecht’,
in: A.W. Heringa e.a. (red.), Het bestuursrecht beschermd; Liber amicorum F.A.M. Stroink,
Sdu Uitgevers bv, Den Haag 2006, p. 113-124. 

30 Van Wijk/Konijnenbelt en Van Male, 2005, p. 503 e.v. 

69

bestreden besluit, behoudens uitzonderingssituaties.29 Daarmee is de problematiek
aangestipt, maar afgezien van De Waard maakt geen van de genoemde auteurs een
onomwonden keuze voor een bepaalde aanpak. Aan de hand van een nadere
analyse van het begrip ‘rechtmatigheidstoetsing’, zal hierna worden getracht om
tot een dergelijke keuze te komen.

Karakter van het rechtmatigheidsoordeel

Hoewel het begrip ‘rechtmatigheidstoetsing’ binnen de parlementaire geschiedenis
van het Awb-bestuursprocesrecht een centrale positie inneemt, ontbreekt daar een
expliciete definitie. In de literatuur zijn wel wat algemene beschouwingen terug te
vinden omtrent reikwijdte en inhoud van het (rechtmatigheids)oordeel van de
bestuursrechter. Konijnenbelt en Van Male plaatsen het begrip rechtmatigheidstoet-
sing tegenover het begrip doelmatigheids- of beleidstoetsing. De auteurs omschrij-
ven het onderscheid tussen beide vormen van toetsing als volgt. Bij de rechtmatig-
heidstoetsing gaat het om de vraag of het bestuur rechtmatig heeft gehandeld.
Onderzocht wordt dan, aldus Konijnenbelt en Van Male, of het bestuur bij het
uitoefenen van zijn bevoegdheden het geldende recht in acht heeft genomen. Er
wordt dus getoetst aan rechtsnormen: geschreven of ongeschreven rechtsregels, dan
wel algemene rechtsbeginselen. Bij de beleids- of doelmatigheidstoetsing gaat het
er om of een besluit of handeling op andere gronden dan rechtsgronden juist,
aanvaardbaar of gewenst moet worden geacht, aldus Konijnenbelt en Van Male.30

Konijnenbelt en Van Male merken verder op dat de rechtmatigheidstoetsing ziet
op drie soorten (rechtmatigheids)gebreken: bevoegdheidsgebreken, procedurele of
vormgebreken en inhoudsgebreken. De eerste categorie betreft de bevoegdheid van
het bestuursorgaan. De tweede categorie ziet op de voorbereiding, totstandkoming,
inrichting of bekendmaking van een besluit. De auteurs merken op dat de op deze
categorie gebreken betrekking hebbende normen vooral zijn terug te vinden in de
hoofdstukken 3 en 4 van de Awb. Bedoelde normen strekken ertoe, aldus Konij-
nenbelt en Van Male, om het nemen van een besluit met waarborgen van zorgvul-
digheid en motivering te omkleden. Over de inhoud van het besluit zeggen ze
echter niets. Ten slotte de inhoudsgebreken. Zij betreffen de inhoud van een be-
sluit. Van zo’n gebrek is, aldus de auteurs, sprake wanneer het orgaan een ander
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besluit heeft genomen dan het (materiële) recht toestaat. Het gaat dan niet om de
bevoegdheid van het bestuursorgaan, of om de correctheid van de procedure, maar
om de vraag of een besluit is genomen dat naar zijn inhoud rechtens door de beugel
kan. Onderzocht wordt dan of het bestreden besluit in strijd is met de van toepas-
sing zijnde wettelijke voorschriften, dan wel met algemene rechtsbeginselen of
enige andere regel van geschreven of ongeschreven recht.31

Ten Berge en Widdershoven behandelen de problematiek op een wat andere wijze.
Zij maken wat nadrukkelijker onderscheid tussen datgene wat het onderwerp van
de toetsing vormt, en de beoordelingscriteria waaraan wordt getoetst. Het feit dat
in beroep een door een bestuursorgaan genomen besluit centraal staat impliceert,
aldus de auteurs, dat ter toetsing voorliggen:
a. de inhoud van het besluit;
b. de uiterlijke vormgeving of inrichting van het besluit.
Daarnaast komen volgens de auteurs aan de orde:
c. (de behandeling van) de aanvrage of het verzoek om het besluit;
d. het voorbereidend onderzoek, en
e. het nemen van de beslissing.32

Dan de toetsingsgronden. Ook Ten Berge en Widdershoven constateren dat de
administratieve rechter toetst aan het recht. Zij verwijzen naar de voorheen gelden-
de toetsingsgronden van artikel 8, lid 1 Wet Arob. Deze zijn in de Awb niet
teruggekeerd, aldus de auteurs, omdat de beginselen waarnaar zij verwijzen in de
Awb, als tot het bestuur gerichte normen, zijn gecodificeerd. In geval van schen-
ding van deze beginselen is dus sprake van strijd met een algemeen verbindend
voorschrift. Wat betreft de vermelding van de toetsingsgronden volstaat de Awb,
zo merken de auteurs op, met artikel 8:77, lid 2: indien de uitspraak strekt tot
gegrondverklaring van het beroep, wordt daarin vermeld welke geschreven of
ongeschreven rechtsregel of welk algemeen rechtsbeginsel geschonden wordt
geoordeeld. Inhoudelijk is de toetsing volgens de auteurs niet veranderd ten
opzichte van de periode vóór inwerkingtreding van de Awb. Formeel verloopt zij
nu, zo stellen de auteurs, langs de lijnen van:
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a. strijd met een geschreven rechtsregel;
b. strijd met een ongeschreven rechtsregel;
c. strijd met een algemeen rechtsbeginsel.

De rechtmatigheidstoetsing volgens Daalder en Schreuder-Vlasblom

Wat betekent nu het voorgaande voor de onderhavige problematiek? Op zichzelf
beschouwd zegt de constatering dat de rechtmatigheidstoetsing een toetsing aan het
recht is, op dit punt nog niet zo veel. Duidelijk is dat aspecten van doelmatigheid,
van beleid, voor de bestuursrechter geen toetsingsgrond kunnen inhouden. Derge-
lijke aspecten zijn echter ook niet aan de orde als sprake is van feitelijke stellingen
of bewijsmateriaal ter adstructie van een rechtmatigheidsstandpunt; het is dan ook
niet de (inhoudelijke) aard van die stellingen of dat materiaal dat volgens Daalder
en Schreuder-Vlasblom een beletsel vormt voor het ‘meenemen’ daarvan in de
rechterlijke beoordeling, maar het niet inbrengen ervan in de fase van de bestuurlij-
ke besluitvorming. De vraag of de benadering van Daalder en Schreuder-Vlasblom
nu wel of geen uitvloeisel is van de door de bestuursrechter te verrichten rechtma-
tigheidstoetsing is met de genoemde constatering als zodanig, kortom, nog niet
beantwoord.

Een begin van een antwoord biedt wel het onderscheid van Ten Berge en Wid-
dershoven tussen het voorwerp van de beoordeling en de beoordelingscriteria. De
benadering van Daalder en Schreuder-Vlasblom betreft in essentie namelijk het
eerstgenoemde aspect, dat van het voorwerp van de beoordeling dus. Zij lijkt
immers een beperking van de beoordeling in te houden tot het laatste punt uit het
lijstje van ten Berge en Widdershoven, tot punt d. dus: volgens de benadering van
Daalder en Schreuder-Vlasblom richt de beoordeling zich alleen op de voorberei-
ding van het betrokken besluit, tot de vraag dus of het bestuursorgaan zich heeft
gekweten van al zijn onderzoeks- en informatieverplichtingen.

Het duidelijkst staat bedoeld aspect voorop als de burger in de bestuurlijke fase,
gelet op bijvoorbeeld artikel 4:2 Awb, bepaalde informatieverplichtingen had, en
er daarom volgens de benadering van Daalder en Schreuder-Vlasblom beperkingen
gelden ten aanzien van hetgeen hij nog in rechte mag aanvoeren. Het oordeel spitst
zich dan toe op de vraag of het bestuursorgaan de burger toereikend over diens
verplichtingen in de sfeer van de gegevensverstrekking heeft geïnformeerd. Het
betreft dan, in de woorden van de auteurs, de formele component van artikel 3:2
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Awb.33 Het aspect van de voorbereiding staat echter evenzeer centraal als, in de
woorden van de auteurs, de materiële component van deze bepaling aan de orde is.
Hoewel het gebruik van het woord ‘materieel’ hier verwarring kan wekken, is en
blijft het immers artikel 3:2 Awb – waarin het formele beginsel van een zorgvuldi-
ge voorbereiding is gecodificeerd – waarop de uiteenzettingen van de auteurs
betrekking lijken te hebben. Ook al is het de burger volgens de benadering van
Daalder en Schreuder-Vlasblom, vanwege een materiële verantwoordelijkheid van
het bestuursorgaan voor de feitenvaststelling, toegestaan feitelijke gegevens aan
te dragen die in bezwaar onder tafel zijn gebleven, dan nog dienen deze nieuwe
gegevens dan ook primair, zo geven de auteurs in hun gezamenlijk artikel aan, ten
betoge en ten bewijze dat het bestreden besluit niet op een deugdelijk onderzoek
berust.

De benadering van Daalder en Schreuder-Vlasblom lijkt daarmee sterk gericht
op het feitelijk handelen van het bestuursorgaan: het doen van voldoende en
deugdelijk onderzoek, het op de juiste wijze voorlichten van de burger over diens
eigen informatieverplichtingen, en dergelijke. Dat lijkt met zich mee te brengen
dat, zoals ook nadrukkelijk aangegeven door Schreuder-Vlasblom in een van de
hierboven geciteerde bijdragen, het aspect verwijtbaarheid een rol speelt: het lijkt
binnen deze benadering niet goed denkbaar dat een besluit onrechtmatig wordt
geacht zonder dat het bestuursorgaan ter zake enig verwijt valt te maken. Ter zijde
wordt opgemerkt dat dit tot problemen kan leiden in situaties waarin het buiten de
besluitvorming blijven van gegevens het bestuur op generlei wijze valt te verwij-
ten, terwijl ook de burger ter zake geen verwijt treft. Men denke aan het onder 2.3.2
gegeven citaat uit de parlementaire behandeling van artikel 83 Vw, waarin wordt
gesproken over een arrestatiebevel waarmee ten tijde van de bestuurlijke besluit-
vorming noch de vreemdeling, noch het bestuursorgaan bekend was. Geen van
beiden valt dus te verwijten dat het bevel, in principe behorend tot het ‘bewijsdo-
mein’ van de burger34 maar in dit geval niet bij die burger bekend, tijdens de
besluitvorming niet boven water is gekomen. Het ontbreken van verwijtbaarheid
op dit punt bij de burger nodigt er in zo’n geval toe uit het betrokken gegeven in
de beoordeling te betrekken, terwijl, uitgaande van de benadering van Daalder en
Schreuder-Vlasblom, het ontbreken van verwijtbaarheid ter zake bij het bestuur dat
juist verhindert. Hoewel Daalder en Schreuder-Vlasblom zelf opmerken dat indien
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eerst na het bestreden besluit (dat wil zeggen de beslissing op bezwaar of de
beslissing in een andere voorprocedure) gegevens bekend worden waarover de
burger niet eerder kón beschikken, deze gewoon in rechte moeten kunnen worden
ingebracht,35 is dat strikt genomen in strijd met hun eigen benadering.

Beoordeling van de rechtmatigheidstoetsing volgens Daalder en Schreuder-
Vlasblom

Blijkens het voorgaande is er, kortom, een verschil tussen datgene wat in zijn
algemeenheid wordt beschouwd als object van de beoordeling in het kader van de
rechtmatigheidstoetsing – te weten de punten a. tot en met e. van het desbetreffen-
de lijstje van Ten Berge en Widdershoven – en datgene wat volgens de benadering
van Daalder en Schreuder-Vlasblom het voorwerp van de beoordeling vormt. Hoe
moet dit verschil nu worden beoordeeld? Het volgende moet in dit verband in
aanmerking worden genomen. De rechter zal niet in elk geschil het volledige lijstje
van Ten Berge en Widdershoven afwerken; hij oordeelt immers, zo kwam aan de
orde in hoofdstuk 1, aan de hand van de beroepsgronden. Anders gezegd: de mate
van aandacht die de rechter besteedt aan elk van de punten uit het door Ten Berge
en Widdershoven genoemde rijtje van te beoordelen zaken, hangt af van de gren-
zen van het betrokken geschil. Blijven de beroepsgronden beperkt tot het punt van
de voorbereiding, voert de belanghebbende dus slechts aan dat het bestuursorgaan
niet aan zijn formele zorgvuldigheidsverplichtingen heeft voldaan, dan loopt de
beoordeling volgens het lijstje van Ten Berge en Widdershoven synchroon met die
volgens de benadering van Daalder en Schreuder-Vlasblom, en is er geen vuiltje
aan de lucht.

De benadering van Daalder en Schreuder-Vlasblom betreft echter eerst en
vooral de situatie waarin het geschil niet zo zeer de voorbereiding van het bestre-
den besluit betreft, maar veeleer een feitelijk karakter heeft, waarin dus de feitelijke
aannames die aan het bestreden besluit ten grondslag liggen rechtstreeks en als
zodanig ter discussie worden gesteld. Met betrekking tot die situatie wordt door de
auteurs eveneens een beperking van de beoordeling tot het voorbereidingsaspect,
tot punt d. uit het lijstje van Ten Berge en Widdershoven derhalve, bepleit. Dat
verklaart waarom de auteurs hun opmerkingen over bewijslastverdeling en ‘bewijs-
domeinen’ beperken tot de fase van de bestuurlijke besluitvorming, tot datgene dus
wat op het punt van de informatiegaring voortvloeit uit de op bedoelde fase
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betrekking hebbende artikelen 3:2 en 4:2 Awb. Dat de auteurs in dit verband
spreken van een ‘kwestie van bewijslastverdeling, een regulier ordeningsprincipe
in het procesrecht’,36 kan tot misverstanden leiden. Hun beschouwingen hebben
immers geen betrekking op de bewijslastverdeling in rechte. Kern van hun betoog
is juist dat voor het voldoen aan de ‘bewijslast’ die, gezien artikel 4:2 Awb,
logischerwijs rust op de burger, in de fase van de gerechtelijke procedure geen
plaats (meer) is. De burger wíl voldoen aan zijn ‘bewijslast’, maar dat wordt hem
nu juist niet toegestaan: het door hem aangeboden bewijs wordt als het ware buiten
de orde geplaatst. De verklaring ligt in het gegeven dat in geval van toepassing van
de benadering van Daalder en Schreuder-Vlasbom in principe geen directe beoor-
deling van feitelijke geschillen plaatsvindt. Bewijsmateriaal dat dient ter recht-
streekse aanvechting van de feitelijke grondslag van het bestreden besluit heeft
eenvoudigweg geen directe betrekking op hetgeen dan ter beoordeling staat,
namelijk de wijze waarop het besluit is voorbereid. Het materiaal kan alleen meer
indirect een rol spelen, namelijk voor zover daaruit voortvloeit dat het bestuursor-
gaan in de sfeer van bedoelde voorbereiding is tekortgeschoten. De relevantie van
dit soort feitelijke gegevens is, met andere woorden, in deze constellatie beperkt.

Daarmee wordt duidelijk waar de schoen wringt. Feitelijke geschillen als hier
bedoeld omvatten behalve het aspect van de voorbereiding wel degelijk ook, en
met name, punt a., en soms ook punt b., uit het lijstje van Ten Berge en Widdersho-
ven: het gaat direct om de feitelijke grondslag, en daarmee om de inhoud van het
besluit, en vaak ook om de inrichting, in de zin van de motivering, daarvan. De
rechtmatigheidstoetsing is – en nu komt ook het verband naar voren met de daar-
binnen geldende beoordelingscriteria – immers een toetsing aan het geschreven en
ongeschreven recht. Een onjuistheid in de feitelijke grondslag van een besluit kan
betekenen dat het besluit in strijd is met dit materiële recht. In geval van feitelijke
geschillen als hier bedoeld nopen de beroepsgronden dus tot een uitgebreider
beoordeling dan alleen die op punt d. uit het lijstje. Er kan in dergelijke gevallen
sprake zijn van een (mogelijk) direct inhoudsgebrek, dat, als het door belangheb-
bende wordt aangevoerd, door de rechter zal moeten worden beoordeeld. Dat het
rechtmatigheidsoordeel mede op dergelijke inhoudsgebreken betrekking heeft, is
op zichzelf beschouwd overigens onomstreden. Wordt een besluit bestreden op
zuiver juridisch-inhoudelijke gronden, en geheel los van de feitelijke aannames
waarop het berust, dan zal niemand – naar mag worden aangenomen ook Daalder
en Schreuder-Vlasblom niet – het achterwege laten van een toetsing van de inhoud
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en inrichting van dat besluit willen bepleiten. Het lijstje van Ten Berge en Wid-
dershoven staat als zodanig dus niet ter discussie. Er is geen grond om de bedoelde
inhoudelijke toetsing ineens te laten schieten als de beroepsgronden in meerdere
of mindere mate een verband houden met de feitelijke aannames waarop het
bestreden besluit berust. De bestuursrechter is en blijft, zo is een- en andermaal
aangegeven tijdens de parlementaire behandeling van het uniform bestuursproces-
recht en zo blijkt overigens ook uit zijn wettelijke bevoegdheden,37 immers gewoon
een feitenrechter.

Een voorbeeld ter verduidelijking. Een financiële tegemoetkoming is geweigerd
omdat het bestuursorgaan heeft geoordeeld dat betrokkene daarvoor op grond van
een wettelijk inkomensvereiste niet in aanmerking kwam. Tijdens de beroepsproce-
dure wordt afdoende aangetoond dat ten tijde van de besluitvorming wel degelijk
aan het inkomensvereiste was voldaan. Het is de conclusie van strijd met de wet
die, in het geval zo’n feitelijke onjuistheid door belanghebbende wordt aangetoond,
voortvloeit uit een toetsing van de rechtmatigheid van (de inhoud van) het besluit.
In het beschreven voorbeeld had, gezien de financiële situatie van betrokkene,
immers geen afwijzing maar toekenning moeten plaatsvinden.38 Het is natuurlijk
ook mogelijk dat weliswaar komt vast te staan dat een besluit op een onjuiste
feitelijke grondslag berust, maar dat, bijvoorbeeld vanwege de aanwezigheid van
beleidsvrijheid aan de zijde van het bestuursorgaan, niet direct duidelijk is of die
onjuistheid ook tot een besluit met een ander rechtsgevolg zou moeten leiden. In
dat geval lijkt vernietiging op grond van een motiveringsgebrek een voor de hand
liggende optie. Of de tijdens de procedure ingebrachte gegevens al in bezwaar zijn,
of hadden kunnen, of misschien zelfs hadden moeten worden aangedragen is met
betrekking tot deze aspecten van de toetsing in elk geval niet van belang, want het
antwoord op dergelijke vragen raakt niet rechtstreeks de inhoud van het besluit, het
raakt hooguit de kwestie van de voorbereiding.
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De hier gekozen invalshoek is een nuance anders dan een door De Waard beschre-
ven benadering uit het verleden: in het tijdperk van de Wet Arob werd, zo toont de
auteur aan, door de bestuursrechter soms het bestaan aangenomen van ‘een begin-
sel van behoorlijk bestuur dat een besluit diende te berusten op een deugdelijke
feitelijke grondslag’.39 In de literatuur, zo geeft de auteur aan, had het aannemen
van zo’n beginsel echter niet altijd de voorkeur en werd ook wel bepleit om aan
gebleken onjuistheid van de feitelijke grondslag van het besluit het oordeel van een
motiveringsgebrek te verbinden.40 Die laatste optie komt dichter in de buurt van het
bovenstaande. Voor een besluit met een onjuiste feitelijke grondslag geldt, inder-
daad, in ieder geval altijd dat het niet door zijn motivering kan worden gedragen.41

Zoals zojuist werd opgemerkt zal de rechter het soms bij dat oordeel moeten laten,
maar is in andere gevallen zelfs het nog verdergaande oordeel van strijd met de wet
aan de orde. Hoe dan ook, in geen van beide gevallen is het aannemen van een
apart, op de feitenvaststelling toegesneden beginsel van behoorlijk bestuur nodig
of aangewezen; het oordeel in de hier bedoelde zin vormt de noodzakelijke uit-
komst van de toetsing van het besluit, zijn voorbereiding en zijn inrichting aan het
geschreven en ongeschreven recht, zoals voortvloeiend uit de opdracht tot het
verrichten van een rechtmatigheidstoetsing.

Ten slotte: een beoordeling op het punt van inhoud en inrichting van het besluit
betreft dat besluit als zodanig, en niet langer het feitelijk handelen van het bestuurs-
orgaan waaruit het besluit is voortgevloeid. Dat in deze fase van de rechtmatig-
heidstoetsing het besluit op zichzelf beschouwd centraal staat, betekent dat het in
zoverre in principe niet van belang is of het bestuursorgaan met betrekking tot het
genoemde feitelijk handelen een verwijt valt te maken.42 Gesteld kan worden dat
de hier omschreven wijze van toetsen direct voortvloeit uit de grondslagen van het
uniform bestuursprocesrecht, dat immers het besluit centraal stelt, en niet enig
(feitelijk) handelen van het bestuursorgaan waaraan de voorwaarde van verwijt-
baarheid valt te koppelen. Logischerwijs moet een eventuele gegrondverklaring
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van het beroep dan ook leiden tot (gehele of gedeeltelijke) vernietiging van het
besluit (artikel 8:72, lid 1 Awb).

Samenvattend kan worden geconcludeerd dat de benadering van Daalder en
Schreuder-Vlasblom in feite inhoudt dat de door de bestuursrechter te verrichten
rechtmatigheidstoetsing in feitelijke geschillen beperkt blijft tot het aspect van de
voorbereiding. De rechtmatigheidstoetsing zoals voortvloeiend uit het Awb-
bestuursprocesrecht omvat evenwel ook de inrichting en inhoud van het besluit.
Gegevens van feitelijke aard zijn op die punten direct relevant. Wordt nu terugge-
keken naar de aan het begin van deze subparagraaf weergegeven opmerkingen uit
de literatuur, dan impliceert het voorgaande een principiële keuze om de feitenvast-
stelling door het bestuursorgaan rechtstreeks en als zodanig voorwerp van de
beoordeling door de bestuursrechter te laten zijn. Zelfs een keuze voor het alleen
in evidente gevallen toepassen van de benadering van Daalder en Schreuder-
Vlasblom, zoals in het kader van de derde evaluatie van de Awb lijkt te zijn bepleit
door de onderzoekers op het punt van de feitenvaststelling in beroep,43 ligt bij deze
invalshoek niet voor de hand. Kern van het betoog was immers juist dat het niet
verdedigbaar is als de door de bestuursrechter te verrichten rechtmatigheidstoetsing
geen eenduidig karakter heeft, en in het ene geval een andere reikwijdte blijkt te
hebben dan in het andere.44

2.3.4 De benadering van Daalder en Schreuder-Vlasblom in het licht van het
internationale recht

2.3.4.1  Artikel 6 EVRM

Diverse auteurs hebben zich gebogen over de vraag in hoeverre een benadering als
die van Daalder en Schreuder-Vlasbom zich verdraagt met het vereiste van full
jurisdiction zoals dat voortvloeit uit artikel 6 EVRM.45 Zowel Widdershoven c.s.
als Schuurmans menen dat niet op voorhand van een duidelijke strijd met de
verdragsbepaling kan worden gesproken. Wel menen Widdershoven c.s. dat de
benadering zich bevindt in de ‘gevarenzone’ van de verdragsbepaling, een opvat-
ting die Barkhuysen c.s., in het kader van hun ten behoeve van de derde evaluatie
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van de Awb verrichte onderzoek naar de feitenvaststelling in beroep, hebben
overgenomen.46 Schuurmans spreekt van ‘spanning’ met artikel 6 EVRM.47 De
genoemde auteurs – en Widdershoven c.s. zijn daarin wat uitgesprokener dan
Schuurmans, zo lijkt het – achten de verhouding met artikel 6 EVRM dus wel
problematisch. Zij zijn, anders dan bijvoorbeeld De Bock,48 echter niet heel stellig
in hun oordeel over de mogelijkheid van daadwerkelijke strijd met de verdragsbe-
paling.

Niettemin leeft bij de auteurs dus de gedachte dat de benadering van Daalder
en Schreuder-Vlasblom in een wat gespannen verhouding staat tot artikel 6 EVRM.
Deze gedachte ontlenen de auteurs aan zaken als Terra Woningen B.V.49 en
Chevrol.50 In beide zaken had de nationale rechter zich geheel en al onthouden van
een oordeel over een door het bestuur vastgesteld (feitelijk) aspect, dat medebepa-
lend was voor de uitkomst van het geschil, hetgeen door het EHRM in strijd werd
geacht met artikel 6 EVRM. Zo overwoog het Hof in de Chevrol-zaak:51

‘…82. The Court observes, in addition, that the minister’s involvement, which was
decisive for the outcome of the legal proceedings, was not open to challenge by the
applicant, who was, moreover, not afforded any opportunity to give her opinion on the
use of the referral procedure or the wording of the question, or to have the basis of her
own reply to the question examined or to submit a reply to the minister, which might
have been helpful or even decisive in the eyes of the Court. In fact, when the applicant
was apprised of the Minister of Foreign Affairs’ observations, she produced to the
Conseil d’Etat several pieces of factual evidence to show that the 1962 Government
Declaration had indeed been applied by the Algerian government. These included
statements from Algerian ministries certifying that medical qualifications obtained in
France were recognised as being equivalent in Algeria. However, the Conseil d’Etat did
not even consider that evidence and was therefore unwilling to assess whether it was
well-founded. That is clear from the judgement delivered on 9 April 1999, in which the
Conseil d’Etat held that it was not its task to assess whether Algeria had implemented
the 1962 Government Declaration or to draw its own inferences in the event that the
declaration had not been applied; it based its decision solely on the opinion of the
Minister of Foreign Affairs. In so doing, the Conseil d’Etat considered itself to be bound
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by the opinion, thereby voluntary depriving itself of the power to examine and take into
account factual evidence that could have been crucial for the practical resolution of the
dispute before it.
83. That being so, the applicant cannot be considered to have had access to a tribunal
which had, or had accepted, sufficient jurisdiction to examine all the factual ad legal
issues relevant to the determination of the dispute (see, among other authorities, Terra
Woningen B.V., cited above, p. 2123, par. 54).
84. There has accordingly been a violation of Article 6 par. 1 of the Convention in that
the applicant’s case was not heard bij a “tribunal” with full jurisdiction…’

Daartegenover staan zaken als de zaak Bryan,52 waaruit de auteurs afleiden dat het
EHRM beperkingen in het rechterlijk oordelen over de feiten onder omstandighe-
den toelaatbaar acht. De zaak betrof een bestuurlijk handhavingsbesluit, waarbij
de sloop van een tweetal huizen was gelast. Volgens het nationale recht diende
eerst een bestuurlijke voorprocedure te worden gevolgd. Het daaropvolgende
rechterlijk oordelen was aan bepaalde beperkingen gebonden. Het EHRM ver-
woordt deze beperkingen aldus:53

‘…24. Section 289 TCPA provides for appeals against a decision of the Secretary of
State under section 174. An appeal may be made to the High Court on a point of law,
or the Secretary of State may be required to state a case for the opinion of the High -
Court (section 289 (1) TCPA).

25. It is common ground that an appeal “on a point of law” may be brought on grounds
identical to an application for judicial review. It therefore includes a review as to
whether a decision or inference based on a finding of fact is perverse or irrational (…).
The High Court will also grant a remedy if the inspector’s decision was such that there
was no evidence to support a particular finding of fact; or the decision was made by
reference to irrelevant factors or without regard tot relevant factors; or made for an
improper purpose, in a procedurally unfair manner or in a manner which breached any
governing legislation or statutory instrument. However, the court of review cannot
substitute its own decision on the merits of the case for that of the decision-making
authority (…)’.

26. As an appeal to the High Court under section 289 (1) is on a point of law, the High
Court has no power to receive further evidence on primary facts (…). Halsbury’s
Statutes of England and Wales, 4th edition, vol. 46 (1990 reissue) describes many of the
cases on the question of whether a point is one of fact or of law as “irreconcilable”
(p. 836). Halsbury’s Laws of England states that “if there is no evidence for a particular
finding or if the tribunal does not take into account at all a relevant consideration, there
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could well be grounds of appeal raising a question of law. The contention that a tribunal
had failed to give adequate weight to evidence or sufficient consideration a particular
circumstance does not afford such grounds; and the weight which a tribunal gives to a
particular piece of evidence or a particular consideration is a matter for that tribunal
(…)”.’

En ten aanzien van de gestelde schending van artikel 6 EVRM overweegt het
Hof:54

‘…47. In the present case there was no dispute as to the primary facts. Nor was any
challenge made at the hearing in the High Court to the factual inferences drawn by the
inspector, following the abandonment by the applicant of his objection to the inspector’s
reasoning under ground (b) (see paragraphs 11 to 13 above). The High Court had
jurisdiction to entertain the remaining grounds of the applicant’s appeal, and his submis-
sions were adequately dealt with point by point (see paragraph 12 above). These
submissions, as the Commission noted, went essentially to questions involving “a
panoply of policy matters such as development plans, and the fact that the property was
situated in a green belt and a conservation area”.

Furthermore, even if the applicant had sought to pursue his appeal under ground (b), the
Court notes that, while the High Court could not have substituted its own findings of fact
for those of the inspector, it would have had the power to satisfy itself that the inspec-
tor’s findings of fact or the inferences based on them were neither perverse nor irrational
(see paragraph 25 above).

Such an approach by an appeal tribunal on questions of fact can reasonably be expected
in specialised areas of the law such as the one at issue, particularly where the facts have
already been established in the course of a quasi-judicial procedure governed by many
of the safeguards required by Article 6 para. 1 (art. 6-1). It is also frequently a feature
in the systems of judicial control of administrative decisions found throughout the
Council of Europe member States. Indeed, in the instant case, the subject-matter of the
contested decision by the inspector was a typical example of the exercise of discretiona-
ry judgment in the regulation of citizens’ conduct in the sphere of town and country
planning.

The scope of review of the High Court was therefore sufficient to comply with Article
6 para. 1 (art. 6-1)…’

Het oordeel van het Hof in de zaak Bryan betreft daarmee de wijze van beoordeling
van de bestuurlijke feitenvaststelling door de bevoegde rechter. Blijkens de uit-
spraak was bij die beoordeling terughoudendheid voorgeschreven: de rechter mocht
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de bestuurlijke feitenvaststelling niet ‘vol’ toetsen, maar diende zich te beperken
tot een beoordeling of deze perverse or irrational was geweest. Binnen het Neder-
landse systeem van bestuurs(proces)recht neemt men in situaties waarin dit soort
rechterlijke terughoudendheid aan de orde is, al gauw de term marginale toetsing
in de mond. In dit geval zou men dan spreken van een marginale toetsing van de
feitenvaststelling, en dat is dan ook de terminologie waarmee Schuurmans het
thema van de Bryan-uitspraak omschrijft.55 Het EHRM oordeelt dat een dergelijke
wijze van toetsing aanvaardbaar is gelet op het specialistische karakter van de
materie waarop de zaak betrekking had, alsmede de omstandigheid dat het rechter-
lijk oordelen vooraf was gegaan door een met quasi-rechterlijke waarborgen
omgeven voorprocedure. Volgens Schuurmans is met een marginale toets van de
feitenvaststelling wel de ondergrens bereikt van de rechtsbescherming tegen de
bestuurlijke feitenvaststelling. De zaken Terra Woningen B.V. en Chevrol laten
immers zien, zo stelt zij, dat de rechter zich in geen geval mag verlaten op het
oordeel van het bestuur. Anders, zo stelt de auteur, zou de belanghebbende eigen-
lijk geen toegang meer hebben tot een rechter. In de rechterlijke procedure moet,
aldus Schuurmans, een debat mogelijk zijn over de juistheid van het bestuurlijk
oordeel inzake de feiten en de wijze waarop dat oordeel tot stand is gekomen. Het
bestuur kan zich niet aan déze toets onttrekken met een beroep op het gespeciali-
seerde karakter van de feitenvaststelling of de bestuurlijke vrijheid ter zake, zo
meent de auteur.56

Hoe valt nu de benadering van Daalder en Schreuder-Vlasblom binnen het zich
aldus aftekenende stelsel te positioneren? Vooropgesteld moet worden dat een
marginale toets van de bestuurlijke feitenvaststelling op zichzelf beschouwd geen
uitsluiting van niet in die vaststelling meegenomen feiten impliceert. Immers, ook
(of misschien zelfs wel juist) feiten die het bestuur niet in zijn besluitvorming heeft
betrokken kunnen de conclusie rechtvaardigen dat bij die besluitvorming van
aperte feitelijke onjuistheden is uitgegaan, dat de bestuurlijke feitenvaststelling
redelijkerwijs niet houdbaar is. Gezien de in acht te nemen terughoudendheid bij
het toetsen van de feiten zal zo’n situatie natuurlijk bepaald niet aan de orde van
de dag zijn; vaak zullen eventuele nieuwe feiten geen soelaas bieden en is er in
zoverre geen ander resultaat dan wanneer de nieuwe feiten van de beoordeling
waren uitgesloten. Niettemin moet in het oog worden gehouden dat theoretisch
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bezien óók een marginale beoordeling van de bestuurlijke feitenvaststelling een
rechtstreeks inhoudelijk treden in de feitelijke grondslag van het betrokken besluit
behelst. Zo’n marginale beoordeling is dus iets anders dan het, zoals de benadering
van Daalder en Schreuder-Vlasblom dat ingeeft, ten aanzien van feitelijke geschil-
punten beperken van de beoordeling tot een toetsing aan het vereiste van een
zorgvuldige voorbereiding.

Binnen het Britse procesrechtelijke stelsel dat ter beoordeling voorlag in de
Bryan-zaak was, zo blijkt uit de uitspraak van het Hof, overigens wel sprake van
uitsluiting van (bepaalde) nieuwe feiten. Kennelijk had de rechter in dat stelsel
immers niet de bevoegdheid tot het ontvangen van nader bewijs met betrekking tot,
in de woorden van de uitspraak, de primary facts. Blijft de vraag in hoeverre daar-
mee óók de weg was afgesneden voor het op grond van nader bewijs komen tot het
oordeel dat de feitenvaststelling pervers of irrational was geweest; in hoeverre het
de rechter, met andere woorden, was toegestaan om eventueel buiten de bestuurlij-
ke besluitvorming gebleven bewijs te betrekken in de wél toegestane marginale
beoordeling van de bestuurlijke feitenvaststelling. Het EHRM laat zich daar niet
over uit en spreekt ook geen rechtstreeks oordeel uit over de aanvaardbaarheid van
de bewijsuitsluiting, maar oordeelt slechts over de aanvaardbaarheid van de
marginale toetsing als zodanig.

Conclusie van dit alles is dat de Bryan-zaak niet garandeert dat het EHRM ook de
benadering van Daalder en Schreuder-Vlasblom zou goedkeuren. Die benadering,
zo werd hierboven onder 2.3.3 uiteengezet, ziet – anders dan de auteurs in dit
verband lijken te willen stellen – niet op de bewijslastverdeling in rechte. Zij
impliceert uiteindelijk een in het geheel niet treden in de feitelijke grondslag van
het bestreden besluit. Zo bezien ligt zij beneden de door Schuurmans uit de Bryan-
zaak afgeleide ondergrens, die nog wel enige beoordeling van die feitelijke grond-
slag inhoudt, al is dat een terughoudende. De conclusie van Schuurmans dat de
benadering (door de auteur aangeduid als de ‘bewijsfuik’) deze ondergrens respec-
teert omdat daarbinnen over elk aspect van de feitenvaststelling zou kunnen wor-
den geklaagd,57 blijkt daarmee voor discussie vatbaar. Ook als wordt gekeken naar
andere zaken betreffende het vereiste van full jurisdiction, lijkt de benadering niet
zonder meer inpasbaar. Het vereiste brengt immers met zich mee dat een oordeel
moet kunnen worden gegeven alle juridische én feitelijke vragen die relevant to the
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dispute zijn.58 Nu zien Daalder en Schreuder-Vlasblom in deze voorwaarde welis-
waar juist een reden tot aanvaarding van hun benadering59 – zij achten met betrek-
king tot feitelijke geschillen immers slechts het voorbereidingsaspect relevant –
maar zojuist is betoogd dat de feitelijke grondslag van het besluit binnen de
volgens het nationale recht voorgeschreven rechtmatigheidstoetsing ook als
zodanig relevant is.60 Een wettelijke beperking met betrekking tot de rechterlijke
beoordeling van de feiten zoals die aan de orde was in de Bryan-zaak ontbreekt in
het Nederlandse bestuursprocesrecht. Dat maakt de kans dat het EHRM een
benadering als die van Daalder en Schreuder-Vlasblom zou aanvaarden er niet
groter op. Barkhuysen c.s. lijken overigens van mening dat zelfs al zou de opvat-
ting van Daalder en Schreuder-Vlasblom een correcte weergave van het nationale
recht inhouden, dan nog zou gelden dat deze naar de maatstaven van het EVRM
niet toereikend zou zijn.61

Aan de andere kant geldt dat de benadering van Daalder en Schreuder-Vlasblom
ook geen volledig afgaan op het bestuurlijk feitenoordeel inhoudt: het aspect van
de voorbereiding wordt immers wel beoordeeld, en dat kan een aantasting tot
gevolg hebben van de feitelijke grondslag waarop het besluit berust. Zo erg als in
de Terra- en de Chevrolzaak is het zo bezien dus niet. Dat maakt het, ook gezien
het casuïstische karakter van de EHRM-rechtspraak, moeilijk een harde voorspel-
ling te doen over de manier waarop het EHRM de benadering van Daalder en
Schreuder-Vlasblom zou beoordelen. Waarschijnlijk vormt de slotsom van Wid-
dershoven c.s. dat de benadering zich in de gevarenzone van artikel 6 EVRM
bevindt, de beste weergave van hetgeen op dit moment met zekerheid over de
problematiek kan worden gezegd.

2.3.4.2  Het EG-recht

In hoofdstuk 1, onder 1.3.2, werden ook enkele EG-rechtelijke aspecten genoemd
die wel in verband worden gebracht met de materie die in dit onderzoek centraal
staat. Aspecten van EG-recht worden echter vaker gerelateerd aan beperkingen in
de toelating van gronden dan aan beperkingen in de sfeer van de feitenvaststelling
zoals die hier aan de orde zijn. Dat is begrijpelijk, want beginselen als de onder
1.3.2 genoemde vereisten van gelijkwaardigheid en effectiviteit zien er eerst en
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vooral op dat het gemeenschapsrecht in de nationale rechtsorde wordt gehand-
haafd. In het algemeen raken beperkingen in de grondensfeer directer aan deze
juridisch-inhoudelijke handhaving dan beperkingen in de feitelijke sfeer zoals die
hier aan de orde zijn.62 Barkhuysen c.s. wijzen er overigens wel op dat op veel
materiële rechtsgebieden Europese verordeningen en richtlijnen gelden die voor-
schrijven hoe de bewijslast tussen partijen moet worden verdeeld, of hoe een
bepaald bewijs moet worden geleverd. Ter zake is er, aldus de auteurs, veel juris-
prudentie van Europese rechters beschikbaar. Het gaat, aldus de auteurs, vaak om
zeer specifieke en technische bepalingen. In zoverre is er dus een indirect EG-
rechtelijk raakvlak met de problematiek.63

Niettegenstaande het voorgaande is er één uitspraak van het HvJEG die steevast
wordt genoemd als het specifiek gaat om het rechterlijk oordelen over de
bestuurlijke feitenvaststelling. Het betreft de zaak Upjohn. Daarin oordeelde het
HvJEG dat de (gemeenschaps)rechter, als hij te maken krijgt met ingewikkelde
feitelijke beoordelingen, gecombineerd met een grote mate van beoordelingsvrij-
heid, niet de capaciteit heeft om zijn eigen feitelijk oordeel over de zaak in de
plaats te stellen van dat van het bestuur. De rechter moet zich, aldus het HvJEG,
in een dergelijk geval concentreren op de vraag of de feitenvaststelling berust op
een kennelijke dwaling dan wel misbruik van bevoegdheid, en, wat betreft de
juridische kwalificatie van de feiten, op de vraag of het bestuur de grenzen van zijn
beoordelingsvrijheid niet klaarblijkelijk heeft overschreden. Een zodanige beoorde-
ling levert volgens het HvJEG in EG-rechtelijke zaken dus geen strijd op met het
gelijkwaardigheids- of het effectiviteitsvereiste.64

Zowel Willemsen als Schuurmans merkt op dat het oordeel van het HvJEG in deze
zaak overeenkomsten vertoont met dat van het EHRM in de Bryan-zaak.65 Die
constatering lijkt terecht. De vaststelling zojuist, dat in de Bryan-zaak iets anders
(namelijk het marginaal toetsen van de feitenvaststelling) aan de orde was dan
datgene wat de kern vormt van de benadering van Daalder en Schreuder-Vlasblom
(te weten het in feitelijke geschillen beperken van de beoordeling tot het aspect van
de voorbereiding) lijkt dus ook hier op te gaan. Daarmee blijft het ongewis hoe het
HvJEG met de benadering van Daalder en Schreuder-Vlasblom zou omgaan. Die
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ongewisheid is waarschijnlijk nog groter dan in het geval van het EHRM, dat
immers ook in zaken als Terra Woningen BV en Chevrol bepaalde aspecten van
de feitenvaststelling heeft aangesneden. Zelfs een opmerking omtrent het zich in
de gevarenzone bevinden van de benadering, zoals die zojuist in EVRM-verband
werd gemaakt, zou in EG-rechtelijk verband, gezien ook de in dat verband gelden-
de invalshoek van handhaving van gemeenschapsrecht, prematuur zijn. Bedacht
moet daarbij worden dat, zoals in het onderhavige verband opgemerkt door Wil-
lemsen, het EG-recht nogal wat ruimte laat voor ‘eigen’ nationale keuzes.66

Over de zaak Upjohn wordt ten slotte nog het volgende opgemerkt. Widdershoven
leidt uit de terughoudende opstelling van het HvJEG in die zaak af dat, ook al staat
dat er niet met zo veel woorden, een beoordeling van de EG-rechtelijke houdbaar-
heid van een besluit langs de weg van artikel 3:2 Awb waarschijnlijk ook wel EG-
rechtelijk toelaatbaar is.67 Een artikel 3:2-beoordeling als hier bedoeld door Wid-
dershoven moet niet, zoals enigszins lijkt te gebeuren bij Barkhuysen c.s.,68 worden
verward met de benadering van Daalder en Schreuder-Vlasblom. Door Widdersho-
ven wordt gedoeld op de situatie waarin de bestuursrechter (in casu de Afdeling
bestuursrechtspraak) oordeelt dat het bestuursorgaan onvoldoende heeft onderzocht
welke implicaties toepasselijk EG-recht had voor zijn besluitvorming. In geval van
zo’n (zorgvuldigheids)oordeel komt de rechter niet toe aan een eigen, direct
oordeel over bedoelde implicaties – het besluit is immers al gesneuveld op zorgvul-
digheidsgronden. Het betreft hier een juridisch-inhoudelijk aspect, namelijk het
aspect van de EG-rechtelijke toelaatbaarheid van het bestreden besluit; het is niet
de feitelijke grondslag van het besluit die hier centraal staat. Bovendien is het niet
toekomen aan een inhoudelijk oordeel vanwege schending van een zorgvuldig-
heidsnorm iets anders dan het hoe dan ook – dus ook als aan alle zorgvuldigheids-
verplichtingen is voldaan – beperken van de beoordeling tot het zorgvuldigheidsas-
pect. Dit laatste gebeurt in geval van toepassing van de benadering van Daalder en
Schreuder-Vlasblom. Alleen als het HvJEG zich daarover zou uitlaten, zou dat dus
iets zeggen over de EG-rechtelijke aanvaardbaarheid van die benadering.
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69 Het ontbreken van relevantie ten aanzien van de voorbereiding leidt, zo bleek, bij Daalder
en Schreuder-Vlasblom al tot het ‘vallen van de bijl’.

70 Aldus PG Awb I, p. 245 (MvA II).
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2.3.5 Grenzen aan het voorgaande: de begrenzing van het besluit

In het voorgaande is geconcludeerd dat het onder tafel blijven van feitelijke
gegevens in de bestuurlijke fase er niet aan in de weg zou moeten staan dat de deze
gegevens meewegen in de door de rechter te verrichten rechtmatigheidstoets. De
gegevens dienen echter wel betrekking te hebben op het bestreden besluit, willen
zij bij de beoordeling daarvan een rol kunnen spelen. Is dat niet het geval, dan
missen de gegevens relevantie, niet alleen ter zake van de voorbereiding van het
besluit69 maar óók ter zake van de inrichting en inhoud ervan. Over de vraag of dit
soort ook inhoudelijk irrelevante gegevens moet worden aangeduid als ‘niet toe-
laatbaar in rechte’ is discussie mogelijk, maar vast staat dat de rechter de gegevens
bij de beoordeling van het besluit zoals dat ter toetsing voorligt niet kan gebruiken.

Dat lijkt allemaal een open deur; in hoofdstuk 1, onder 1.2.2, werd al verschil-
lende malen melding gemaakt van de functie van ‘harde buitengrens’ van het
geding die het bestreden besluit vervult. Toch is het verhelderend om nog een
aantal situaties waarin de zojuist omschreven constellatie zich voordoet nader
onder de loep te nemen. Alle voorbeelden betreffen besluitvorming op aanvraag:
het is immers binnen het traject van deze besluitvorming dat de belanghebbende
de meest actieve rol op het punt van gegevensverstrekking vervult.

Allereerst de situatie waarin het bestuur niet aan een inhoudelijk besluit is toegeko-
men. Artikel 4:5 Awb biedt het bestuursorgaan de mogelijkheid om een aanvraag
buiten behandeling te laten indien de aanvrager, ook nadat hem daartoe door het
bestuursorgaan uitdrukkelijk de gelegenheid is geboden, niet heeft voldaan aan
enig wettelijk voorschrift voor het in behandeling nemen van de aanvraag, of
indien de verstrekte gegevens en bescheiden onvoldoende zijn voor de beoordeling
van de aanvraag of voor de voorbereiding van de beschikking. Zo’n besluit is
vergelijkbaar met een niet-ontvankelijkverklaring in de bezwaar- en beroepsfase.70

Zoals voor zo’n niet-ontvankelijkverklaring geldt dat deze in een daartegen
gerichte beroeps- of hoger-beroepsprocedure niet ongedaan kan worden gemaakt
door het alsnog voldoen aan het betrokken ontvankelijkheidsvereiste, zo geldt voor
een terzijdelegging op grond van artikel 4:5 Awb dat deze niet van tafel gaat als de
burger in een daartegen gerichte beroepsprocedure alsnog met de ontbrekende
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71 Wordt al in de bezwaarfase overgegaan tot het alsnog completeren van de aanvraag, dan is
het niet ondenkbaar dat het bestuur de aanvraag uit praktische overwegingen alsnog
inhoudelijk behandelt, al is dit theoretisch eigenlijk niet de juiste weg, nu in bezwaar niet
om een besluit met een (geheel) andere grondslag dan die van het voorliggende besluit kan
worden gevraagd (zie hiervoor onder 2.2; zie ook De Bock, 2004, p. 105). De Afdeling
bestuursrechtspraak was in een uitspraak uit 2001 streng in dit opzicht, zie ABRS 4 januari
2001, E 03.98.0481, 199900652/1, 199900563/1, JB 2001, 36 m.nt. De Lange-Bekker. 
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gegevens op de proppen komt.71 Een terzijdelegging op grond van artikel 4:5 Awb
houdt immers geen inhoudelijk oordeel in over de aanvraag en de daarbij betrokken
feiten. Zij is gebaseerd op het ontbreken van gegevens die toereikend zijn om het
verlangde inhoudelijke oordeel te kunnen geven. De rechter kan in een procedure
tegen zo’n besluit dan ook slechts toekomen aan de vraag of, gegeven de situatie
ten tijde van de besluitvorming, al dan niet terecht tot het buiten behandeling
stellen is besloten. Voor inhoudelijke besluitvorming, dat wil in geval van besluit-
vorming op aanvraag zeggen beoordeling van de toewijsbaarheid van de aanvraag,
geldt daarentegen dat zij in principe juist noodzakelijkerwijs een oordeel over de
feiten inhoudt – of dat oordeel nu impliciet of expliciet is gegeven. Vandaar dat
gegevens van feitelijke aard, gegevens dus die het feitencomplex betreffen dat de
toewijsbaarheid van de aanvraag bepaalt, ten aanzien van bedoelde, inhoudelijke
besluitvorming wél steeds rechtstreekse relevantie bezitten.

Hoe scherp en vastomlijnd dit onderscheid in theorie ook is, in de praktijk kan
de grens tussen beide situaties vloeiend zijn. Er is niet altijd zo heel veel verschil
tussen de situatie waarin een aanvraag wordt afgewezen omdat de daarbij verstrek-
te gegevens onvoldoende hebben overtuigd, en die waarin een besluit als bedoeld
in artikel 4:5 Awb tot stand komt – zeker niet omdat soms ook in de tweede situatie
van een ‘afwijzing’ wordt gesproken. Onder omstandigheden kan het zojuist
bedoelde verschil in ruimte voor het in rechte inbrengen van nieuwe gegevens
daarom wat willekeurig aandoen. De theoretische achtergrond van dit verschil laat
echter geen ruimte om het onderscheid te laten vallen. Wel zou het voorgaande
aanleiding kunnen zijn om het uiterste middel van artikel 4:5 Awb in die zin met
terughoudendheid toe te passen, dat het buiten behandeling laten van aanvragen
wordt gereserveerd voor (ook na het voorgeschreven rappel) volstrekt ononder-
bouwde aanvragen. Ontbreekt slechts op detailpunten (cruciale) informatie bij een
op zichzelf wel gemotiveerde aanvraag, dan ligt vanuit dit gezichtspunt een
(inhoudelijke) afwijzing meer in de rede. Ook in zoverre is een vergelijking
denkbaar met het ontvankelijkheidsaspect in bezwaar en beroep: de rechter pleegt
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72 Zie bijvoorbeeld ABRS 10 juni 1999, H01.98.1766 en ABRS 11 juli 2000, 199901766-1,
JB 2000, 245 m.nt. C.L.G.F.H. A. en Rawb 2000, nr. 152 m.nt. Klap en Olivier. Nog
ingewikkelder is het door Verheij genoemde voorbeeld van een subsidieplafond met daaraan
verbonden een uiterste aanvraagdatum, zie Verheij, JBplus 2003, p. 31, zie tevens onder 2.1.
Dan kan sprake zijn van een inhoudelijke beslissing ten aanzien waarvan buiten de aanvraag
gebleven feiten toch moeilijk een rol lijken te kunnen spelen. 
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appellanten kleinere gebreken met betrekking tot vereisten als bijvoorbeeld die van
artikel 6:5 Awb ook niet al te snel aan te rekenen.

In het onderhavige opzicht vergelijkbaar met de 4:5-situatie is die waarin het
niet verstrekken van gegevens tot een sanctie van het bestuur heeft geleid. Ook in
zo’n geval ontbreekt een bestuurlijk oordeel over het feitencomplex dat de
toewijsbaarheid bepaalde van datgene waar om was gevraagd, en is er in beginsel
in rechte dus geen plaats voor gegevens betreffende dat feitencomplex. Men denke
bijvoorbeeld aan de situatie waarin het niet verstrekken van bepaalde informatie
door de belanghebbende heeft geleid tot het bij wijze van sanctie afwijzen van zijn
subsidie-aanvraag (zie artikel 4:35, lid 2, aanhef en onder a Awb), of aan de situatie
van stopzetting, of zelfs terugvordering, van een langlopende subsidie of uitkering
vanwege het niet verstrekken van vervolginformatie.72

Ook als een besluit wél een inhoudelijk feitenoordeel behelst, is het denkbaar dat
in beroep gegevens worden ingebracht die de grondslag waarop het besluit berust
– de aanvraag – te buiten gaan. Wat betreft de bezwaarfase was die situatie al aan
de orde onder 2.1. In beroep moet noodzakelijkerwijs nog sterker de hand worden
gehouden aan de grenzen van het besluit, en dus de grenzen van de (eventuele)
aanvraag die de grondslag voor dat besluit heeft gevormd. Het besluit vormt
immers de ‘harde buitengrens’ van het geding. Binnen dat geding wordt een
rechtmatigheidstoets verricht en is geen plaats voor aanvullende besluitvorming.
Zelfs kleinere ‘grensoverschrijdingen’, die, zoals onder 2.1 naar voren kwam, vol-
gens sommigen in bezwaar nog wel toelaatbaar zijn, zijn in rechte dan ook niet
goed denkbaar. Overigens dient in het oog te worden gehouden dat het bij dit soort
grensoverschrijdingen – groot of klein – altijd gaat om méér dan alleen bewijs- of
feitenmateriaal. Wordt in beroep (voor de eerste maal) door betrokkene aangegeven
dat het hem is te doen om een besluit dat de grondslag van zijn aanvraag te buiten
gaat, dan betreft dat (een uitbreiding van) de beroepsgronden. In zoverre hoort dit
onderwerp eigenlijk thuis in het volgende hoofdstuk. Nieuwe beroepsgronden gaan
echter veelal gepaard met nieuw bewijsmateriaal ter ondersteuning daarvan. Dit in
aanmerking genomen wordt het onderwerp (ook) hier besproken: daarmee komen
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73 PG Awb II, p. 362 (MvA II). Los van de inhoudelijke implicaties van dit voorbeeld wekken
de bewoordingen van de passage, waarin de nadruk ligt op de reikwijdte van de onderzoeks-
verplichtingen van het bestuursorgaan, overigens enigszins de indruk dat de regering hier
de benadering van Daalder en Schreuder-Vlasblom omarmt. In het algemeen wijzen noch
de wetsgeschiedenis, noch de wettekst zelf of de grondslagen waarop deze berust, echter in
de richting van die benadering, zo werd reeds betoogd. Zie over de passage ook De Bock,
JBplus 2000, p. 74-75. De auteur ziet in de passage juist een verwerping van de aanpak van
Daalder en Schreuder-Vlasblom. ‘Uit de betreffende passage’, zo merkt zij op p. 75 op, ‘leid
ik af dat nieuwe feiten in beginsel zonder problemen voor de rechter kunnen worden
aangevoerd, ook wanneer deze niet bekend waren bij het bestuursorgaan. Dit is slechts
anders indien het nieuwe feit van zodanige aard is dat daarmee sprake is van een ‘nieuwe
aanvraag’. In dat geval, zo vat ik het standpunt van de regering samen, dient het bestuursor-
gaan daarover een nieuw besluit af te geven, en kan de feitelijke grondslag niet in de
lopende procedure worden aangevuld.’ In hoofdstuk 3, onder 3.3.6 en onder 3.4, waar artikel
6:13 Awb aan de orde komt, wordt nog op de onderhavige passage uit de parlementaire
geschiedenis teruggekomen.
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namelijk de grenzen aan het licht waarbinnen de tot nu toe getrokken conclusies
omtrent nieuw feitenmateriaal moeten worden bezien.

Wanneer is nu sprake van gegevens die de grondslag van de aanvraag te buiten
gaan?

Een denkbeeldig voorbeeld. In een beroepsprocedure tegen een weigering om
een over het tijdvak 2004 gevraagde financiële bijdrage toe te kennen, komt naar
voren dat met betrekking tot tijdvak 2005 mogelijk wél is voldaan aan de voor-
waarden voor toekenning van de bijdrage. Betrokkene voert aan dat de weigering
over 2004 daarom niet in stand kan blijven: zij moet worden omgezet in een
toekenning over 2005. Dat zal uiteraard niet tot succes kunnen leiden. Aangezien
een besluit op een andere grondslag wordt gewenst dan de grondslag van het be-
sluit dat ter discussie staat, is indiening van een aanvraag op de nieuw aangevoerde
grondslag – de mogelijke aanspraken over 2005 – de aangewezen weg.

De parlementaire geschiedenis van het Awb-bestuursprocesrecht biedt een
ander – overigens niet meer actueel – voorbeeld. Indien vrijstelling van militaire
dienst is gevraagd wegens broederdienst en deze is op goede grond geweigerd, dan
kan, mocht tijdens de procedure blijken dat er reden was geweest tot het verlenen
van vrijstelling wegens onmisbaarheid, dat niet leiden tot vernietiging van het
weigeringsbesluit, zo is naar aanleiding van een vraag over (het toenmalige) artikel
6:13 Awb door de regering opgemerkt.73 Het betreft hier de situatie waarin één en
dezelfde voorziening op verschillende, niet-cumulatief geldende gronden toewijs-
baar is. Verschil met het eerdergenoemde voorbeeld is dat het beroep op de nieuwe
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74 Al zou, anders dan in het eerstgenoemde geval, hier artikel 4:6 Awb een sta-in-de-weg
kunnen vormen. 

75 Zie ook hoofdstuk 1, onder 1.2.2.4. Treedt de rechter toch in andere toekenningscriteria dan
die welke de grondslag voor de weigering vormen, dan overschrijdt hij in beginsel de
grenzen van het besluit als ‘harde buitengrens’ van het geding. 
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toewijzingsgrond hier niet tevens het oog heeft op een ander rechtsgevolg dan dat
van het oorspronkelijke besluit. In zoverre is er een nauwer verband met het besluit
dat ter beoordeling voorligt. Niettemin zijn de twee situaties in dit opzicht met
elkaar vergelijkbaar. Besluitvorming, gebaseerd op de ene toewijzingsgrond kan
immers moeilijk anders dan los worden bezien van eventuele aanspraken, geba-
seerd op de andere grond, net zoals de eerder bedoelde aanspraken met betrekking
tot verschillende tijdvakken, ook al gaat het om dezelfde wettelijke faciliteit, los
van elkaar moeten worden bezien. Een besluit met betrekking tot de ene toewij-
zingsvoorwaarde kan in beroep dus niet met succes worden aangevochten op de
grond dat er reden was voor een toewijzing, gebaseerd op een andere voorwaarde
– die grond raakt het voorliggende besluit immers niet, zij heeft ter zake geen
relevantie. Alleen een nieuwe aanvraag kan hier soelaas bieden.74 Theoretisch kan
zo’n situatie ook nog aan de orde zijn in geval van cumulatief geldende toeken-
ningscriteria. Het niet voldoen aan één enkel criterium leidt immers noodzakelij-
kerwijs al tot een weigering. Zo’n weigering kan uiteraard niet worden aangetast
door het argument dat aan (een van de) ándere toekenningscriteria wél is voldaan.75

Hier baat, uiteraard, echter ook een nieuwe aanvraag niet.

Het is overigens van belang te onderkennen dat in deze subparagraaf uitsluitend de
situatie aan de orde is waarin de nieuw aangedragen gegevens buiten de grenzen
van het bestreden besluit blijven, en dus niet kunnen afdoen aan de inhoudelijke
juistheid van dat besluit. Situaties als onder 2.3.3 omschreven, waarin in beroep
tegen een afwijzing van een voorziening alsnog de inkomensgegevens worden
aangeleverd die een wettelijke aanspraak op de voorziening aantonen, verschillen
van de gevallen die hierboven aan de orde waren. In deze laatste situaties raken de
nieuw ingebrachte gegevens immers wél het besluit zoals dat voorligt. De gegevens
kunnen, zoals nader toegelicht onder 2.3.3, afbreuk doen aan de inhoudelijke
juistheid van dat besluit als objectief gegeven. Zouden de nieuw gebleken feiten
ook in dit soort situaties worden beschouwd als vallend buiten de grondslag van het
bestreden besluit, dan zou dat dicht in de buurt komen van toepassing van de onder
2.3.2 omschreven interpretatie van het ex tunc-beginsel. De rechterlijke beoorde-
ling van het bestreden besluit zou zijn gebaseerd op een schijnwerkelijkheid,
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76 Op de vraag wat die consequenties zouden moeten zijn wordt hierna onder 2.5 nader in-
gegaan. 

77 Zie hoofdstuk 1, met name onder 1.2.1.
78 Deze laatste komen weliswaar tot op zekere hoogte aan de orde bij een eventuele toetsing

aan artikel 3:4, lid 2 Awb (het evenredigheidsbeginsel; verbod van willekeur), maar ook
deze toetsing betreft de rechtmatigheid van het besluit en houdt geen doelmatigheidsoordeel
in. 
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gecreëerd door de burger-aanvrager. Dat, zo werd al geconcludeerd onder 2.3.2,
zou een onaanvaardbaar resultaat opleveren – waarmee overigens niet is gezegd dat
het wenselijk is dat wezenlijke onjuistheden in van betrokkene afkomstige feitelij-
ke gegevens pas in de fase van het beroep bij de rechter worden gecorrigeerd, of
dat de rechter nooit consequenties zou moeten verbinden aan het aanvankelijke
onder tafel blijven van de juiste informatie.76 Wel is daarmee nogmaals gezegd dat
de ware feitelijke toedracht – in de woorden van de Awb-wetgever: de materiële
waarheid77 – de grondslag dient te vormen voor de door de bestuursrechter te
verrichten rechtmatigheidstoetsing.

2.3.6 Tussenconclusie

Wat zijn nu precies de implicaties van hetgeen in de voorgaande vijf subparagrafen
is geconcludeerd? Duidelijk is geworden dat de omstandigheid dat de bestuursrech-
ter een rechtmatigheidstoetsing ex tunc van besluiten van bestuursorganen uitvoert,
voor de rechter niet een gehoudenheid met zich meebrengt tot het onder omstandig-
heden naast zich neerleggen van buiten de voorprocedure gebleven gegevens die
dienen ter aanvechting van de feitelijke grondslag waarop het bestreden besluit
berust. Voor alle duidelijkheid: de rechter moet, zo bleek, bepaalde andere zaken
wél per definitie buiten de toetsing houden. In de eerste plaats zijn dat ex nunc-
gegevens. Ook voor de zojuist onder 2.3.5 besproken categorieën gegevens is,
vanwege het eenvoudigweg ontbreken van relevantie ten aanzien van het voorwerp
van de beoordeling, binnen de rechterlijke toetsing geen rol weggelegd. Verder
dient de rechter zich, gelet op het karakter van de rechtmatigheidstoetsing, te
onthouden van een oordeel over aan het besluit ten grondslag liggende doelmatig-
heidsoverwegingen.78 Een soortgelijke gehoudenheid tot niet-oordelen bestaat,
nogmaals, echter niet – ook niet onder omstandigheden – ten aanzien van de zojuist
genoemde categorie van feitelijke gegevens, zo luidt de kern van hetgeen tot nu toe
werd geconcludeerd.
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79 Zie hoofdstuk 1, onder 1.1. en onder 1.2.2. 
80 Zie over dit beginsel De Waard, 1987, p. 181 e.v. 
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Betekent dit nu ook dat de rechter steeds verplicht is om de gegevens in zijn
beoordeling te betrekken? Impliciet kwam ook die vraag al wel aan de orde,
bijvoorbeeld daar waar werd geconcludeerd dat het niet juist zou zijn om de recht-
matigheidstoetsing op iets anders te laten berusten dan op de materiële waarheid.
De kwestie kan ook vanuit wat andere invalshoeken worden bezien. Van belang in
dat verband is in de eerste plaats artikel 8:69, lid 1 Awb. Dit artikellid bepaalt, zo
bleek in hoofdstuk 1, dat de rechter uitspraak doet op grondslag van het beroep-
schrift, de overgelegde stukken, het verhandelde tijdens het vooronderzoek en het
onderzoek ter zitting. De rechter baseert zich, met andere woorden, op hetgeen
door partijen naar voren is gebracht. Aangegeven werd al dat uit deze bepaling een
gehoudenheid tot het in acht nemen van de grenzen van het geschil wordt afgeleid:
zwijgt één der partijen ergens over, dan treedt ook de rechter daar niet in.79 Uit het
artikellid valt echter evenzeer een gehoudenheid af te leiden om bínnen het geschil
dan ook daadwerkelijk al hetgeen partijen hebben ingebracht te laten meewegen
– voor zover althans relevant ten aanzien van het te beoordelen besluit. Nu de hier
aan de orde zijnde gegevens – anders dan ex nunc-gegevens of zaken die anders-
zins de grondslag van het bestreden besluit te buiten gaan – bedoelde relevantie
blijken te bezitten, betekent dit dat inderdaad van een gehoudenheid tot het laten
meewegen ervan moet worden uitgegaan. Verder kan misschien ook wel worden
gezegd dat deze gehoudenheid ook zonder artikel 8:69, lid 1 Awb aanwezig zou
zijn geweest. Zij valt immers af te leiden uit het zogeheten decisiebeginsel, waaruit,
als is voldaan aan geldende bevoegdheids- en ontvankelijkheidsvereisten, een
‘recht op rechtspraak’ en een verbod van rechtsweigering zijn af te leiden.80 Ten
slotte kan, zo zal nog blijken, waarschijnlijk worden gezegd dat met de op 1 juli
2005 van kracht geworden wijziging van artikel 6:13 Awb is beoogd om een einde
te maken aan de terzijdelegging van feitelijke gegevens op grond van opvattingen
als die welke door Daalder en Schreuder-Vlasblom zijn verwoord. Meer hierover
is te vinden in hoofdstuk 3, onder 3.4.4.

De zojuist bedoelde gehoudenheid is een uitgangspunt. In zijn algemeenheid
geldt namelijk dat de rechterlijke waarheidsvinding binnen het bestuursproces wel
bepaalde grenzen kent. In hoofdstuk 1, onder 1.2.4, kwam immers al aan de orde
dat de rechter bij het leiding geven aan het proces beschikt over een ruime mate
van beslissingsvrijheid, en dat, zo is de gangbare gedachte, de goede procesorde
de terzijdelegging van gegevens met zich mee kan brengen. Dat lijkt de eerderge-
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81 Zie hoofdstuk 1, onder 1.2.4.2.
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noemde verplichting toch weer enigszins illusoir te maken. Zij blijft echter als
uitgangspunt van belang. Het buiten beschouwing laten van gegevens om redenen
die liggen in de sfeer van de goede procesorde is immers van heel andere orde dan
het in dit opzicht afleiden van algemene beperkingen uit de taakopdracht aan de
bestuursrechter. Terzijdelegging in de sfeer van de goede procesorde is het resul-
taat van een beoordeling op het niveau van de individuele procedure; het betreft
dus een uitzondering op de regel. Die regel is en blijft dat alle door partijen aan-
gevoerde zaken die relevantie hebben voor de beoordeling van het geschil, ook in
die beoordeling worden betrokken. Hoe zeer ook geldt dat de rechter als dominus
litis in dit opzicht bepaalde vrijheden heeft, er geldt evenzeer dat het eventueel
terzijde leggen van gegevens niet in strijd zal mogen komen met datgene wat door
de wet en door de goede procesorde, in de zin van: de beginselen van een behoor-
lijke rechtspleging, wordt geëist.

2.4 BUITEN DE BESTUURLIJKE BESLUITVORMING GEBLEVEN FEITEN EN DE 
GOEDE PROCESORDE

Het voorgaande roept de vraag op in welke concrete situaties de goede procesorde
dan de terzijdelegging van gegevens met zich mee kan brengen. In hoofdstuk 1,
onder 1.2.4, kwam al aan de orde dat de goede procesorde in de eerste plaats pleegt
te worden beschouwd als een (mogelijk) beletsel voor de toelating van gegevens
– het kan hierbij gaan om zowel feiten als gronden – die binnen de gerechtelijke
procedure zelf pas op een laat moment, bijvoorbeeld pas ter zitting, zijn ingebracht.
Het betreft hier, volgens de indeling van Widdershoven c.s., de goede procesorde
in enge zin.81 Bedoelde problematiek wordt verder behandeld in hoofdstuk 5.

Dan de categorie gegevens waar het in dit hoofdstuk om draait, namelijk de
(feitelijke) gegevens die in de gerechtelijke procedure zelf gewoon op tijd zijn ver-
strekt, maar die (inhoudelijk) nieuw zijn ten opzichte van hetgeen in de voorfase
ter tafel was gebracht. Daalder en Schreuder-Vlasbom menen dat de goede proces-
orde met betrekking tot de toelaatbaarheid van die categorie gegevens geen rol
speelt. De beginselen van een behoorlijke procesorde, zo stellen zij, zijn niet
betrokken bij de overgang tussen ongelijksoortige procedures (de bestuurlijke
besluitvorming en de rechterlijke toetsing), maar slechts bij de gang van zaken in
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de rechterlijke procedure als zodanig; zij zijn dus niet bruikbaar waar het gaat om
de vaststelling van de feiten en de daarmee samenhangende bewijs(last)proble-
matiek in de procedure in eerste aanleg. De beginselen, zo stellen de auteurs,
strekken dan ook uitsluitend tot de oplossing van twee andere vraagstukken,
namelijk enerzijds de – zojuist al genoemde – vraag in welke fase binnen een
lopend rechtsgeding nog nieuwe stukken en gegevens kunnen worden aangevoerd,
en anderzijds de vraag in hoeverre men in hoger beroep kan treden buiten hetgeen
voor de rechtbank is aangevoerd.82 Daarmee maken zij op gelijke wijze als Wid-
dershoven c.s. onderscheid tussen de goede procesorde in enge zin en die in ruime
zin; zoals werd opgemerkt onder 1.2.4.2 beperken Widdershoven c.s. hun om-
schrijving van de goede procesorde in ruime zin eveneens tot de overgang eerste
aanleg – hoger beroep.83 Kennelijk pleegt de goede procesorde in ruime zin dus
niet te worden gezien als beletsel voor de toelating in eerste aanleg van zaken die
buiten de bestuurlijke besluitvorming zijn gebleven – of het daarbij nu gaat om
inhoudelijke gronden of om feitenmateriaal.

De opmerkingen van Daalder en Schreuder-Vasblom op dit punt moeten
natuurlijk worden bezien in het licht van hun standpunt over de taak van de
bestuursrechter: zij gaan op andere basis dan die van de goede procesorde uit van
beperkingen in de toelaatbaarheid van buiten de bestuurlijke besluitvorming
gebleven gegevens. Op zichzelf beschouwd maken zij echter terecht bezwaar tegen
het ten aanzien van de overgang tussen de bestuurlijke fase en het beroep bij de
rechter toekennen van een in dit opzicht beperkende werking aan de goede proces-
orde. In feite zou het begrip ‘goede procesorde’ daarmee in de bestuurlijke voor-
procedure namelijk een rol krijgen die trekken heeft van de rol van dit beginsel
binnen de rechtspleging. De bestuurlijke voorprocedure heeft echter een ander,
informeler karakter dan een gerechtelijke procedure.

Ter toelichting wordt hier nader ingegaan op de belangrijkste voorprocedure, te
weten de bezwaarprocedure. Van de verschillende bestuurlijke voorprocedures
heeft deze procedure nog het meeste weg van een gerechtelijke procedure:84 ook
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hier geldt echter duidelijk het hierboven bedoelde verschil in karakter.85 Zo is de
rol van de goede procesorde in enge zin – zo men in een bestuurlijke voorfase al
van ‘procesorde’ kan spreken86 – in bezwaar al duidelijk anders dan binnen het
rechtsgeding. In artikel 7:4, lid 1 Awb is weliswaar voor belanghebbenden een
termijn neergelegd voor het indienen van stukken, maar blijkens de parlementaire
behandeling van deze bepaling zal overschrijding van deze termijn er niet snel toe
kunnen leiden dat er zaken buiten behandeling moeten worden gelaten: dat is, zo
stelt de toelichting, eigenlijk alleen denkbaar als belanghebbenden anders aantoon-
baar in hun verweermogelijkheden zouden worden geschaad.87 De toelichting gaat
er daarbij, onder verwijzing naar artikel 7:9 Awb, ook nog eens van uit dat het
bestuursorgaan bij (te) late binnenkomst van nieuwe gegevens in beginsel nader
onderzoek uitvoert, waarbij belanghebbenden alsnog de gelegenheid wordt gebo-
den op de nieuw binnengekomen gegevens te reageren; daarmee wordt de moge-
lijkheid tot het buiten beschouwing laten van gegevens in de bezwaarfase een
nagenoeg theoretische.88 Dit in aanmerking genomen zou het, zo lijkt het, para-
doxaal zijn om met betrekking tot de overgang tussen bezwaar en beroep wél
beperkingen in de sfeer van de toelaatbaarheid van gegevens af te leiden uit de
goede procesorde – waarbij, nu het de verhouding tussen twee procedures betreft,
dan van de goede procesorde in ruime zin zou moeten worden gesproken. De goede
procesorde zou haar invloed daarmee ook binnen de bezwaarprocedure als zodanig
op een geheel andere manier doen gelden dan hiervoor werd omschreven. Daarbij
moet worden bedacht dat de goede procesorde in ruime zin (de terminologie zegt
het al) wordt beschouwd als aanvullend op die in enge zin, en de rol van deze
laatste is zoals gezegd binnen de bezwaarfase al veel beperkter dan binnen de
rechtspleging.

Bij het voorgaande moet bovendien worden aangetekend dat het begrip ‘goede
procesorde in ruime zin’ als zodanig niet onomstreden is. Andere rechtscolleges
dan de Afdeling bestuursrechtspraak kennen daaraan niet of nauwelijks betekenis
toe.89 De Afdeling is op het punt van de toelating van gegevens die in hoger beroep
voor de eerste maal zijn ingebracht een stuk strenger, maar pleegt de terzijdeleg-
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ging van deze gegevens sinds enige tijd niet meer door middel van een enkele
verwijzing naar de goede procesorde te motiveren – al speelt het leerstuk, zo lijkt
het, in de betrokken jurisprudentie nog wel een rol.90

Conclusie van dit alles is dat de goede procesorde met betrekking tot de problema-
tiek die in dit hoofdstuk aan de orde is, geen rol van betekenis speelt. Anders
gezegd: de goede procesorde brengt over het algemeen niet met zich mee dat
buiten de bestuurlijke voorfase gebleven feitelijke gegevens ook buiten de rech-
terlijke beoordeling zouden dienen te blijven. Slechts in uitzonderingsgevallen zou
dat, wellicht, anders kunnen zijn. Daarbij kan aansluiting worden gezocht bij
hetgeen tijdens de parlementaire behandeling van artikel 7:4 Awb is opgemerkt:
zou een belanghebbende aantoonbaar worden geschaad in zijn verweermogelijkhe-
den door het in de beoordeling betrekken van de gegevens, dan is er misschien
aanleiding dit vanwege de goede procesorde achterwege te laten.91 Bij de toepas-
sing van de goede procesorde in ruime zin wordt dan voortgeborduurd op de
(hooguit) beperkte rol die de goede procesorde in enge zin binnen de bestuurlijke
fase vervult. Overigens is zo’n situatie als hoogst uitzonderlijk, en misschien zelfs
wel puur theoretisch te beschouwen. Het buiten beeld blijven van de gegevens in
de bestuurlijke voorfase staat immers los van de mogelijkheid om in rechte (als-
nog) op de gegevens te reageren – en die mogelijkheid is voor het verweer in
principe toereikend. Widdershoven c.s. noemen nog een andere bijzondere situatie
waarin op grond van de goede procesorde zou kunnen worden besloten tot terzijde-
legging van buiten de besluitvormingsfase gebleven feitenmateriaal.92 Het betreft
de situatie waarin een burger een bepaald bewijs met opzet of met aan opzet
grenzende nalatigheid heeft achtergehouden. Bij het bepalen of van deze situatie
sprake is moet, aldus de auteurs, de (geobjectiveerde) deskundigheid van betrokke-
ne in aanmerking worden genomen. Ook hier gaat het, zo wordt door de auteurs
ook nadrukkelijk aangegeven, om een uitzonderlijke situatie. De enkele toereken-
baarheid aan de burger van het aanvankelijk onder tafel blijven van de gegevens
betekent dus zeker nog niet dat de goede procesorde tot het buiten beschouwing
laten van de gegevens zou hebben te leiden; dat lijkt eventueel pas aan de orde als
bij het aanvankelijke achterhouden van de gegevens een bepaalde mate van
welbewustheid, van moedwilligheid zelfs, aanwezig was. De hier bedoelde,
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overigens eveneens nogal theoretische situatie nadert daarmee de grenzen van
misbruik van procesrecht.93

2.5 HET MEENEMEN IN DE RECHTERLIJKE BEOORDELING VAN BUITEN DE
BESTUURLIJKE BESLUITVORMING GEBLEVEN FEITELIJKE GEGEVENS

Nu noch de taakopdracht aan de bestuursrechter, noch de goede procesorde – een
enkele uitzondering daargelaten – beperkingen in de toelaatbaarheid van ten tijde
van de bestuurlijke besluitvorming onder tafel gebleven feitelijke gegevens met
zich mee blijkt te brengen, rest slechts de conclusie dat de rechter deze gegevens,
in aanmerking genomen hetgeen hiervoor onder 2.3.6 werd besproken, in beginsel
in zijn beoordeling dient te betrekken.

Daarmee is een interpretatie gegeven van geschreven en ongeschreven recht,
zonder uitvoerig stil te staan bij de vraag naar de wenselijkheid (of onwenselijk-
heid) van de uitkomst van die interpretatie. Hoewel conclusies op dat vlak natuur-
lijk ook niet kunnen afdoen aan datgene wat als geldend recht valt te beschouwen,
verdient het wenselijkheidsaspect nog wel enige aandacht. Gevoelsmatig kan het,
zo werd ook hiervoor onder 2.3.1 al even aangestipt, soms onbevredigend aandoen
om de rechterlijke beoordeling – en de eventuele conclusie van onrechtmatigheid
van het bestreden besluit – te baseren op gegevens ter zake waarvan voor de burger
in de fase van de besluitvorming een verstrekkingsplicht gold die toen onvervuld
is gebleven.

Bij Daalder en Schreuder-Vlasblom komt dit gevoelen, zo bleek al, sterk naar
voren. In hun bijdrage leggen zij veel nadruk op de situatie waarin de burger zijn
uit artikel 4:2 Awb voortvloeiende verplichtingen heeft verzaakt.94 Hierna onder
2.6.5.1, bij de bespreking van de jurisprudentie van de Afdeling bestuursrecht-
spraak, zal overigens blijken dat dat een te eenzijdig beeld geeft. De benadering
van Daalder en Schreuder-Vlasblom blijkt namelijk ook andere situaties te bestrij-
ken; situaties waarin er met betrekking tot het moment van boven water komen van
de gegevens een minder duidelijk verwijt aan het adres van de burger op tafel ligt.
De gemengde gevoelens waarvan in dit opzicht sprake kan zijn, betreffen als
gezegd echter vooral de situatie waarin de burger tekort is geschoten in zijn
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verplichtingen tot gegevensverstrekking ter zake van een door hem ingediende
aanvraag. Het onderstaande heeft dan ook op die situatie betrekking.

Daalder en Schreuder-Vlasblom menen dat het alsnog in rechte toelaten van dit
soort buiten de aanvraag gebleven gegevens het gevaar in zich draagt van allerlei
onnodige gerechtelijke procedures, en, als gevolg daarvan, overbelasting van het
rechterlijk apparaat.95 Vooropgesteld moet worden dat het hier gaat om vooronder-
stellingen, niet om effecten die op enigerlei wijze zijn aangetoond. De gedachte
van het voorkómen van een ‘wildgroei’ aan procedures lijkt misschien wel logisch,
maar verdient toch de nodige relativering. Het gaat hier om feitelijke gegevens,
bewijsstukken en dergelijke, die de besluitvorming in voor betrokkene gunstige zin
kunnen beïnvloeden. Het is in het belang van de burger zelf dat hij dit soort
gegevens in een zo vroeg mogelijk stadium van die besluitvorming aanlevert. Hoe
eerder de gegevens beschikbaar zijn, hoe eerder het gevraagde (eventueel) een feit
is. Het achterhouden van relevante informatie tot aan een gerechtelijke procedure
leidt in het voor de burger meest gunstige geval tot (onnodig) uitstel van de
verkrijging van dat gevraagde.96 Er is echter ook een risico van afstel, want wie
informatie achterhoudt loopt een gerede kans dat zijn aanvraag op grond van artikel
4:5 Awb terzijde wordt gelegd. In dat geval, zo bleek, komt de rechter hoe dan ook
niet inhoudelijk aan de zaak toe.97 En afstel, zo mag worden aangenomen, zal in
geval van besluitvorming op aanvraag in elk geval nooit de bedoeling zijn: dat
verkrijgt men een stuk gemakkelijker door het indienen van de aanvraag eenvou-
digweg achterwege te laten.

Zijn er dan niet toch specifieke situaties denkbaar waarin de aanvrager er belang
bij heeft, of er althans een voorkeur voor zou kunnen ontwikkelen, om het op tafel
leggen van zijn kaarten uit te stellen? De Jong gaat in zijn proefschrift over het
tijdsbeslag van bestuursrechtelijke beroepsprocedures in eerste aanleg in op de
vraag in hoeverre er bij appellanten een voorkeur voor een bepaald tijdsbeslag van
de procedure als zodanig bestaat. In het oog moet worden gehouden dat dit een
andere vraag is dan de vraag die hier aan de orde is, namelijk de vraag in hoeverre
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een voorkeur in de rede zou kunnen liggen voor het pas na rechterlijke interventie
in plaats van al in het besluitvormingstraject verkrijgen van een op zichzelf ge-
wenst besluit. Niettemin kunnen de bevindingen van De Jong verhelderend zijn.
Binnen zijn onderzoeksgroep, die bestond uit enerzijds aanvragers om een bouw-
vergunning en anderzijds omwonenden, had 85% een voorkeur voor een snel
procesverloop; 12% gaf juist de voorkeur aan een langzaam verloop en 3% had
geen duidelijke tijdsvoorkeur.98 Een eventuele voorkeur voor vertraging hangt
volgens De Jong samen met de rechtspositie van de betrokken appellant gedurende
de beroepszaak: hoe gunstiger die is, des te groter de kans dat er een voorkeur zal
bestaan voor een late beslissing van de rechter, die immers mogelijkerwijs afbreuk
zou kunnen doen aan die gunstige positie. Zo kan, zo geeft De Jong aan, een
vertragingsvoorkeur bestaan bij een appellant aan wie een vergunning voor een in
aanbouw zijnd of reeds voltooid bouwwerk is geweigerd, en aan wie de toezegging
is gedaan dat hangende de beroepsprocedure niet zal worden gehandhaafd.
Omwonenden-appellanten die een bouwwerk willen tegenhouden kunnen, zo stelt
De Jong, een voorkeur voor een langzaam verloop van de procedure hebben als de
bouwer de werkzaamheden gedurende de beroepsprocedure tegen de aan hem
verleende bouwvergunning heeft stilgelegd. In geval van beroep van een illegale
bouwer tegen een handhavingsbeslissing kan er wens tot uitstel van de rechterlijke
beslissing bestaan als de handhaving hangende de beroepsprocedure is opge-
schort.99

Slechts een kleine minderheid heeft dus een voorkeur voor een langzame pro-
cedure; een nog kleinere minderheid, zo mag worden aangenomen, bestaat uit
diegenen van wie in de besluitvormingsfase iets wordt verwacht op het punt van
gegevensverstrekking, de aanvragers. Is nu het uitgangspunt van De Jong dat een
relatief sterke rechtspositie hangende de procedure aan een voorkeur voor effi-
ciëntie in de weg kan staan, tevens toepasbaar op de problematiek die hier aan de
orde is? Het antwoord luidt ontkennend. De idee dat rechterlijke toelating van
buiten de aanvraag gebleven feitelijke gegevens tot een overvloed aan gerechtelijke
procedures zou leiden, veronderstelt namelijk niet dat het aanvankelijke achterhou-
den van gegevens plaatsvindt met het oog op vertraging van de besluitvorming.
Ware dat het geval geweest, dan zou de gedachtegang van De Jong met betrekking
tot de rechterlijke fase misschien van overeenkomstige toepassing kunnen worden
verklaard op de besluitvormingsfase – maar vertraging van besluitvorming leidt op
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zichzelf beschouwd nog niet tot gerechtelijke procedures. De gedachte van een
overvloed aan procedures veronderstelt dus iets anders, namelijk dat het achterhou-
den van gegevens zou plaatsvinden met het oog op uitstel tot aan de rechterlijke
fase van verkrijging (immers: de gegevens worden, met het oog op die verkrijging,
in rechte alsnog verstrekt) van het gevraagde besluit. Een dergelijk uitstel, nu, dient
geen enkel doel; het kan in geen enkel geval leiden tot (tijdelijk) behoud van een
rechtspositie die gunstiger is dan het uiteindelijke resultaat van de procedure, want
het enig mogelijke alternatief is dat men de gewenste positieve beslissing (en
daarmee de gewenste versterking van zijn rechtspositie) al op een eerder moment
verkrijgt.

Daarmee is er geen grond voor de kennelijke gedachte dat toelating in rechte
van de hier bedoelde gegevens de burger er massaal toe zou brengen om de in het
kader van de besluitvorming vereiste informatieverstrekking welbewust op te
schorten tot aan een eventuele rechtszaak, waardoor dan weer een toestroom van
onnodige gerechtelijke procedures zou ontstaan. Men doet over het algemeen
immers niet welbewust datgene wat ingaat tegen het eigen belang.100 Een enkele
uitzondering daargelaten, mag dus worden aangenomen dat als een burger in een
individueel geval dan toch gegevens uit het zicht van het bestuur houdt, dit niet
gebeurt vanuit de vooropgezette bedoeling om de besluitvorming te frustreren en
het tot een onnodige procedure te leiden. Veeleer zal onkundigheid van hetgeen er
nu precies wordt verlangd, slordigheid, of in een enkel geval misschien hooguit een
zekere gemakzucht, hieraan debet zijn. Juist in dit soort gevallen van minder
nauwkeurig handelen door de potentiële appellant is het onwaarschijnlijk dat
betrokkene van het aanspannen van een eventuele gerechtelijke procedure zou
worden afgehouden door een technisch detail als de terzijdelegging van gegevens
in andere zaken bij het betrokken gerecht.
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Realiseert men zich al het bovenstaande, dan is de consequentie van uitsluiting in
rechte van de gegevens niet meer zo vanzelfsprekend de meest wenselijke optie –
zelfs niet als een gehoudenheid tot verstrekking ervan in de bestuurlijke fase niet
is nagekomen. De uitsluiting kan, zo bleek, leiden tot het in stand blijven van
besluitvorming die, gegeven de feiten zoals die zich daadwerkelijk hebben voor-
gedaan, als strijdig met het materieel recht is te beschouwen. Dat instandlating van
onjuiste besluitvorming niet de meest aanbevelenswaardige uitkomst van een
rechterlijke procedure is, en zou moeten worden voorkómen waar dat mogelijk is,
behoeft eigenlijk geen nader betoog. Widdershoven c.s. wijzen er in dit verband
terecht op het erga omnes-karakter van bestuursbesluiten.101 Dit alles overziende
lijkt het meenemen in de beoordeling van de gegevens behalve de juridisch meest
correcte optie, toch ook wel de meest wenselijke aanpak – al zal wat betreft het
laatste punt een gevoel van een keuze uit twee kwaden niet altijd te vermijden zijn.

Verheij meent in een annotatie bij een Afdelingsuitspraak overigens dat het
nadeel van het in stand blijven van onjuiste besluitvorming op zichzelf beschouwd
nog wel valt te relativeren: voor onjuiste besluiten, zo stelt hij, laat ons bestuurs-
recht gezien het leerstuk van de formele rechtskracht nu eenmaal veel ruimte.102

Bovendien gelden in ieder werkbaar rechtssysteem bepaalde grenzen met betrek-
king tot de feitenvaststelling, aldus Verheij: het nu nog bekend worden van de
identiteit van de moordenaar van JFK is alleen nog voor historici interessant, niet
meer voor juristen. Dat is op zich allemaal waar. Het gaat hier echter niet om
besluiten die niet zijn aangevochten en die daarom ten behoeve van de rechts-
zekerheid voor juist worden gehouden, maar om besluiten waartegen nu juist wel,
in het hier en nu, juist ook op het betrokken punt en bovendien conform de eisen
van een goede procesorde, is opgekomen; het gaat, kortom om kwesties die nu in
rechte ter discussie staan. De vraag is of het (dan toch) in stand laten van onjuiste
besluitvorming in díe specifieke situatie de juiste remedie is.103 Het antwoord
daarop luidt ook volgens Verheij ontkennend:104

‘…De test komt in de schaarse gevallen waarin iemand – ook al is dat verwijtbaar te
laat – bij de rechter echt aantoont dat hem een aanspraak is onthouden die hem volgens
de wet toekomt. Willen wij echt dat de rechter dan moet zeggen: “daar heb ik niets mee
te maken?” Willen wij dat ook, als het niet eerder inbrengen van bewijs weliswaar naar
de maatstaven van de gemiddelde AB-lezer verwijtbaar is, maar appellant(e) één van die
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105 Zie ook onder 2.3.5.
106 Widdershoven c.s., p. 224-225. De Centrale Raad van Beroep maakt in sommige gevallen

gebruik van deze mogelijkheden, zie hierna onder 2.6.2, zie ook Widdershoven c.s. p. 77
en Daalder en Schreuder-Vlasblom, NTB 2000, p. 216.

107 Er moet dan wel kunnen worden gesproken van kennelijk onredelijk gebruik van proces-
recht (zie artikel 8:75 Awb), hetgeen meestal neerkomt op misbruik van procesrecht (zie PG
Awb II, p. 496-497). Zoals aangegeven onder 2.4 is in dergelijke uitzonderlijke situaties ook
het buiten beschouwing laten van de betrokken gegevens op grond van de goede procesorde
een mogelijke optie. 

108 M. Schreuder-Vlasblom, ‘Kroniek bestuursprocesrecht’, NTB 2005, 32, p. 248-249. Het
betreft de uitspraak CRvB 15 februari 2005, 02/5989 NABW, RSV 2005, 158 m.nt. F.J.
IJspeerd. De CRvB is hierin overigens wel zeer coulant jegens de appellant: in lijn met
eerdere jurisprudentie (bijvoorbeeld in CRvB 21 maart 2000, 98/1906 NABW en 98/1827
RWW, RSV 2000,105) wordt geoordeeld dat een besluit waarbij een verzoek om bijstand
is afgewezen vanwege het niet voldoen door betrokkene aan zijn informatieverplichtingen,
niet in stand kan blijven als alsnog in (hoger) beroep de vereiste informatie wordt verstrekt.
Schreuder-Vlasblom kan in zoverre worden gevolgd in haar in genoemde bijdrage geuite
kritiek, dat misschien beter had kunnen worden gezegd dat – nu de afwijzing was gebaseerd
op het ontbreken van gegevens als zodanig – hier toch niet meer van een inhoudelijk oordeel
over de feiten kon worden gesproken, maar veeleer van een afdoening, vergelijkbaar met
die van artikel 4:5 Awb. Dan baat het alsnog overleggen van de nieuwe gegevens niet omdat
deze, zoals ook gesteld door Schreuder-Vlasblom, het besluit tot (in feite) terzijdelegging
niet raken (zie ook 2.3.5). 
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mensen is – zij bestaan bij alle toegenomen mondigheid nog steeds – die van de hele
bureaucratische mallemolen helemaal niets heeft begrepen?...’

Met het voorgaande is, het wordt opnieuw benadrukt, niet gezegd dat slordigheid
of onachtzaamheid op het onderhavige punt zonder gevolg zou moeten blijven.105

Er zijn in dit verband ook andere repercussies mogelijk. Ook Widdershoven c.s.
wijzen er op dat er andere opties zijn dan het buiten de beoordeling laten van ge-
gevens: het verminderen of achterwege laten van een proceskostenveroordeling of
van toekenning van schadevergoeding zijn volgens de auteurs goede instrumenten
om de burger te stimuleren de benodigde informatie tijdig in te brengen.106 In zeer
uitzonderlijke gevallen is wellicht zelfs een veroordeling van appellant in de
proceskosten denkbaar.107

Wat betreft de toereikendheid van bedoelde alternatieve opties wordt nog het
volgende opgemerkt. Schreuder-Vlasblom noemt het middel van weigering van een
proceskostenvergoeding, toegepast in een uitspraak van de Centrale Raad van
Beroep van 15 februari 2005, ontoereikend. In het betrokken geval bij de Centrale
Raad staat de sanctie in geen enkele verhouding tot de 5 jaar van overbodig
procederen die de appellant had ontketend, zo luidt kort gezegd haar kritiek.108
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Daar valt tegenin te brengen dat moeilijk kan worden gezegd dat de relatief lange
duur van de betrokken bezwaar- en (hoger-)beroepsprocedure ook als zodanig
geheel en al valt terug te voeren op het late overleggen van bepaalde gegevens door
de appellant: evengoed kan worden gezegd dat het bestuur, rechtbank en/of
Centrale Raad de kennelijk toch relatief eenvoudige zaak met meer voortvarend-
heid hadden kunnen afdoen. Nog los daarvan geldt natuurlijk ook voor inhoudelijk
ongegronde (hoger) beroepen dat deze achteraf bezien als ‘overbodig’ zijn te
beschouwen: betekent dit dat iedere ongegrondverklaring tot een verwijt van deze
orde aan de appellant zou moeten leiden? De kritische opmerkingen van Schreuder-
Vlasblom tonen echter nog maar weer eens aan dat over de vraag wat de meest
wenselijke manier is om met de problematiek om te gaan, op zichzelf beschouwd
natuurlijk verschillend kan worden gedacht.

2.6 JURISPRUDENTIE OVER DE FEITENVASTSTELLING IN HET BEROEP IN EERSTE
AANLEG

2.6.1 Inleiding

Na de voorafgaande bespreking van de theorie is er thans aandacht voor de prak-
tijk: op welke wijze gaat de bestuursrechter om met de hier aan de orde zijnde
problematiek? Ter verduidelijking wordt vooraf het volgende opgemerkt. Met de
vraag hoe de rechter in eerste aanleg moet omgaan met aan hem verstrekte feitelij-
ke gegevens die ten tijde van de bestuurlijke besluitvorming onder tafel zijn
gebleven, heeft uiteraard niet alleen die rechter zelf, maar ook de hoger-beroeps-
rechter zich in te laten. Hier wordt de rechtspraak op dit punt van de vier hoogste
bestuursrechtelijke rechtscolleges (Centrale Raad van Beroep, College van Beroep
voor het bedrijfsleven, de Hoge Raad als belastingrechter, en de Afdeling bestuurs-
rechtspraak van de Raad van State) besproken. Ook voor zover daarbij uitspraken
in hoger beroep aan de orde zijn, gaat het om uitspraken inzake feiten zoals die in
de procedure in eerste aanleg ter tafel zijn gekomen. De hier aan de orde zijnde
situatie moet steeds worden onderscheiden van die waarin niet in eerste aanleg,
maar pas in hoger beroep gegevens boven water komen waarmee tot die tijd geen
rekening is gehouden. Deze laatste situatie komt aan de orde in hoofdstuk 4.

Hiervoor onder 2.3.6 werd, vooruitlopend op hetgeen daarover wordt opgemerkt
in hoofdstuk 3, onder 3.4, een opmerking gemaakt over de mogelijke gevolgen van
het nieuwe artikel 6:13 Awb voor de onderhavige materie. Voor de goede orde
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109 Zie onder 3.3.1, alsmede onder 3.3.6. 
110 CRvB 23 juli 1996, 94/1784 WAO, RSV 1997/170. 
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wordt er op gewezen dat deze kwestie geen rol speelt met betrekking tot de hieron-
der te bespreken uitspraken: deze zijn tot stand zijn gekomen ten tijde van ofwel
het regime van artikel 6:13 Awb (oud), ofwel dat van het aan het nieuwe artikel
6:13 Awb verbonden overgangsrecht.109

2.6.2 Centrale Raad van Beroep

De Centrale Raad van Beroep neemt van oudsher het standpunt in dat het niet
eerder dan ten tijde van de procedure in eerste aanleg boven tafel komen van
feitelijke gegevens geen beletsel vormt voor toelating van die gegevens. Dit
standpunt is niet vrijblijvend: de Centrale Raad verbindt er de gevolgtrekking aan
dat de gegevens ook daadwerkelijk in de beoordeling moeten worden meegeno-
men, en vernietigt uitspraken waarin dat achterwege is gelaten. Reeds in een
uitspraak van 23 juli 1996 overwoog de Raad het volgende:110

‘…De Raad kan zich met deze zienswijze omtrent de omvang van het geding niet
verenigen, nu het partijen vrij staat hun stellingen met betrekking tot de juistheid van de
feiten waarvan bij het nemen van een beslissing als de onderhavige dient te worden
uitgegaan, tijdens de behandeling van het beroep, of hoger beroep, nader te staven met
later opgekomen bewijsmiddelen. Door later gereedgekomen definitieve jaarstukken
buiten beschouwing te laten heeft de rechtbank de omvang van het geding miskend.
Mitsdien kan de aangevallen uitspraak niet in stand blijven…’

De rechtbank had in deze zaak een door belanghebbende ingediende jaarrekening
buiten beschouwing gelaten omdat deze pas na afronding van de bestuurlijke
besluitvorming was vervaardigd, en het dus vaststond dat deze bij die bestuurlijke
besluitvorming niet was meegenomen. Niet helemaal duidelijk is in hoeverre
belanghebbende in deze zaak de mogelijkheid had om de betrokken jaarrekening
al in het kader van de bestuurlijke besluitvorming te laten opmaken. Voor de
Centrale Raad lijkt dat echter ook niet relevant. Blijkbaar meent de Raad dat de
rechtbank het stuk hoe dan ook in de beoordeling had moeten meenemen. De Raad
geeft in deze zaak behalve een oordeel over de toelaatbaarheid van buiten de
bestuurlijke besluitvorming gebleven feitenmateriaal, overigens ook een afbake-
ning van de ex tunc-toetsing: gegevens die weliswaar na de bestuurlijke besluitvor-
ming tot stand zijn gekomen, maar die dienen ter adstructie van een standpunt
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111 Zie ook CRvB 16 maart 2005, 04/756 AW, TAR 2005, 76. Volgens het bestuur diende het
vervallen van een eerder aan appellant toegekende zelfstandigenaftrek buiten beschouwing
te blijven vanwege de toetsing ex tunc. De Centrale Raad oordeelde echter dat, waar
appellant had geclaimd dat de Belastingdienst hem ten onrechte zelfstandigenaftrek had
toegekend, hij ter ondersteuning van die stelling het latere ongedaan maken van die aftrek
door de Belastingdienst mocht inroepen, ook al had die ongedaanmaking op zichzelf
beschouwd pas plaatsgevonden na afronding van de bestuurlijke besluitvorming. 

112 CRvB 20 augustus 2003, 01/486 WW, AB 2004, 13 m.nt. HBr.
113 CRvB 3 maart 2004, 01/3187 WW, RSV 2004/167; CRvB 7 juli 2004, 01/6405 WW, AB

2004, 421, m.nt. PSF. 
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inzake de rechtmatigheid van het besluit ten tijde van het nemen ervan vallen
gewoon binnen de beoordeling ex tunc.111

Ook in latere jaren geeft de Raad blijk van het standpunt dat in de beoordeling
in eerste aanleg óók feitenmateriaal moet worden meegenomen dat nieuw is ten
opzichte van hetgeen in de bestuurlijke besluitvorming was ingebracht – ongeacht
of het niet eerder boven tafel komen van dat materiaal de burger al dan niet valt te
verwijten. In een uitspraak van 20 augustus 2003 is het element van verwijtbaar-
heid aan de zijde van de burger duidelijk aanwezig: de rechtbank had feitelijke
gegevens buiten beschouwing gelaten waar het bestuur in de bezwaarfase tever-
geefs om had gevraagd. De Centrale Raad overwoog:112

‘…De Raad is van oordeel dat de door appellant tegen de aangevallen uitspraak aan-
gevoerde grief doel treft. Naar zijn oordeel staat geen geschreven of ongeschreven
rechtsregel er aan in de weg dat in beroep of in hoger beroep een door de indiener
kenbaar gemaakt standpunt met nadere bewijsstukken wordt onderbouwd, zij het dat de
beginselen van een behoorlijke procesorde, die deels zijn neergelegd in de Awb, zoals
bijvoorbeeld in art. 8:58 van die wet, in het concrete geval aan dat uitgangspunt beper-
kingen kunnen stellen. Laatstbedoelde situatie deed zich evenwel naar het oordeel van
de Raad in het voorliggende geval niet voor, nu de desbetreffende nadere bewijsstukken
in mei 2000 door appellants gemachtigde zijn ingezonden, gedaagde in zijn verweer-
schrift van 20 juni 2000 op die stukken heeft gereageerd en de zitting van de rechtbank,
waarop het beroep is behandeld, pas op 31 oktober van dat jaar heeft plaatsgevon-
den.(…)
De aangevallen uitspraak kan derhalve niet in rechte stand houden…’

Gewezen kan verder worden op uitspraken van 3 maart 2004, en (wat implicieter)
7 juli 2004.113 Ook kan nog worden genoemd de hiervoor onder 2.5 al besproken,
in dit opzicht vér gaande uitspraak van 15 februari 2005, waarin de Raad een
afwijzingsbesluit dat was gebaseerd op het niet verstrekt zijn van vereiste, inhoude-
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114 CRvB 15 februari 2005, 02/5989 NABW, RSV 2005, 158 m.nt. F.J. IJspeerd. Overigens
hoort deze uitspraak eigenlijk thuis in hoofdstuk 3, aangezien het hier gaat om in hoger
beroep voor de eerste maal ingebrachte gegevens. Toelating van in hoger beroep nieuw
ingebrachte gegevens impliceert uiteraard echter dat de gegevens ook toelaatbaar in eerste
aanleg worden geacht. 

115 Zie Widdershoven c.s., p. 77. De auteurs noemen als voorbeeld onder meer CRvB 8 april
1999, RSV 1999/208. Zie voorts de in dit verband al genoemde uitspraak van 15 februari
2005, 02/5989 NABW, RSV 2005, 158 m.nt. F.J. IJspeerd. Zie verder hoofdstuk 4. 

116 CRvB 29 februari 1996, TAR 1996/77. Zie over deze uitspraak ook Widdershoven c.s. p. 77.

106

lijke gegevens, vernietigt vanwege het alsnog boven tafel komen van deze gege-
vens in rechte.114

De conclusie is al met al duidelijk: de Centrale Raad meent dat in eerste aanleg
nieuw ingebrachte feitelijke gegevens gewoon moeten worden toegelaten, ongeacht
de mate waarin het buiten de bestuurlijke fase blijven van de gegevens de appellant
valt te verwijten. Vermeld werd reeds dat de Centrale Raad in gevallen van verwijt-
baar te late verstrekking van gegevens door de appellant soms repercussies toepast
als het (partieel) achterwege laten van een proceskostenveroordeling en de reductie
van schadevergoeding. Eerstgenoemde sanctie lijkt echter alleen aan de orde als
de gegevens pas in hoger beroep voor de eerste maal zijn verstrekt.115 Zo spreekt
de Raad in de zojuist besproken uitspraak van 20 augustus 2003, waarin toch
uitdrukkelijk wordt overwogen dat het bestuur op het punt van de informatieverga-
ring geen onzorgvuldigheid valt te verwijten, gewoon een proceskostenveroorde-
ling ten gunste van appellant uit. Gelet op de door de Raad gekozen bewoordingen
moet echter worden aangenomen dat wanneer appellant tevens zou hebben ver-
zocht om schadevergoeding, dit verzoek zou zijn afgewezen, zo meent ook annota-
tor Bröring. Ook uit een uitspraak van 29 februari 1996 lijkt te kunnen worden
opgemaakt dat de Centrale Raad het middel van reductie van schadevergoeding
ook toepast als de gegevens niet pas in hoger beroep, maar al in eerste aanleg
boven water zijn gekomen; doorslaggevend is dan kennelijk het onder tafel blijven
van de gegevens in de besluitvormingsfase.116

2.6.3 Het College van Beroep voor het bedrijfsleven

Uitspraken van het College van Beroep voor het bedrijfsleven over de toelaatbaar-
heid van in eerste aanleg voor de eerste maal ingebrachte feitelijke gegevens zijn
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117 CBb 17 mei 2005, AWB 02/581, LJN AT 5809. Het betreft één van de uitspraken uit de
reeks in hoofdstuk 1 besproken uitspraken van 17 mei 2005, zie hoofdstuk 1, onder 1.2.2.4,
1.2.2.5 en 1.3.2.

118 Zie hoofdstuk 3, onder 3.3.4.
119 Zie voor een overzicht M.C.D. Embregts, ‘Hoger beroep in het belastingrecht’, Preadvies

voor de Vereniging voor Belastingwetenschap, Kluwer, Deventer 2004. 
120 Embregts acht het zelfs dermate ondenkbaar dat in het belastingrecht beperkingen als bepleit

door Daalder en Schreuder-Vlasblom aan de orde zouden kunnen zijn, dat zij de benadering
van de genoemde auteurs in haar preadvies niet eens inhoudelijk behandelt, zie Embregts,
2004, p. 15-16. 
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bepaald schaars te noemen. Eén nog vrij recente uitspraak kan worden genoemd.117

In deze zaak was in zoverre sprake van nieuw feitenmateriaal dat appellanten een
nog niet eerder gepresenteerd onderzoeksrapport hadden overgelegd. Bovenal was
er echter sprake van nieuwe inhoudelijke gronden: het rapport vormde een uitwer-
king van inhoudelijke argumenten die ook als zodanig nog niet eerder op tafel
waren gekomen. Omdat het College in haar overwegingen sterk de nadruk legt op
het aspect van de nieuwe gronden, zal deze uitspraak verder worden besproken in
hoofdstuk 3.118

2.6.4 De Hoge Raad

In zijn algemeenheid geldt, zoals ook hierna onder 3.3.5 nog zal blijken, dat het
hanteren van beperkingen in de toelating van gegevens vanwege het in een te late
fase van de rechtsgang ingebracht zijn van die gegevens, niet tot de tradities van
de belastingrechtspraak behoort.119 De feitelijke grondslag van de besluitvorming
pleegt dan ook als zodanig en ten volle in de beoordeling te worden betrokken.120

Dat komt bijvoorbeeld naar voren in een arrest van 3 februari 2006. Het betrof een
ter zitting van het Hof gedaan bewijsaanbod: eigenlijk betrof de zaak dus niet zo
zeer de overgang tussen bestuurlijke voorfase en het beroep in rechte, maar veeleer
de toelaatbaarheid van gegevens die in de gerechtelijke procedure zelf pas op een
laat moment zijn ingebracht. Impliciet lijkt de Hoge Raad, daartoe kennelijk
gebracht door de wijze waarop het Hof de zaak had afgedaan, echter ook iets te
zeggen over het buiten de bestuurlijke fase blijven van de betrokken gegevens. De
Hoge Raad sluit niet uit dat het betrokken bewijsaanbod had moeten gehonoreerd.
In ieder geval vormde de omstandigheid dat niet was voldaan aan herhaalde
verzoeken van het bestuur om de betrokken gegevens te verstrekken – waarbij niet
helemaal duidelijk wordt of die verzoeken ook al in de voorfase dan wel uitsluitend
in een eerdere fase van de gerechtelijke procedure waren gedaan – op zichzelf
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121 HR 3 februari 2006, 41.329, LJN AV0821, BNB 2006, 204, m.nt. IJzerman onder BNB
2006, 205. 
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beschouwd onvoldoende reden om het ter zitting gedane aanbod te passeren. Als
al een voorbijgaan aan het bewijsaanbod aan de orde was – dat moest nog worden
onderzocht, er volgt een verwijzing – dan dienden daarvoor aanvullende redenen
aanwezig te zijn. De Hoge Raad acht in dat verband de redenen van het niet eerder
op tafel komen van de gegevens van belang, maar noemt daarbij uitsluitend het niet
eerder in de gerechtelijke procedure overleggen van de gegevens. Met andere
woorden: de zojuist bedoelde, eventuele aanvullende redenen voor het passeren
van het bewijsaanbod moeten kennelijk worden gezocht in de sfeer van de goede
procesorde en niet in het verloop van de bestuurlijke besluitvorming. De Hoge
Raad verwoordt een en ander aldus:121

‘…Ter zitting heeft belanghebbende aangeboden om op een later moment alsnog een
specificatie over te leggen van de door hem gewerkte uren. Het Hof is op dit bewijsaan-
bod niet ingegaan. Het heeft daaraan ten grondslag gelegd dat belanghebbende voor-
afgaande aan de mondelinge behandeling niet heeft gereageerd op diverse verzoeken van
de Inspecteur zijn standpunt nader met bewijsstukken te onderbouwen, waarbij het Hof
tevens heeft overwogen dat de mondelinge behandeling geen gelegenheid biedt tot
herstel in de toekomst van de in het verleden niet te baat genomen mogelijkheid tot het
leveren van bewijs. Voorzover de klachten zich tegen dat oordeel richten, slagen zij. De
omstandigheid dat een belanghebbende in de gelegenheid is geweest de inspecteur gege-
vens te verschaffen, is onvoldoende reden om hem in de procedure niet alsnog de
gelegenheid te geven bewijs te leveren. Bij de beslissing of een partij de gelegenheid
moet krijgen bewijsstukken na de zitting alsnog over te leggen, zal een afweging moeten
plaatsvinden van enerzijds het belang dat die partij heeft bij het overleggen van die
stukken en de redenen waarom hij dit niet in een eerdere fase van de procedure voor de
feitenrechter heeft gedaan, en anderzijds het algemeen belang van een doelmatige
procesgang. ’s Hofs uitspraak geeft er niet van blijk dat een zodanige afweging heeft
plaatsgevonden…’

2.6.5 De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State

2.6.5.1  Toepassing van de benadering van Daalder en Schreuder-Vlasblom

Hiervoor onder 2.3.1 kwam reeds een uitspraak van de Afdeling bestuursrecht-
spraak ter sprake waarin, klaarblijkelijk, de benadering van Daalder en Schreuder-
Vlasblom is gevolgd.122 Omdat in die zaak volgens de Afdeling sprake was van een
zorgvuldigheidsgebrek, konden de nieuw ingebrachte gegevens daar toch nog een
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123 ABRS 11 april 2000, 199902679/1, AB 2000, 244 m.nt. MSV. 
124 ABRS 20 februari 2001, 200003205/1, AB 2002, 29 m.nt. NV. Aangezien in deze zaak de

nieuwe gegevens pas in hoger beroep werden verstrekt, behoort deze uitspraak overigens
strikt genomen in het volgende hoofdstuk te worden besproken. De Afdeling verwijst daarin
echter nadrukkelijk, en conform de benadering van Daalder en Schreuder-Vlasblom, naar
de besluitvormingsfase als de fase waarin de nieuw ingebrachte gegevens hadden moeten
worden verstrekt. Zie over de annotatie van Verheij bij deze uitspraak ook hiervoor, onder
2.5. 

125 In hun artikel uit 2000 noemen Daalder en Schreuder zelf een ander ‘klassiek’ voorbeeld,
namelijk ABRS 1 juni 1999, H01.98.1067, AB 1999/326, m.nt. MSV. Ook in deze zaak gaat
het echter om in hoger beroep voor de eerste maal verstrekte gegevens, en ditmaal verwijst
de Afdeling naar het buiten beeld blijven van de gegevens in de fase van het beroep in eerste
aanleg. In zoverre vormt deze uitspraak dus geen goed voorbeeld van een zaak omtrent de
verhouding tussen besluitvormingsfase en rechterlijke fase. 

126 Enigszins atypisch is een uitspraak van 19 januari 2005, 200404741/1 (zie www.Raadvan
State.nl): afgaande op de informatie in de uitspraak lijken de terzijde gelegde gegevens
iedere relevantie ten aanzien van het bestreden besluit, een weigering van een bouwvergun-
ning, te missen. Het bestuur had ter zake dus geen onderzoeksplicht, maar er kan evenmin
worden gezegd dat de verplichtingen van artikel 4:2 Awb niet waren nagekomen. 
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rol spelen – zij het een meer indirecte. De Afdeling oordeelt daarnaast regelmatig
dat buiten de bestuurlijke besluitvorming gebleven feitelijke gegevens ook daad-
werkelijk buiten de rechterlijke beoordeling (hadden) dienen te blijven. Hoewel
daarbij in één geval de goede procesorde is ingeroepen,123 lijkt de verklaring voor
deze terzijdeleggingen meestal toch meer in de richting van de benadering van
Daalder en Schreuder-Vlasblom te moeten worden gezocht, zoals hierna zal
blijken. Dit in aanmerking genomen, is het opvallend dat de terzijdeleggingen niet
of nauwelijks betrekking hebben op de ‘klassieke’, door Daalder en Schreuder-
Vlasblom zo prominent belicht situatie van verwaarlozing door de burger van zijn
uit artikel 4:2 Awb, of een vergelijkbare bepaling in bijzondere wetgeving, voort-
vloeiende verplichtingen. Enigszins in de buurt van zo’n ‘klassieke’ zaak komt
hooguit een uitspraak van 20 februari 2001124 betreffende een overigens ambtshalve
genomen besluit tot terugvordering van huursubsidie.125 In de meeste gevallen
waarin de Afdeling feitenmateriaal buiten beschouwing laat vanwege het niet reeds
ingebracht zijn daarvan in de besluitvormingsfase gaat het, opmerkelijk genoeg,
echter niet om gegevens die ten tijde van de aanvraag binnen de reikwijdte van
artikel 4:2 Awb of een vergelijkbare bepaling vielen.126
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127 Zoals besproken onder 2.6.2 valt dit soort rapportages, voor zover betrekking hebbend op
de juistheid van het bestreden besluit ten tijde van het nemen ervan, binnen de ex tunc-
beoordeling. 

128 ABRS 23 augustus 1999, H01.98.1793. 
129 ABRS 4 december 2002, 200202475/1 (zie www.RaadvanState.nl). 
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Gewezen wordt allereerst op een aantal uitspraken waarin een door belanghebben-
de in beroep overgelegde deskundigenrapportage buiten beschouwing blijft.127 In
een uitspraak van 23 augustus 1999 betreffende een weigering van een invaliden-
parkeerkaart overwoog de Afdeling:128

‘…naar aanleiding van het verzoek van appellante hebben burgemeester en wethouders
de Gewestelijke Gezondheidsdienst Brabant-Noordoost een geneeskundig onderzoek
laten instellen naar de mate van invaliditeit van appellante. Naar aanleiding van het
bezwaarschrift van appellante hebben zij de dienst voorts om een nader advies gevraagd.
Het in beroep bestreden besluit is gegrond op beide adviezen. Burgemeester en wethou-
ders hebben daarin overwogen dat appellante weliswaar loopproblemen heeft, maar dat
deze niet van dien aard zijn, dat zij voor een invalidenparkeerkaart in aanmerking komt.

De rechtbank heeft met juistheid overwogen dat burgemeester en wethouders bij
appellante op grond van voormelde advisering geen invaliditeit met een permanent of
progressief karakter, ten gevolge waarvan zij zich zonder hulpmiddelen en zonder hulp
van een ander redelijkerwijs niet over een langere afstand dan 100 meter te voet kan
voortbewegen, hebben hoeven aannemen en dat dat oordeel dus voldoende zorgvuldig
is voorbereid. (…)
De door appellante in beroep overgelegde verklaringen van de behandelend longarts en
de huisarts leiden niet tot een ander oordeel, reeds omdat die verklaringen dateren van
na de beslissing op het bezwaarschrift en burgemeester en wethouders daarover bij het
nemen daarvan niet beschikten…’

In een uitspraak van 4 december 2002 was aan de orde een weigering van een
bouwvergunning door burgemeester en wethouders van Wageningen vanwege het
niet voldoen aan de eisen van welstand. Met betrekking tot de wijze waarop de
zogeheten welstandstoetsing in bouwvergunningzaken moet worden uitgevoerd
heeft de Afdeling vaste jurisprudentie ontwikkeld. Die komt er, zoals ook blijkt uit
onderstaand citaat, op neer dat ter zake, behoudens bijzondere omstandigheden, het
advies van de welstandscommissie doorslaggevend mag worden geacht. Alleen
indien in het kader van de besluitvorming een tegenadvies is overgelegd, behoeft
het volgen van het advies van de commissie een nadere motivering. De Afdeling
overwoog in de genoemde zaak:129
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130 ABRS 11 mei 2005, 200406150/1. In geval van een beroep van omwonenden mocht nog
wel een nader stuk met betrekking tot de welstand worden overgelegd, zie ABRS 19 juli
2006, 200508519/1 (zie www.RaadvanState.nl). Dat is wel verklaarbaar: omwonenden
hadden natuurlijk niet de gelegenheid om al in het kader van de besluitvorming met de
informatie te komen. Bezien vanuit de benadering van Daalder en Schreuder-Vlasblom is
het verschil echter niet helemaal logisch, omdat het op het genoemde punt ontbreken van
verwijtbaarheid aan de zijde van de omwonenden het aspect van de zorgvuldigheid van de
voorbereiding van het bestreden besluit niet beïnvloedt. Zie ook onder 2.3.3. 
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‘…Zoals de Afdeling eerder heeft overwogen (bijvoorbeeld de uitspraak van 11 januari
1996 in zaak no. H01.95.0439/Q1, gepubliceerd in Gst. 1997, 7055, 7) mag bij wel-
standstoetsing aan het advies van de welstandscommissie groot gewicht worden toege-
kend. Het volgen van het welstandsadvies behoeft in de regel geen nadere toelichting,
tenzij de aanvrager of een derde-belanghebbende bericht overlegt van een andere
deskundig te achten persoon of instantie. Dit is slechts anders, indien het advies naar
inhoud of wijze van totstandkoming zodanige gebreken vertoont, dat burgemeester en
wethouders het niet zonder meer aan hun oordeel omtrent de welstand ten grondslag
hadden mogen leggen.

Niet gebleken is dat het uitgebrachte advies van de Welstandscommissie van de gemeen-
te Wageningen (…) naar inhoud of wijze van totstandkoming gebreken vertoont (…).

Appellant heeft pas in beroep bij de rechtbank een advies overgelegd van de Welstands-
en monumentencommissie van de gemeente Schiedam (…). Met dit advies hebben
burgemeester en wethouders geen rekening kunnen houden, nu dit eerst na de beslissing
op bezwaar tot stand is gekomen. Niet valt in te zien dat appellant niet in een eerder
stadium een tegenadvies kon overleggen, nu burgemeester en wethouders reeds bij het
primaire besluit onder verwijzing naar de welstandsadviezen van 16 september 1996 en
20 januari 1997 hebben overwogen dat het bouwplan niet voldoet aan redelijke eisen van
welstand. Het overgelegde tegenadvies dient dan ook buiten beschouwing te blijven…’

En in een in dit opzicht vergelijkbare uitspraak van 11 mei 2005, waarin het ging
om een handhavingsbesluit vanwege het bouwen in strijd met een verleende
bouwvergunning, overwoog de Afdeling:130

‘…Ingevolge het bestemmingsplan (…) rust op het betrokken perceel een woonbe-
stemming. Appellanten komen niet op tegen de overweging in de aangevallen uitspraak
dat voor het verlenen van een bouwvergunning voor de dakopbouw vrijstelling van de
in de planvoorschriften opgenomen hoogtebepalingen vereist is. Het dagelijks bestuur
is niet bereid zodanige vrijstelling te verlenen, aangezien de dakopbouw naar zijn
oordeel niet in overeenstemming is met redelijke eisen van welstand. Het heeft dit
oordeel gebaseerd op een negatief advies van de welstandscommissie van 20 maart
2002.
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131 ABRS 17 juli 1997, H01.96.1060, AB 1998, 56 en ABRS 28 juni 1999, H01.98.1888/Q1 t/m
HH01.98.1898/Q01, AB 1999, 360 m.nt. MSV. Zie over laatstgenoemde uitspraak Damen,
Ars Aequi 2000, p. 61-69.
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Appellanten hebben voorts niet tijdig, dat wil zeggen voorafgaand aan het besluit van
5 december 2002, een deskundig tegenadvies overgelegd. Het dagelijks bestuur heeft
met de door appellanten eerst in beroep bij de rechtbank overgelegde adviezen van twee
architecten bij zijn besluitvorming geen rekening kunnen houden. Van redenen op grond
waarvan zou moeten worden geoordeeld dat van appellanten in dit geval niet kon
worden verlangd dat zij tijdig een deskundig tegenadvies overleggen is niet gebleken.
Onder deze omstandigheden heeft de rechtbank, anders dan appellanten betogen, terecht
geen aanleiding gezien om op de voet van artikel 8:47, eerste lid, van de Algemene wet
bestuursrecht een deskundige te benoemen voor het instellen van een onderzoek…’

In het onderhavige verband moeten verder de bekende, zogeheten silicose-uitspra-
ken worden genoemd. Het betrof de toekenning van vergoedingen i.v.m. beper-
kingen in de longfunctie van oud-mijnwerkers. De Afdeling ging voorbij aan het
resultaat van longfunctieonderzoek, respectievelijk aan op verzoek van de recht-
bank verricht deskundigenonderzoek (inhoudende zogeheten HRCT-scans ter
vaststelling van de betrokken longaandoening), nu het bestuursorgaan bij zijn
besluitvorming geen rekening had kunnen houden met deze onderzoeken en niets
in de weg had gestaan aan het eerder laten uitvoeren ervan.131

In al deze uitspraken lijkt de Afdeling zich wat betreft de feiten vooral te richten
op de voorbereiding van het bestreden besluit, op een wijze die doet denken aan de
benadering van Daalder en Schreuder-Vlasblom. De terzijdelegging van de rappor-
tages is niettemin opmerkelijk, nu sprake lijkt te zijn van aspecten (de mate van
invaliditeit, de welstand, de aanwezigheid van silicose) die ten tijde van de bestuur-
lijke besluitvorming toch vooral tot het ‘bewijsdomein’ van het bestuur behoorden.
De uitspraken betreffen, nogmaals, niet de ‘klassieke’ situatie van slordigheid of
nalatigheid aan de zijde van de burger in de aanvraagfase: appellant had dan
misschien wel de mogelijkheid om de rapportage reeds in bezwaar over te leggen,
maar er kan niet worden gezegd dat er, gelet op artikel 4:2 Awb, een gehoudenheid
bestond tot het al in het kader van de bestuurlijke besluitvorming verstrekken van
de rapportage.

Waarom dan toch de terzijdelegging? De annotatie van Schreuder-Vlasblom bij
de tweede silicose-uitspraak biedt mogelijk een antwoord. Ook Schreuder-Vlas-
blom meent dat in de silicose-zaken de bewijslast overwegend bij het bestuur lag;
en exercities die het bestuursorgaan binnen zijn ‘bewijsdomein’ verricht, kunnen
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132 Opmerkelijk is dat de Afdeling dit aspect beoordeelt middels een ‘kennelijk-onredelijkheids-
toets’; zie daarover De Bock, JBplus 2000, p. 35 en Schuurmans, 2005, p. 270. 

133 Schuurmans relativeert het onderscheid enigszins. Zie Schuurmans, 2005, p. 23-24. 
134 Schuurmans, 2005, p. 22-23.
135 Schuurmans, 2005, p. 103 e.v.
136 Schuurmans, 2005, p. 193.
137 Schuurmans, 2005, p. 104-105.
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in principe, aldus Schreuder-Vlasblom, in rechte worden aangevochten middels een
contra-expertise. Toch meent Schreuder-Vlasblom dat de Afdeling in dit geval het
door de rechtbank gelaste deskundigenonderzoek terecht buiten beschouwing laat.
De beoordeling van aanwezigheid van de betrokken longziekte aan de hand van
zogeheten thoraxfoto’s was conform vast beleid op dat punt van het bestuur, en dit
beleid was door de Afdeling op zichzelf beschouwd rechtmatig bevonden.132 Dat,
zo stelt Schreuder-Vlasblom, ontnam niet alle relevantie aan het overleggen van
de scans. Die kunnen namelijk in heel specifieke gevallen grond zijn om te overwe-
gen van het beleid af te wijken. Zo kan de scan evident grote vlekken tonen geheel
op de toppen van de longen, die op de foto soms niet (goed) zichtbaar zijn. Maar
in die context berust de bewijslast volgens Schreuder-Vlasblom op degene die voor
de afwijking pleit. In beginsel, zo stelt Schreuder-Vlasblom, had dit bewijs reeds
tijdens de besluitvorming moeten komen, opdat het bestuur zelf had kunnen bezien
of het van zijn beleid hoorde af te wijken.

Schreuder-Vlasblom rekent de scans daarmee tot het zogeheten tegenbewijs;
misschien moet zelfs wel van tegendeelbewijs worden gesproken.133 In haar
dissertatie over bewijslastverdeling in het bestuursrecht zet Schuurmans uiteen dat
het in situaties waarin het bestuursorgaan een bewijslast draagt en waarin het
voorshands in zijn bewijsvoering is geslaagd, op de weg van de belanghebbende
kan liggen om de conclusies van het bestuursorgaan in twijfel te trekken: de be-
langhebbende dient daartoe met tegenbewijs te komen.134 De situatie doet zich met
name voor in geval van ambtshalve besluitvorming, waarin immers de bewijs-
voeringslast en het bewijsrisico in principe rusten op het bestuur.135 De auteur zet
echter uiteen dat er onder omstandigheden ook in geval van besluitvorming op
aanvraag een bepaalde mate van bewijslast op het bestuur kan rusten.136 Er bestaat
overigens geen verplichting tot het leveren van tegenbewijs. Verstrekt de belang-
hebbende het tegenbewijs echter niet, dan gaat, aldus Schuurmans, het bestuur, en
in voorkomende gevallen ook de rechter, echter uit van de juistheid van de door het
bestuur gevestigde vermoeden.137



TRECHTERS IN HET BESTUURSPROCESRECHT

138 Schuurmans, 2005, p. 253. 
139 Zie onder 2.3.3.

114

De redenering van Schreuder-Vlasblom nu, komt er in essentie op neer dat de
belanghebbende het eventuele tegen(deel)bewijs niet meer mag aanvoeren in de
fase van de rechterlijke toetsing: dat dient, op zijn laatst, in de bestuurlijke voor-
fase, dus nog tijdens de besluitvorming, te gebeuren, zodat het bestuur het mate-
riaal in zijn oordeelsvorming kan betrekken. Dat is een vergaande beperking. Niet
alleen immers valt de belanghebbende in deze situatie zoals gezegd veel minder te
verwijten dan in de situatie waarin hij tekort is geschoten in zijn informatiever-
plichtingen ex artikel 4:2 Awb, maar hij heeft ook nog eens minder gelegenheid
gehad het betrokken materiaal op de proppen te komen: tegenbewijs vormt immers
per definitie een reactie op de bewijsvoering door het bestuur, en kan dus niet al
direct bij de aanvraag worden verstrekt. Zelfs Schuurmans, die tamelijk mild
oordeelt over, in haar bewoordingen, de bewijsfuik, acht een bewijsfuik bij tegen-
bewijs dan ook niet toelaatbaar.138 In feite is de zojuist weergegeven redenering
echter niets meer en niets minder dan een consequent volhouden van de beperkte
beoordeling van feitelijke geschillen zoals die uit de benadering van Daalder en
Schreuder-Vlasblom voortvloeit.139 Op deze manier blijft de beoordeling van
feitelijke geschillen ook binnen het (oorspronkelijke) ‘bewijsdomein’ van het
bestuur beperkt tot de voorbereiding van de bestreden besluitvorming. Beoordeeld
wordt in feite of het bestuur, uitgaande van datgene wat het wist en behoorde te
weten ten tijde van het traject van besluitvorming, uit een oogpunt van zorgvuldige
voorbereiding kon volstaan met de gehanteerde onderzoeksmethodiek. Op dat
specifieke punt, het punt van de formele zorgvuldigheid, zijn achteraf verstrekte
gegevens die beogen de feitelijke grondslag van het besluit aan te tasten nu een-
maal niet relevant. Eenzelfde wijze van beoordelen komt naar voren uit de uitspra-
ken van 23 augustus 1999, 4 december 2002 en 11 mei 2005. Dat een bepaalde
feitelijke kwestie oorspronkelijk tot het ‘bewijsdomein’ van het bestuur behoorde,
betekent volgens de Afdeling dus kennelijk niet dat toch een meer rechtstreeks
oordeel over de feiten kan worden verkregen; ook binnen het ‘bewijsdomein’ van
het bestuur wordt hier aan de zorgvuldigheidsbeoordeling vastgehouden.

De betekenis van een en ander is niet gering. Uitgaande van de hier omschreven
lijn kan de deur in de fase van de rechterlijke beoordeling gesloten blijven voor
méér categorieën gegevens dan alleen de door Daalder en Schreuder-Vlasblom zo
prominent belichte categorie van inlichtingen die de burger, gelet op artikel 4:2
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140 Zoals aangegeven onder 2.3.1 menen Daalder en Schreuder-Vlasblom dat situaties waarin
een aanvraag is uitgebleven, maar waarin de burger zich gedraagt alsof de desbetreffende
aanspraak hem is toegekend, moeten worden gelijkgesteld met situaties waarin op aanvraag
besluitvorming heeft plaatsgevonden. 

141 ABRS 3 maart 2004, 200305687/1 (zie www.RaadvanState.nl). 
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Awb in samenhang met artikel 3:2 Awb, in het kader van de aanvraag had behoren
te verstrekken.

Uit twee uitspraken van respectievelijk 3 maart 2004 en 21 juli 2004 blijkt dat de
Afdeling de geschetste benadering ook toepast ten aanzien van andere gegevens
dan deskundigenrapportages. Beide zaken betroffen een aanschrijving tot het
treffen van voorzieningen als bedoeld in de Woningwet: ambtshalve tot stand
gekomen besluitvorming dus, die bovendien niet valt terug te voeren op het eerder
ten onrechte achterwege blijven van een aanvraag.140 De besluitvorming die aan de
orde was lag, kortom, in het ‘bewijsdomein’ van het bestuur. In beide zaken
voerden de aangeschrevenen in beroep nieuwe feitelijke stellingen aan, onder-
bouwd met (nieuw) bewijsmateriaal. Er zou dus kunnen worden gezegd dat sprake
was van een combinatie van nieuw feitenmateriaal met nieuwe gronden, maar de
Afdeling trekt de beoordeling vooral in de feitelijke sfeer, door na te gaan of het
bestuur gehouden was om met de nieuw gestelde feiten in de fase van zijn besluit-
vorming, eigener beweging, rekening te houden.

Allereerst de zaak van 3 maart 2004. Hier meenden de aangeschrevenen dat de
aanschrijving niet ver genoeg ging. Er was zo stelden zij, een noodzaak tot het
treffen van nog méér voorzieningen dan de in de aanschrijving genoemde; dat had
er volgens betrokkenen toe moeten leiden dat hun op grond van artikel 23 van de
Woningwet de mogelijkheid was geboden de bewoning van het betrokken pand te
staken of te doen staken, vanwege het niet in verhouding staan van de kosten van
het treffen van de voorzieningen tot de daarvan de verwachten opbrengsten. De
rechtbank had betrokkenen in het gelijk gesteld, waarna het bestuur (het college
van burgemeester en wethouders van Amsterdam) hoger beroep had ingesteld. De
Afdeling overwoog:141

‘…Uit de stukken is gebleken en ter zitting is bevestigd dat het besluit (…) is gebaseerd
op onderzoek dat naar aanleiding van klachten van bewoners van het pand is verricht.
(…)

Ten aanzien van het door partijen eerst in beroep gestelde gebrek aan de fundering moet
worden vastgesteld dat het college dit niet bij de voorbereiding van het besluit op
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bezwaar heeft kunnen betrekken. Van het college kon evenmin worden gevergd dat hij
bij de heroverweging van het primaire besluit, buiten hetgeen in bezwaar is aangevoerd
om, opnieuw een integraal onderzoek naar de staat van het pand en van de daaronder
gelegen fundering zou verrichten. Hiervoor bestond te minder aanleiding, nu op basis
van het onderzoeksrapport (…) is geconcludeerd dat aan de fundering het kwaliteitsni-
veau II moest worden toegekend en er ten tijde van het nemen van het besluit op
bezwaar geen aanwijzingen waren dat die kwalificatie onjuist zou zijn.

Gelet hierop slaagt het betoog van appellant dat de rechtbank haar uitspraak ten onrechte
op de eerst in beroep overgelegde stukken en naar voren gebrachte stellingen heeft
gebaseerd. Niet kan staande worden gehouden dat het college de door partijen gewenste
voorzieningen, waaronder verbeteringen aan de fundering, ten onrechte niet bij de
beoordeling omtrent de toepasselijkheid van artikel 23, eerste lid, van de Woningwet
heeft betrokken. Het college heeft derhalve niet in strijd gehandeld met zijn bestuurs-
praktijk dat een pand 10 jaar grootonderhoudsvrij moet zijn. De rechtbank is ten
onrechte tot een ander oordeel gekomen…’

Dan de zaak van 21 juli 2004. Hier was de aangeschrevene het juist niet met de
aanschrijving eens: hij meende dat er geen noodzaak (meer) was tot het treffen van
de voorgeschreven voorziening, te weten het aanbrengen van gevelisolatie met
waterdichte afwerking aan de buitenzijde van de achteruitbouw aan het pand. Ook
hier was betrokkene door de rechtbank in het gelijk gesteld, en was het bestuur (het
dagelijks bestuur van het stadsdeel Westerpark van de gemeente Amsterdam) in
hoger beroep gekomen. De Afdeling overwoog:142

‘…Het dagelijks bestuur betoogt dat de rechtbank haar oordeel dat de beslissing op
bezwaar onvoldoende is gemotiveerd ten onrechte heeft gebaseerd op de eerst ter zitting
in beroep door (wederpartij) opgeworpen stelling dat hij reeds vóór de datum van de
beslissing op bezwaar isolatievoorzieningen heeft aangebracht aan de binnengevels van
de tweede en derde verdieping van de achteruitbouw. Dit betoog treft doel.

Vastgesteld moet worden dat het dagelijks bestuur dit niet bij de voorbereiding van het
besluit heeft kunnen betrekken. Van het dagelijks bestuur kon evenmin worden gevergd
dat hij bij de heroverweging van het primaire besluit, buiten hetgeen in bezwaar is
aangevoerd om, nader onderzoek zou verrichten naar de isolatie aan de binnenzijde van
de gevel van de achteruitbouw. Hiervoor bestond te minder aanleiding omdat het
dagelijks bestuur geen rekening behoefde te houden met de mogelijkheid dat het vereiste
isolatieniveau ook bereikt zou kunnen worden door het treffen van isolatiemaatregelen
aan de binnengevel van de achteruitbouw. Het standpunt van het dagelijks bestuur
behoefde derhalve geen nadere motivering. De rechtbank heeft dit miskend. Uit het
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143 Genoemd wordt nog een aantal andere uitspraken waarin de Afdeling toepassing lijkt te
geven aan de benadering van Daalder en Schreuder-Vlasblom: ABRS 10 maart 2004,
200305412/1, ABRS 14 april 2004, 200304982/1 en ABRS 6 april 2005, 200407018/1,
ABRS 27 juli 2005, 200501407/1 en ABRS 1 februari 2006, 200505065/1 (zie www.
RaadvanState.nl). Voorheen paste de Afdeling de benadering ook geregeld toe in zaken
betreffende de legalisering van documenten, zie bijvoorbeeld ABRS 9 januari 2001,
200001957/1, ABRS 8 augustus 2001, 200100464/1, alsmede ABRS 26 februari 2003,
200105302/1 en ABRS 15 januari 2003, 200203909/1 (zie www.RaadvanState.nl). Thans
wordt in deze zaken evenwel geen besluit in de zin van artikel 1:3, lid 1 Awb meer aangeno-
men, zie ABRS 8 september 2004, 200303055/1, JB 2004, 254. 

144 Zie bijvoorbeeld Widdershoven, JBPlus-Verklaard 2006, p. 26-48, p. 35 (voetnoot 44). 
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vorenstaande volgt dat, anders dan de rechtbank heeft geoordeeld, het besluit op bezwaar
niet in strijd is met artikel 7:12 van de Algemene wet bestuursrecht…’

Ook in deze zaken staat de voorbereiding van de bestreden besluitvorming, en niet
de feitelijke juistheid ervan, centraal. Vertoont die voorbereiding geen gebreken,
dan is er geen discussie (meer) mogelijk over de feitelijke grondslag van het
bestreden besluit zoals die door het bestuur is vastgesteld. De Afdeling past de uit
de benadering van Daalder en Schreuder-Vlasblom voortvloeiende beperkte be-
oordeling van feitelijke geschillen dus, nogmaals, kennelijk niet alleen toe binnen
het ‘bewijsdomein’ van de burger, maar ook binnen het gebied dat oorspronkelijk
het ‘bewijsdomein’ van het bestuur vormde.143

De vraag in hoeverre de Afdeling consequent is in de benadering die uit de bespro-
ken uitspraken naar voren komt, is moeilijk te beantwoorden. In de literatuur zijn
wel geluiden te horen dat de toepassing ervan op haar retour is, hetgeen een toe te
juichen ontwikkeling zou zijn.144 De gedachte ligt in zoverre ook wel voor de hand,
dat de uitspraken waarin bedoelde toepassing aan de orde is, afgezien van de hierna
nog te bespreken categorie van de asielzaken, niet heel groot in aantal zijn. Dat
relatief kleine aantal kan echter ook andere oorzaken hebben. Zo werd hiervoor
onder 2.5 al aangegeven dat het ook niet in de lijn der verwachtingen ligt dat de
burger, met het enkele oogmerk een gerechtelijke procedure te kunnen voeren,
massaal en welbewust zal kiezen voor verzaking van in de besluitvormingsfase
aanwezige informatieverplichtingen. Het nagenoeg geheel ontbreken van uitspra-
ken waarin het ‘klassieke’ beeld van verwaarlozing van de uit artikel 4:2 Awb
voortvloeiende verplichtingen te zien is, bevestigt dit laatste. In zijn jaarverslag
over 2004 verdedigt de Raad van State in elk geval nog de toepassing van de lijn
Daalder en Schreuder-Vlasblom in situaties waarin aan die verplichtingen niet is
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145 Jaarverslag 2004, Raad van State, p. 97-98. 
146 Schreuder-Vlasblom, 2006, p. 180-183.
147 Zie echter ook hoofdstuk 4, onder 4.4.1.2, waar uitspraken worden besproken over feitelijke

gegevens die pas in hoger beroep voor de eerste maal zijn ingebracht. In beginsel impliceert
toelating van dergelijke gegevens evenzeer dat afstand wordt genomen van de lijn Daalder
en Schreuder-Vlasblom. 

148 ABRS 14 december 2000, 200000952/1, JB 2001,15 m.nt. RJNS. Zie ook ABRS 15 mei
2002, 200005410/1 (zie www.RaadvanState.nl).
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voldaan.145 Schreuder-Vlasblom zelf gaat er, ook in de meest recente druk van haar
handboek, eveneens van uit dat toepassing van die lijn bij de Afdeling, in elk geval
in de genoemde situaties, min of meer de standaard is.146

Uitspraken waarin expliciet en met zo veel woorden een andere lijn dan de door
Daalder en Schreuder-Vlasblom geïnspireerde lijn wordt gekozen, zijn, afgezien
van de hierna te bespreken rechtspraak op de terreinen milieu en ruimtelijke
ordening, evenzeer dun gezaaid.147 Het meest duidelijke voorbeeld van zo’n uit-
spraak dateert alweer van 14 december 2000. De Afdeling overweegt het vol-
gende:148

‘…Voorop staat dat geen rechtsbeginsel zich ertegen verzet dat Van Amstel (appellant
in de hoedanigheid van curator in een faillissement; BvdG) de op verzoek van de raad
opgestelde adviezen over de schadevergoeding, waarvan het laatste in de bezwaarfase
is opgesteld, in eerste aanleg bestrijdt met een eerst hangende dit beroep opgestelde
contra-expertise…
(…)
De rechtbank heeft het rapport ten onrechte buiten beschouwing gelaten. De aangevallen
uitspraak komt reeds hierom voor vernietiging in aanmerking. Het beroep van Van
Amstel verdient met inachtneming van (de contra-expertise; BvdG) inhoudelijk nader
door de rechtbank behandeld te worden, zodat de zaak naar haar wordt teruggewezen…’

De omstandigheden in deze zaak waren de volgende. De raad van de gemeente
Gemert-Bakel had een door appellant gevraagde schadevergoeding in zijn primaire
besluit geweigerd, en was daarmee afgeweken van een aan hem uitgebracht advies
van de SAOZ (Stichting Adviesbureau Onroerende Zaken), dat de schade had
begroot op f. 185.000,-. In bezwaar was, in overeenstemming met een door het
bestuur aan een particulier adviesbureau gevraagde second opinion alsnog een
bedrag van f.  75.000,- toegekend. De in beroep door appellant overgelegde contra-
expertise, die dus volgens de Afdeling in de beoordeling had moeten worden
meegenomen, ging uit van een schade van f. 430.000,-. Annotator Schlössels lijkt
van mening te zijn dat de contra-expertise daarmee kon dienen om het aspect van
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149 Zie de hiervoor besproken uitspraak van 4 december 2002. 
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de (zorgvuldigheid van de) voorbereiding van het bestreden besluit aan de kaak te
stellen, zodat de uitspraak in lijn zou zijn met de benadering van Daalder en
Schreuder-Vlasblom. Die conclusie lijkt strikt genomen echter niet juist. Gelet op
de adviesaanvrage aan de SAOZ en het gevraagde tweede advies had het bestuur,
zo lijkt het, immers ruimschoots aan zijn onderzoeksverplichtingen voldaan. De
keuze van het bestuur om het SAOZ-advies niet te volgen kan daaraan niet afdoen;
daarbij gaat het immers niet meer om de voorbereiding van het besluit, maar om
de daaropvolgende inhoudelijke feitenvaststelling – zoals ook de keuze tot het wél
volgen van een feitelijk advies als het onderhavige op zichzelf beschouwd tot die
inhoudelijke feitenvaststelling behoort.149 Het lijkt dan ook wel degelijk de feiten-
vaststelling te zijn die appellant met de contra-expertise wilde aanvechten.
Uitgaande van de benadering van Daalder en Schreuder-Vlasblom had dit in de
besluitvormingsfase moeten gebeuren en was daarvoor in de fase van de rechterlij-
ke beoordeling, gelet op de daar in dit verband geldende beperking van de toetsing
tot het aspect van de voorbereiding, geen plaats meer. Dat de Afdeling toch
oordeelt dat de contra-expertise had moeten worden toegelaten, heeft blijkens de
door de Afdeling gekozen formulering te maken met de omstandigheid dat het
bestuur in bezwaar tot een heroverweging van zijn primaire besluit was gekomen.
De primaire besluitvorming en de besluitvorming op bezwaar waren dus niet
eensluidend. De contra-expertise houdt in feite een tegenbewijs ten aanzien van,
specifiek, de heroverweging in; zo bezien had zij moeilijk eerder dan in beroep
kunnen worden verstrekt. Onder deze omstandigheden vindt de Afdeling een
beperking van haar beoordeling tot het aspect van de voorbereiding kennelijk te ver
gaan. Blijkens de uitspraak heeft daarnaast de omstandigheid een rol gespeeld dat
de rechtbank het door de belanghebbende in beroep ingebrachte rapport gedurende
tien maanden had laten liggen alvorens het naar de wederpartij te sturen, en
vervolgens had geoordeeld dat het bestuur er niet tijdig kennis van had kunnen
nemen; zo’n handelwijze vraagt natuurlijk om een terechtwijzing.

Het is afwachten of de Afdeling in het onderhavige opzicht consequenties zal
verbinden aan het nieuwe artikel 6:13 Awb; in hoofdstuk 3, onder 3.4.4, zal wor-
den geconcludeerd dat zij dat wel zou behoren te doen. Er zijn nog geen uitspraken
voorhanden die op dat punt helderheid scheppen.
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150 In asielzaken lijkt het, gezien de cruciale rol van het vluchtverhaal en het meestal ontbreken
van bewijs, meer voor de hand te liggen om feitelijke stellingen tot de feiten te rekenen dan
tot de gronden; al blijft het onderscheid tussen feiten en gronden (ook) in deze zaken
moeilijk te maken. Zie ook hoofdstuk 3, onder 3.3.3. 

151 Zie bijvoorbeeld ABRS 28 juni 2002, 200202610/1, AB 2003, 35, m.nt. Sew, ABRS 31
oktober 2002, 200204951/1, JV 2003, 4, ABRS 15 januari 2003, 200206273/1, JV 2003, 83.

152 Al gelden, zoals nog zal blijken, ten aanzien van het bewijs van het vluchtverhaal aangepas-
te eisen. 

153 Zie naast de al genoemde zaken ook ABRS 24 september 2003, 200304820/1, JV 2003, 501
m.nt. TS, ABRS 17 juli 2003, 200302963/1, JV 2003, 394, ABRS 7 november 2003,
200304386/1, JV 2004, 15, ABRS 18 december 2003, 200305222/1, JV 2004, 54 m.nt.
BKO, ABRS 31 maart 2005, 200410541/1, ABRS 20 mei 2005, 200410482/1.

154 Zie onder 2.3.2.
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2.6.5.2  De Afdelingsrechtspraak in asielzaken

Aparte aandacht verdient de rechtspraak van de Afdeling in asielzaken. Ook hier
is een aanpak zichtbaar die doet denken aan de benadering van Daalder en
Schreuder-Vlasblom. Het lijkt in deze zaken vast gebruik dat buiten de bestuurlijke
besluitvorming gebleven (ex tunc-)feiten – het gaat hier om feitelijke stellingen en
om bewijsmateriaal150 – terzijde worden gelegd voor zover betrokkene de mogelijk-
heid had om al in de besluitvormingsfase met deze gegevens over de brug te ko-
men.151 Het aspect van de verwijtbaarheid ter zake van het niet eerder verstrekken
van de gegevens lijkt in asielzaken een cruciale rol te spelen: daar staat de Afdeling
vaak uitvoerig bij stil. Dat is in zoverre verklaarbaar, dat artikel 31, lid 1 Vw 2000
de bewijslast ten aanzien van het recht op asiel, ten aanzien van de noodzaak tot
bescherming, met zoveel woorden bij de vreemdeling legt; de feiten waarop het
asielverzoek steunt liggen dus, in de terminologie van Daalder en Schreuder-Vlas-
blom, in diens ‘bewijsdomein’.152

Opvallend is dat de Afdeling in het kader van de beoordeling of de vreemdeling
valt te verwijten dat de gegevens niet eerder boven tafel zijn gekomen, artikel 83
Vw 2000 pleegt in te roepen.153 Deze bepaling, zo bleek al eerder, opent de moge-
lijkheid tot het in de beoordeling in eerste aanleg betrekken van ex nunc-gegevens.
Blijkens de toelichting wordt daarbij daadwerkelijk gedoeld op feiten en omstan-
digheden die zijn ingetreden na de bestuurlijke besluitvorming, op ‘echte’ ex nunc-
gegevens dus.154 Het betreft, zo moet worden aangenomen, dus níet de categorie
(ex tunc-)gegevens die hier aan de orde is: materiaal dat als zodanig tot stand is
gekomen vóór de afronding van de bestuurlijke besluitvorming maar dat niet bij
die besluitvorming is betrokken, of rapportages die weliswaar pas afronding van
de besluitvorming zijn vervaardigd, maar die betrekking hebben op de feiten



NIEUWE FEITELIJKE GEGEVENS IN DE PROCEDURE IN EERSTE AANLEG

155 Zie met betrekking tot het ex tunc-karakter van laatstgenoemde rapportages ook hiervoor,
onder 2.6.2. 

156 Zie 2.3.2. 
157 Hetgeen zou neerkomen op de situatie, bedoeld onder 2.3.2. 
158 Zie 2.3.3.
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waarop die besluitvorming was gebaseerd.155 Toch pleegt de Afdeling in gevallen
waarin zij meent dat het aanvankelijke onder tafel blijven van dit soort gegevens
niet aan de vreemdeling valt tegen te werpen, en zij de gegevens dus in haar
beoordeling betrekt, artikel 83 Vw 2000 van toepassing te verklaren, terwijl zij in
gevallen waarin zij op het bedoelde punt wél verwijtbaarheid aanwezig acht en
daarom kiest voor terzijdelegging, die terzijdelegging baseert op het níet van
toepassing zijn van genoemde bepaling. Ook dat laatste is des te opmerkelijker
gelet op de toelichting bij 83 Vw 2000, waarin immers met zo veel woorden staat
dat achteraf boven tafel gekomen ex tunc-gegevens ook los van die bepaling in de
beoordeling kunnen en konden worden betrokken.156 De keuze van de Afdeling
voor artikel 83 Vw 2000 als toelatingsgrondslag is ook in zoverre problematisch,
dat buiten het vreemdelingenrecht een bepaling als het genoemde artikel 83
ontbreekt. De onderhavige jurisprudentie wekt dus de suggestie dat het buiten het
terrein van het vreemdelingenrecht per definitie een wettelijke onmogelijkheid zou
zijn om de beoordeling in rechte mede te baseren op niet in de bestuurlijke besluit-
vorming betrokken ex tunc-gegevens(!)157 Het opvoeren van artikel 83 Vw 2000
als toelatingsmaatstaf blijkt hier, kortom, niet correct.

Nog los van deze motiveringskwestie is de keuze van de Afdeling voor het
onder omstandigheden terzijde leggen van de gegevens ook inhoudelijk, gelet op,
alweer, artikel 83 Vw 2000, problematisch. Worden (‘echte’) ex nunc-gegevens in
de beoordeling betrokken, dan staat immers vast dat de beoordeling méér moet
omvatten dan het aspect van de zorgvuldigheid van de voorbereiding van het
bestreden besluit: als er één categorie gegevens is die écht niet in die voorbereiding
kon worden betrokken, dan is het wel de categorie ex nunc-gegevens. In asielzaken
staat, met andere woorden, artikel 83 Vw 2000 in de weg aan de eventuele keuze
om de beoordeling van feitelijke geschillen te beperken tot een zorgvuldigheids-
toets.158 En als zo’n beperking niet aan de orde is, wat is dan de theoretische
grondslag voor de terzijdelegging van buiten de besluitvorming gebleven ex tunc-
gegevens? Dat de mate waarin het aanvankelijke onder tafel blijven van de gege-
vens de vreemdeling valt te verwijten, allesbepalend lijkt te zijn voor toelating of
niet-toelating van de gegevens, maakt, hoe logisch dit criterium op het eerste ge-
zicht misschien ook lijkt, de zaken er niet helderder op. De Afdeling ziet in bedoel-
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159 Zie onder 2.3.3.
160 Zie voor een uitvoerige motivering van deze wijze van beoordelen ABRS 27 januari 2003,

200206297/1, JV 2003, 103 m.nt. BKO. In de literatuur is er de afgelopen jaren uitgebreid
aandacht geweest voor de vraag of en in hoeverre feitelijke kwesties zich nu precies lenen
voor marginale toetsing. Het voert te ver om daarop in het kader van dit onderzoek tot in
detail in te gaan. Zie bijvoorbeeld Schuurmans, 2005, p. 264-296 en Barkhuysen 2007,
p. 77-79. In het kader van het asielrecht is de onderhavige vraag, en overigens ook de artikel
83-problematiek, weer actueel sinds de uitspraak van het EHRM van 11 januari 2007 in de
zaak Salah Sheekh. Zie het aan deze uitspraak gewijde nummer van het NJB, NJB nr. 7, 16
februari 2007. 
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de, eventuele verwijtbaarheid aan de zijde van de vreemdeling kennelijk een
rechtvaardiging voor het verschil met de wijze waarop moet worden omgegaan met
‘echte’ ex nunc-gegevens: met betrekking tot die laatste categorie is een verwijt aan
de vreemdeling ter zake van te late verstrekking immers per definitie niet aan de
orde. Het aanmerken van het handelen van de burger als onderscheidend toelatings-
criterium is, zo bleek, in de kern echter niet goed verenigbaar met een benadering
die het eventueel niet toelaten van gegevens baseert op de taakopdracht aan de
bestuursrechter; die opdracht ziet immers (uitsluitend) op het handelen van het
bestuursorgaan.159

Van belang in dit verband is verder nog dat de Afdeling in deze zaken heeft
gekozen voor een bijzondere manier van omgaan met de feiten, die neerkomt op
een marginale toetsing van de wijze waarop de minister de geloofwaardigheid van
het asielrelaas heeft beoordeeld. De rechter beoordeelt of de minister in redelijk-
heid tot zijn oordeel ter zake heeft kunnen komen, zo stelt de Afdeling expliciet.160

Vormt bedoelde terughoudendheid op het punt van de feitenvaststelling misschien
een verklaring, een grondslag, voor het, onder omstandigheden, niet toelaten van
buiten de bestuurlijke besluitvorming gebleven feitenmateriaal? Hiervoor, onder
2.5.1, werd al even op deze materie ingegaan, maar dan in relatie tot het EVRM.
Het antwoord op de geformuleerde vraag lijkt ontkennend te moeten luiden. De
aanpak van de Afdeling lijkt veeleer te bevestigen dat het uitsluitend middels een
zorgvuldigheidstoets beoordelen van feitelijke geschillen in asielzaken geen optie
is. De Afdeling beoordeelt immers de bestuurlijke feitenvaststelling, de feitelijke
grondslag van het asielbesluit, als zodanig – ook al is dat door middel van een
marginale toetsing. Zo’n beoordeling van de feiten, hoe terughoudend ook uitge-
voerd, vormt een beletsel voor terzijdelegging van gegevens; terzijdelegging
betekent immers dat er in zoverre helemaal geen beoordeling plaatsvindt. Anders
gezegd: in een asielzaak zullen feiten die niet in de bestuurlijke besluitvorming zijn
meegenomen misschien slechts hoogst zelden reden geven voor een ander oordeel
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161 De bekende formulering dat het bestuur ‘in redelijkheid heeft kunnen komen tot…’ past dan
ook slecht bij een beoordeling van de bestuurlijke feitenvaststelling. Het gebruik van deze
formulering in de onderhavige zaken geeft de indruk dat het bij de toetsing van de juistheid
van de door het bestuur vastgestelde feiten gaat om een verwijtbaarheidskwestie. De
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rechtmatigheid van bestuurlijke doelmatigheidsoordelen. 

162 Kamerstukken II 2006-2007, 30 830, nr. 2. 
163 Aldus de toelichting. Zie Kamerstukken II 2006-2007, 30 830, nr. 3, p. 15. 

123

dan het door het bestuur gegeven oordeel, maar de vraag of die reden er is kan
alleen worden beantwoord door die feiten in de rechterlijke beoordeling mee te
nemen. In het weliswaar onwaarschijnlijke, maar niet op voorhand helemaal uit te
sluiten geval dat aanvankelijk onder tafel gebleven feitenmateriaal een aperte
feitelijke onjuistheid in de conclusies van het bestuur aan het licht brengt, lijkt de
bijzondere wijze waarop in het asielrecht met de feiten wordt omgegaan dus geen
reden te kunnen vormen om die onjuistheid niet in het oordeel van de rechter te
laten meewegen.161

Conclusie van dit alles is dat de terzijdelegging van ex tunc-gegevens in
asielzaken een grondslag ontbeert. De benadering van Daalder en Schreuder-Vlas-
blom blijkt hier – nog los van de eerder geformuleerde bezwaren tegen die benade-
ring als zodanig – alleen al vanwege artikel 83 Vw 2000 niet goed toepasbaar.

Thans is bij de Tweede Kamer een initiatiefwetsvoorstel van de kamerleden Lam-
bregts en Van der Ham in behandeling dat beoogt verandering te brengen in, onder
meer, de beschreven werkwijze met betrekking tot artikel 83 Vw 2000. Een nieuw
in te voeren artikel 83 moet aan die werkwijze een einde maken. In het eerste lid
van het voorgestelde artikel 83 staat:162

‘1. De rechtbank betrekt bij de beoordeling van het beroep ook:
a. feiten en bewijsmiddelen die na het bestreden besluit zijn aangevoerd, onderscheiden-
lijk overgelegd;
b. feiten en omstandigheden die na het bestreden besluit zijn opgekomen, en
c. wijzigingen van beleid die na het bestreden besluit zijn bekendgemaakt.’

Met de onder a. genoemde categorie gegevens zijn de (ex tunc-)gegevens bedoeld
waar het hier om gaat.163

De toelichting bij het wetsvoorstel bevat een uitvoerige uiteenzetting over de
taakopdracht van de bestuursrechter en de achtergronden van de benadering van
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Daalder en Schreuder-Vlasblom.164 Met betrekking tot de artikel 83-problematiek
stelt de toelichting onder meer:165

‘… Het huidige artikel 83 gaat niet over feiten die reeds voor de afwijzing van de aan-
vraag zijn voorgevallen. En de reden waarom de wetgever daarover in artikel 83 niets
heeft geregeld, niet nodig was, omdat hij er van uitging dat het bij de rechtbank aanvoe-
ren van nieuwe argumenten, het voor het eerst bij de rechtbank inroepen van “oude”
feiten en het bij de rechtbank leveren van nieuw bewijs allemaal al mogelijk waren
(Kamerstukken II 1998/99, 26 732, nr. 3, p. 78). Volgens de rechtspraak onder de oude
Vreemdelingenwet was dat namelijk ook zo…’

Ook de zojuist gememoreerde, bijzondere manier van omgaan met de feiten zoals
die in asielzaken wordt toegepast moet volgens het wetsvoorstel op de helling.
Daartoe is voorgesteld een artikel 82a in de Vw 2000 in te voegen, dat, kort
gezegd, beoogt te regelen dat de rechter de geloofwaardigheid van het asielrelaas
rechtstreeks moet beoordelen.

2.6.5.3  Ruimtelijke ordening en milieu

Uit het voorgaande komt een beeld naar voren van een Afdeling die redelijk
consequent lijkt in het aannemen van beperkingen in de toelaatbaarheid van buiten
de bestuurlijke besluitvorming gebleven feitenmateriaal. Daarbij lijkt overwegend
aansluiting te worden gezocht bij de benadering van Daalder en Schreuder-Vlas-
blom. Deze aanpak leidt noodzakelijkerwijs tot beperkingen in het scala aan
onderzoeksbevoegdheden dat de bestuursrechter ontleent aan de artikelen 8:45 en
volgende van de Awb.166 Binnen het ‘bewijsdomein’ van de burger, maar veelal
ook binnen dat van het bestuur, geldt de eis dat een deskundigenrapportage niet
later dan tijdens de bestuurlijke besluitvorming wordt verstrekt. Het nadien nog
overleggen van zo’n rapportage blijkt veelal alleen zinvol indien en voor zover
daarmee het aspect van de voorbereiding aan de kaak kan worden gesteld. Dat
maakt ook eventueel op initiatief van de rechter te verrichten onderzoek op grond
van de genoemde Awb-bepalingen soms zinloos, zo is ook gebleken uit de silicose-
zaken.

Het is echter alleen de Afdeling als appelrechter die in het voorgaande aan bod
is gekomen. De rechtspraak van de Afdeling in eerste en enige aanleg op het gebied
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167 De Bock, 2004, p. 89. 
168 Die voorbereiding is overigens ook een punt waarop de rechter nu juist zelf bij uitstek

deskundig is.
169 Dat van zo’n situatie sprake is, is vaak alleen af te leiden uit de weergave van het procesver-

loop, alsmede uit de proceskostenveroordeling. Zie bijvoorbeeld ABRS 29 juni 2005,
200405753/1, ABRS 29 januari 2005, 200400889/1. Een voorbeeld van een uitspraak waarin
een in de beroepsfase opgesteld deskundigenrapport ook in de overwegingen wordt ge-
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170 Zie www.stab.nl.
171 Daar staat tegenover dat in deze zaken van oudsher sprake was van een traditie van beper-

kingen in de toelating van buiten de bestuurlijke besluitvorming gebleven gronden; zie
hierna in hoofdstuk 3, onder 3.3.6.
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van ruimtelijke ordening en milieu laat een andere traditie zien, zo signaleert ook
De Bock.167 Hier is het gebruikelijk dat de Afdeling zelf, op grond van artikel 8:47
Awb, deskundigenbericht inwint van de Stichting Advisering Bestuursrechtspraak
(StAB) (zie artikel 20.14 en 20.15 Wet milieubeheer en artikel 57 en 57a Wet op
de Ruimtelijke Ordening). De advisering door deze Stichting richt zich vooral op
technische aspecten, op de vraag dus of de technische informatie die aan het
bestreden besluit ten grondslag ligt volledig en juist is. Toepassing van de benade-
ring van Daalder en Schreuder-Vlasbom behoort binnen deze rechtsgebieden niet
tot de traditie. Het onderzoek door de StAB betreft dan ook zeker niet alleen zaken
die vallen terug te voeren op de voorbereiding van het bestreden besluit.168 Zo
schakelt de Afdeling de StAB in beginsel steeds in wanneer appellant de aan de
besluitvorming ten grondslag liggende technische aannames onderbouwd heeft
bestreden – dat geldt dus ook als de technische onderbouwing van appellant bestaat
uit bijvoorbeeld een eigen, in de beroepsfase opgesteld deskundigenrapport.169 De
StAB geeft vervolgens een eigen, deskundig oordeel over de technische aannames.
In alle zaken waarin haar advies wordt gevraagd doet de StAB onderzoek ter
plaatse.170 Het is niet gebruikelijk dat de Afdeling met betrekking tot eventuele
nieuwe feiten die uit het StAB-onderzoek naar voren komen nagaat in hoeverre het
bestuur deze nu precies zelf, in het kader van de voorbereiding van haar besluit,
aan het licht had moeten brengen. Er vindt, mede aan de hand van de StAB-rappor-
tage, in deze zaken dus een meer rechtstreekse beoordeling plaats van de feitelijke
aspecten binnen het geschil.171

De gedachte ligt voor de hand dat het hier bedoelde verschil in traditie te maken
zou kunnen hebben met het feit dat in milieu- en ruimtelijke-ordeningszaken geen
bezwaarprocedure, maar een openbare voorbereidingsprocedure plaatsvindt. Een
voorbereidingsprocedure maakt deel uit van de (primaire) bestuurlijke besluitvor-
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172 Zie hoofdstuk 1, onder 1.2.3.2. 
173 Zie hierna, onder 3.3.6.
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ming, en is, anders dan de bezwaarprocedure, dus niet mede gericht op rechtsbe-
scherming.172 Zo bezien ligt het voor de hand om minder zware eisen te stellen aan
de opstelling van belanghebbende in de voorbereidingsprocedure dan aan die in de
bezwaarprocedure. Zoals hierna zal blijken, is de traditie met betrekking tot de
voorbereidingsprocedure dan wel soepeler ten aanzien van nieuwe feiten, maar is
diezelfde traditie van oudsher juist weer strikter ten aanzien van nieuwe gronden.173

Dat maakt de hier genoemde, mogelijke verklaring voor het verschil in traditie
weer minder aannemelijk. Het blijft dus gissen naar de precieze achtergrond van
het verschil.

2.7 EINDCONCLUSIES

In dit hoofdstuk is de vraag aan de orde geweest in hoeverre de belanghebbende
in het beroep in eerste aanleg mag komen met feitelijke gegevens die in de besluit-
vormingsfase – met inbegrip van de bestuurlijke voorprocedure – buiten beeld zijn
gebleven. Allereerst is geconstateerd dat er binnen de overgang van aanvraag naar
bezwaar in dit opzicht nog geen sprake is van beperkingen. Vervolgens is de
benadering van Daalder en Schreuder-Vlasblom besproken. Geconstateerd is dat
deze benadering in gevallen waarin het geschil een feitelijk karakter draagt, een
beperking van de rechterlijke beoordeling inhoudt tot het aspect van de voorberei-
ding van de bestreden besluitvorming. Feitelijke gegevens die buiten de schuld van
het bestuursorgaan pas na afronding van de bestuurlijke besluitvorming zijn op-
gedoken, missen in zoverre relevantie, en dat vormt de verklaring voor het buiten
de rechterlijke beoordeling blijven van die gegevens volgens de benadering van
Daalder en Schreuder-Vlasblom. De door de bestuursrechter te verrichten rechtma-
tigheidstoetsing houdt echter meer in dan alleen een beoordeling op het punt van
de voorbereiding. Het besluit en zijn inrichting zijn ook zelfstandig voorwerp van
de beoordeling. In juridisch-inhoudelijke geschillen is dat een vanzelfsprekendheid,
maar ook in feitelijke geschillen moet de beoordeling zich tot bedoeld punt uit-
strekken. Ten aanzien van het bedoelde aspect van de rechtmatigheidstoetsing, de
beoordeling van het besluit en zijn inrichting, kan de zojuist bedoelde categorie van
feitelijke gegevens zeer wel relevantie hebben. Vandaar dat de benadering van
Daalder en Schreuder-Vlasblom, zo is geconcludeerd, problematisch is.
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Ook het internationale recht werpt in dit opzicht wellicht barrières op, zo is verder
geconcludeerd. De in de literatuur getrokken conclusie dat de benadering van
Daalder en Schreuder-Vlasblom zich in de gevarenzone van artikel 6 EVRM
bevindt, is onderschreven. Geconcludeerd is al met al dat niet alleen een gehouden-
heid ontbreekt tot het onder omstandigheden buiten de beoordeling laten van
feitelijke gegevens waarmee wordt beoogd de feitelijke grondslag het bestreden
besluit aan te vechten, maar dat ook daadwerkelijk mag worden uitgegaan van een
verplichting tot het laten meewegen van deze gegevens – voor zover deze althans
vallen binnen de grenzen van het bestreden besluit. Zo’n verplichting is, gezien de
vrijheid die de rechter toekomt bij het leiding geven aan het proces, een uitgangs-
punt; de goede procesorde kan tot uitzonderingen nopen. Geconstateerd is echter
dat de goede procesorde geen rol van betekenis speelt ten aanzien van het onderha-
vige vraagstuk als zodanig. Zij zou slechts in uitzonderingssituaties, bijvoorbeeld
in geval van aan opzet grenzende nalatigheid, een rol kunnen spelen.

Ingegaan is vervolgens op de feitelijke betekenis van het voorgaande. Gecon-
cludeerd is dat er geen grond is voor de soms wel gehoorde gedachte dat toelating
in rechte van de onderhavige categorie gegevens de burger er massaal toe zou bren-
gen om de in het kader van de besluitvorming vereiste informatieverstrekking
welbewust op te schorten tot aan een eventuele rechtszaak, met als gevolg een
toestroom van onnodige gerechtelijke procedures. Dat maakt dat er met de hier
getrokken conclusies, zo lijkt het, ook in de praktijk valt te leven.

Het gegeven jurisprudentieoverzicht laat zien dat de Afdeling bestuursrecht-
spraak het enige van de vier hoogste bestuursrechtelijke rechtscolleges is waar met
enige regelmaat een benadering is te zien die aan de benadering van Daalder en
Schreuder-Vlasblom doet denken. Opvallend is dat de Afdeling de benadering niet
alleen toepast in gevallen waarin de burger tekort is geschoten in zijn uit bepalin-
gen als artikel 4:2 Awb voortvloeiende informatieverplichtingen, maar ook – of
misschien moet zelfs wel gezegd worden: juist – als de burger in de gerechtelijke
procedure komt met tegenbewijs ten aanzien van een aspect dat oorspronkelijk in
het ‘bewijsdomein’ van het bestuursorgaan viel. In de literatuur is inmiddels wel
het geluid te horen dat deze werkwijze van de Afdeling haar langste tijd gehad
heeft, hetgeen natuurlijk goed nieuws zou zijn. Het is afwachten of dit inderdaad
het geval is, en of de Afdeling in dit opzicht de consequenties zal verbinden aan het
op 1 juli 2005 van kracht geworden, nieuwe artikel 6:13 Awb die zij daaraan, zoals
hierna opgemerkt, zou behoren te verbinden.



  



1 Zoals eerder gesteld is het niet gebruikelijk om in de fase van de primaire besluitvorming
al te spreken van (rechts)gronden, nu het daarbij gaat om de (juridisch)-inhoudelijke
motivering van het bezwaar of beroep. Niettemin wordt de term ook gebruikt ten aanzien
van de, strikt genomen nog tot de primaire besluitvorming behorende, voorbereidingsproce-
dures. 

2 Zie over het onderscheid tussen feiten en gronden ook hoofdstuk 1, onder 1.1.
3 Voor het overige bestrijkt dit onderzoek, hoewel het officieel alleen betrekking heeft op het

hoger beroep, alle aspecten van de trechterwerking. Zie ook onder 3.4.2. 
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3  Nieuwe gronden in het beroep in eerste aanleg

3.1 INLEIDENDE OPMERKINGEN

In het vorige hoofdstuk was de situatie aan de orde waarin in de procedure in eerste
aanleg feitelijke gegevens ter tafel komen die in de fase van de bestuurlijke besluit-
vorming buiten beeld zijn gebleven. Hier wordt ingegaan op de situatie waarin de
belanghebbende in de beroepsprocedure zogeheten (rechts)gronden inbrengt die
afwijken van die welke hij in het kader van de voorprocedure had geformuleerd.1

In beginsel vormt de vaststelling van de feiten hier dus niet het probleem, en leidt
derhalve ook de beoordeling ex tunc hier niet tot hoofdbrekens – al is het niet
uitzonderlijk dat ter nadere onderbouwing van nieuw ingebrachte gronden tevens
nieuw feitenmateriaal wordt ingebracht. Rechtsgronden als zodanig zijn echter
(alleen) de inhoudelijke bezwaren van betrokkene tegen het besluit. Betrokkene
stelt bijvoorbeeld dat de gebruikte afwijzingsgrond ten onrechte is toegepast, dat
het besluit berust op een onjuiste uitleg van een toepasselijke wettelijke bepaling,
dat de motivering niet correct is, et cetera.2 Het spreekt voor zich – en dat bleek
ook al een aantal malen in het voorgaande hoofdstuk – dat het verband tussen
feiten en gronden zeer nauw is, en dat de ene categorie lang niet altijd strikt van de
andere valt te scheiden. Toch wordt in het onderhavige verband, met name als de
overgang tussen de besluitvormingsfase en het beroep in eerste aanleg aan de orde
is, soms onderscheid tussen beide gemaakt.

In de literatuur is de vraag of, en zo ja in hoeverre, inhoudelijke gronden die in de
bezwaarprocedure niet aan bod zijn geweest, in de procedure in eerste aanleg
alsnog een rol kunnen spelen, in de loop der jaren wat onderbelicht gebleven. Zo
besteden Widdershoven c.s. in hun onderzoek in het kader van de tweede evaluatie
van de Awb aan deze vraag geen expliciete aandacht.3 Afgezien van de introductie
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4 Damen, 1999, p. 27-99.
5 R.M. van Male besteedt al wel aandacht aan de materie in zijn bijdrage ‘Bezwaar in

ambtenarenzaken; ruimte voor maatwerk?’, Tijdschrift voor Ambtenarenrecht 1999, p. 320-
333, (zie m.n. p. 330).

6 Wie immers in beroep (voor de eerste maal) aangeeft dat het hem in feite te doen is om een
besluit met een andere grondslag dan die van het voorliggende besluit, breidt daarmee eerst
en vooral de gronden uit, zo werd al betoogd in hoofdstuk 2, onder 2.3.5.

7 ABRS 21 september 1998, H01.97.0927, JB 1998, 241 m.nt. HV. 
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door Damen van de bekende term ‘argumentatieve fuik’4 – maar die term ziet niet
specifiek op de verhouding tussen bestuurlijke fase en eerste aanleg – kwam de
problematiek in de afgelopen jaren ook bij andere auteurs slechts sporadisch ter
sprake.5

Wel was er vanaf een relatief vroeg tijdstip al enige jurisprudentie over het
onderwerp beschikbaar. Sinds 2003 is er, met name bij de Afdeling bestuursrecht-
spraak, sprake van een toename van het aantal rechterlijke uitspraken omtrent de
materie.

3.2 BEGRENZING IN VERBAND MET HET BESLUITBEGRIP

Voordat bovenbedoelde jurisprudentie nader wordt belicht, wordt eerst nog even
teruggekomen op een al eerder besproken uiterste grens die in dit verband van
belang is. Hiervoor, onder 2.3.5, werd al aangegeven dat gegevens die de grondslag
van het bestreden besluit te buiten gaan, geen rol kunnen spelen in de rechterlijke
beoordeling van dat besluit. Deze uiterste grens raakt vanzelfsprekend behalve de
feiten (vooral) ook de gronden.6 De beroepsgronden dienen de ‘harde buitengrens’
van het geding, gevormd door het besluit, dus niet te overschrijden. Dat in beroep
geen betekenis kan worden toegekend aan gronden die geen betrekking hebben op
de inhoud van het in de procedure bestreden besluit, spreekt eigenlijk voor zich.
Van dit soort gronden was onder meer sprake in een uitspraak van de Afdeling
bestuursrechtspraak van 21 september 1998. Overigens ging het daar om gronden
die in hoger beroep voor de eerste maal waren ingebracht. De uitspraak brengt tot
uitdrukking – en ook dat is een vanzelfsprekendheid – dat hier bedoelde beperking
ook in het hoger beroep doorwerkt.7

Hierna onder 3.3.3, bij de bespreking van de jurisprudentie van de Centrale
Raad van Beroep, komt de hier bedoelde uiterste grens nog even aan de orde. Voor
het overige wordt ter zake verwezen naar de in hoofdstuk 2, onder 2.3.5 gemaakte
opmerkingen.
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8 Artikel IV Wet uniforme openbare voorbereidingsprocedure Awb, 25-5-2005, Stb. 282. Zie
ook onder 3.3.6. 

9 Het is immers, zo zal blijken onder 3.4, het begrip ‘besluitonderdeel’ dat binnen het nieuwe
regime centraal staat – en ook degene die in beroep een besluitonderdeel ter discussie stelt
dat in de voorprocedure buiten de discussie is gebleven, breidt daarmee eerst en vooral zijn
beroepsgronden uit. 

10 Aan het einde van dit hoofdstuk, onder 3.4.5, zal aandacht worden besteed aan de eerste
uitspraken waarin het nieuwe artikel 6:13 Awb aan de orde is.
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3.3 JURISPRUDENTIE

3.3.1 Opmerkingen vooraf

Nu zoals gezegd in de literatuur weinig theoretische beschouwingen over de
onderhavige problematiek zijn te vinden, wordt thans ingegaan op de jurisprudentie
ter zake. Voor de goede orde: net als onder 2.6 is en blijft het ook hier de overgang
tussen de bestuurlijke besluitvorming en het beroep in eerste aanleg die centraal
staat – ook al is het vaak de hoger-beroepsrechter die zich daarover in laatste
instantie uitspreekt.

In deze paragraaf komt aan de orde de jurisprudentie die tot stand is gekomen
voorafgaand aan het relevant worden van de hierna onder 3.4 te bespreken wijzi-
ging van artikel 6:13 Awb zoals die per 1 juli 2005 gestalte heeft gekregen. Net als
de uitspraken, besproken in paragraaf 2.6, zijn ook de hierna te bespreken uitspra-
ken gedaan ten tijde van ofwel het regime van artikel 6:13 Awb (oud), ofwel dat
van het aan het nieuwe artikel 6:13 Awb verbonden overgangsrecht, dat kort
gezegd het oude recht van toepassing verklaart op ten tijde van de inwerkingtreding
van de nieuwe bepaling reeds in gang gezette besluitvormingstrajecten.8 Het
nieuwe artikel 6:13 Awb beïnvloedt eerst en vooral de grondenproblematiek;9 dat
betekent dat de relevantie van de hieronder te bespreken jurisprudentie nog slechts
beperkt is. Niettemin kunnen er nog uitspraken komen waarin het oude regime aan
de orde is. Bespreking van de ‘oude’ jurisprudentie completeert bovendien het
– verder onder 3.4 te schetsen – beeld van de gang van zaken die tot de nieuwe
regeling heeft geleid. Gezien het complexe karakter van die nieuwe regeling en de
ondoorzichtige wijze waarop zij is vormgegeven is dat geen overbodige luxe.10

3.3.2 Afdeling bestuursrechtspraak

Bij de Afdeling bestuursrechtspraak was de vraag naar de toelaatbaarheid van
nieuwe rechtsgronden aanvankelijk vooral aan de orde in verband met het gelijk-



TRECHTERS IN HET BESTUURSPROCESRECHT

11 ABRS 15 mei 1997, H01.96.0753, JB 1997, 154, m.nt. R.J.G.H.S. 
12 ABRS 27 november 2002, 200103478/1 (zie www.RaadvanState.nl).
13 Zie onder 2.3.1.
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heidsbeginsel. In een uitspraak van 15 mei 1997 stond een aanzegging tot bestuurs-
dwang centraal. In eerste aanleg had belanghebbende naast haar beroepschrift ook
een verzoek om een voorlopige voorziening ingediend; de president van de recht-
bank had vervolgens onmiddellijk uitspraak gedaan in de hoofdzaak (artikel 8:86
Awb). In die uitspraak had de president geoordeeld dat het beroep dat belangheb-
bende had gedaan op het gelijkheidsbeginsel buiten beschouwing diende te blijven,
dit omdat dat beroep pas in het aanvullend beroepschrift was gedaan, en niet reeds
in de bezwaarfase. De president verwees hierbij naar de goede procesorde. De
Afdeling overwoog:11

‘…Appellante heeft eerst in haar aanvullende beroepschrift, onder verwijzing naar
verschillende andere gevallen, een beroep op het gelijkheidsbeginsel gedaan. Dat deze
handelwijze van appellante, zoals de president heeft overwogen, in strijd is met de goede
procesorde omdat appellante die gevallen reeds in de bezwaarschriftenprocedure naar
voren had kunnen brengen, vermag de Afdeling niet in te zien. De Afdeling overweegt
in dit verband dat het bewaken van de consistentie van het eigen optreden bij uitstek de
verantwoordelijkheid is van het bestuursorgaan en dat het niet primair op de weg van
een burger ligt om te onderzoeken of de wijze waarop het bestuursorgaan hem tegemoet
treedt in overeenstemming is met de bestuurlijke gedragslijn in vergelijkbare zaken.
Gelet hierop is de Afdeling van oordeel dat de burger schending van het gelijkheidsbe-
ginsel dan wel een nadere onderbouwing hiervan in het algemeen ook voor de rechter
in eerste aanleg mag aanvoeren…’

Deze aanpak met betrekking tot het gelijkheidsbeginsel heeft navolging gevonden
in een uitspraak van 27 november 2002.12

De aanpak van de Afdeling in deze zaken herinnert aan de door Daalder en
Schreuder-Vlasblom ontwikkelde benadering ten aanzien van de feiten.13 De
Afdeling gaat immers uit van een soort verantwoordelijkheidsverdeling tussen
burger en bestuursorgaan, waarbij zij aangeeft dat in eerste aanleg ingebrachte
beroepsgronden die niet reeds in de fase van de bestuurlijke besluitvorming tot
uitdrukking zijn gekomen, alleen dan worden toegelaten als deze betrekking
hebben op zaken die, ten tijde van de besluitvorming, onder verantwoordelijkheid
van het bestuur vielen. Dat is een ingewikkelde manier om te zeggen dat dit soort
nieuwe beroepsgronden toelaatbaar wordt geacht, behoudens wanneer zich de
situatie voordoet waarop ook de benadering van Daalder en Schreuder-Vlasblom
ziet. Hiervoor, onder 2.3.3, werd uiteengezet dat die benadering er in wezen op
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14 De situatie van de met foto’s onderbouwde stelling van schending van het gelijkheidsbegin-
sel moet niet worden verward met die waarin de bestuurlijke feitenvaststelling als zodanig
ter discussie staat. Een beroep op het gelijkheidsbeginsel betreft in de kern níet de bestuurlij-
ke feitenvaststelling in de betrokken zaak, maar de juridisch-inhoudelijke vraag of, gegeven
de wijze waarop is beslist in andere zaken, kan worden gezegd dat het bestuur gelijke
gevallen gelijk heeft behandeld. Eventuele foto’s inzake andere gevallen tonen in deze
situatie niets nieuws, maar maken slechts duidelijk wat het bestuur al wist: de wijze waarop
het heeft beslist in andere zaken. De redenering dat het bestuur met dit soort bewijsmateriaal
‘geen rekening heeft kunnen houden’ kan dus nooit opgaan. 

15 Dit is ook goed zichtbaar in asielzaken, waarin vaak geen tastbaar bewijsmateriaal voor-
handen is. Zie bijvoorbeeld ABRS 24 september 2003, 200304820/1, JV 2003/501 m.nt. TS.
Zie verder 2.6.5.2. 

16 Interessant in dit verband is de vraag hoe, indien wordt uitgegaan van de overwegingen van
de Afdeling, zou moeten worden omgegaan met een in beroep in eerste aanleg voor de
eerste maal gedaan beroep op het vertrouwensbeginsel. Het gaat ook dan niet om feiten die
ten tijde van de bestuurlijke besluitvorming buiten beeld van het bestuur zijn gebleven: het
bestuur was er immers zelf bij toen het de – eventuele – verwachtingen wekte. Evenmin kan
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neerkomt dat de rechtmatigheidstoetsing in feitelijke geschillen wordt beperkt tot
het aspect van de voorbereiding: tot de vraag dus, of het bestuur zijn verantwoorde-
lijkheden met betrekking tot de feitenvaststelling heeft waargemaakt. Zo’n beperk-
te beoordeling van feitelijke geschillen heeft gevolgen voor de toelating van
tastbaar feitenmateriaal, zoals bijvoorbeeld bewijsstukken of foto’s, maar uiteraard
ook voor de toelating van de achterliggende feitelijke argumentatie, de stelling dus
dat de feiten anders liggen dan door het bestuursorgaan was aangenomen.14 In
zoverre, zo zou kunnen worden gezegd, is binnen deze benadering ook sprake van
een beperking in de toelating van beroepsgronden.15 De Afdeling doet hier dus
niets anders dan het formuleren van een benadering als die van Daalder en
Schreuder-Vlasblom. Beroepsgronden die los staan van de feiten, zoals het argu-
ment dat op de vastgestelde feitenconstellatie de wet niet juist is toegepast, de
stelling dat een belangenafweging niet juist is uitgevoerd, en, inderdaad, ook de
stelling dat het gelijkheidsbeginsel is geschonden, hebben per definitie betrekking
op zaken die onder verantwoordelijkheid van het, eenzijdig beslissende, bestuur
vallen. Met betrekking tot de bestuurlijke besluitvorming als zodanig hééft de
burger immers geen andere verantwoordelijkheden dan (eventueel) het aandragen
van de hemzelf aangaande feiten die voor die besluitvorming nodig zijn, want het
is nu eenmaal het bestuur dat beslist. Uit de onderhavige uitspraken valt, hoewel
de toelating enigszins wordt gepresenteerd als uitzondering op de regel, dus toch
af te leiden dat toelating van in eerste aanleg nieuw ingebrachte beroepsgronden
bij de Afdeling de regel vormt, en het niet toelaten van dergelijke gronden de
uitzondering op de regel.16
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worden gezegd dat de gehoudenheid van het bestuur tot het nakomen van (bepaalde) door
hemzelf gewekte verwachtingen op enigerlei wijze tot de verantwoordelijkheden van de
burger zou behoren. Ook hier lijkt, ook uitgaande van de lijn van de Afdeling in de onderha-
vige uitspraken, toelating dus in de rede te liggen. 

17 ABRS 25 januari 2001, E03.98.0558, E03.98.0875, E03.98.0876, E03.98.0877, AB 2001,
171 m.nt. FM.

18 ABRS 10 september 2003, 200301512/1, AB 2004, 4 m.nt. RW. Zie ook ABRS 10 augustus
2005, 200409125/1. 
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In grote lijnen kan worden gezegd dat deze toelating in latere jaren het uitgangs-
punt is gebleven – al leek het er in 2001 even op dat de Afdeling een andere kant
op zou gaan. In een uitspraak van 25 januari 2001 leidt de Afdeling namelijk uit
het ‘samenstel van de art. 3:2, 7:1 lid 1 en 7:11 lid 1 Awb en uit de geschiedenis
van de totstandkoming van deze bepalingen’ af dat ‘in beroep aangevoerde bezwa-
ren die niet hun grondslag vinden in door de betrokken appellanten tegen het
primaire besluit ingebrachte bezwaren’ niet in de rechterlijke beoordeling kunnen
worden betrokken.17 Deze uitspraak heeft echter geen navolging gevonden. Wel-
licht hangt de in deze zaak gekozen aanpak samen met de omstandigheid dat het
hier een gebrek betrof dat in de bezwaarfase kan, en gelet op de voor de behande-
ling van het bezwaar geldende voorschriften, meestal ook zál worden hersteld, te
weten schending van artikel 4:8 Awb. Wat hiervan ook zij, de uitspraak van 25
januari 2001 is een op zichzelf staand geval gebleven.

Vanaf 2003 is de Afdeling explicieter in de toelating van in beroep nieuw inge-
brachte gronden. In een uitspraak van 10 september 2003 overwoog de Afdeling,
recht sprekend in eerste en enige aanleg:18

‘…Het standpunt van verweerder dat het beroep niet-ontvankelijk is voor zover het een
grond inhoudt die niet reeds in bezwaar werd aangevoerd, vindt geen steun in het recht.
Ook overigens vloeit niet uit de wet of uit enig rechtsbeginsel voort dat gronden die niet
expliciet in bezwaar werden aangevoerd, vanwege die enkele omstandigheid buiten de
inhoudelijke beoordeling van het beroep zouden moeten blijven. Nu in dit geval de
betrokken beroepsgrond direct verband houdt met datgene wat in de beslissing op
bezwaar is overwogen, is er geen reden waarom de Afdeling niet mede op grondslag
daarvan uitspraak zou kunnen doen. De Afdeling zal daarom hierna op de bedoelde
beroepsgrond ingaan…’

De overweging heeft een principieel karakter: de Afdeling lijkt de toelaatbaarheid
van in eerste aanleg nieuw ingebrachte rechtsgronden nu toch tamelijk ondubbel-
zinnig tot uitgangspunt te nemen. Annotator Widdershoven wijst niettemin op
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19 Al is het wat verwarrend dat het voorbeeld is gesitueerd in de sfeer van het milieurecht: voor
de meeste besluiten binnen dit rechtsgebied was tot aan de afschaffing van de actio popula-
ris sprake van een afwijkende lijn, zie hierna onder 3.3.6. 

20 De hier behandelde lijn in de jurisprudentie was tot aan de inwerkingtreding van het nieuwe
artikel 6:13 Awb overigens ook goeddeels beperkt tot zaken waarin de, aan belanghebben-
den voorbehouden, bezwaarvoorziening gold. In zaken waarin een actio popularis gold
– met daaraan gekoppeld een bedenkingen- of zienswijzenvoorziening – was zoals zojuist
aangestipt sprake van een afwijkende aanpak. Zie hierna onder 3.3.6. 

21 Al geldt wel dat het bestuur onderdelen van het besluit waarop het bezwaar geen betrekking
had, in zijn beslissing op dat bezwaar buiten beschouwing mag laten, zie hoofdstuk 1, onder
1.2.3. 
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enkele mogelijke addertjes onder het gras. De Afdeling spreekt van gronden die
niet expliciet in bezwaar zijn aangevoerd. Dat roept, zo stelt Widdershoven, de
vraag op hoe het zit het met gronden die niet alleen niet expliciet, maar ook niet
impliciet in bezwaar aan de orde waren. Verder spreekt de Afdeling van een
beroepsgrond die direct verband houdt met datgene wat in de beslissing op bezwaar
is overwogen. Dat roept, aldus Widdershoven, de vraag op hoe het zit met gronden
ten aanzien waarvan zo’n verband ontbreekt. Widdershoven noemt het voorbeeld
van de situatie waarin in bezwaar alleen gronden zijn aangevoerd inzake een
bepaalde vorm van milieuhinder (bijvoorbeeld stankhinder) terwijl in beroep een
heel andere vorm (bijvoorbeeld geluidhinder) centraal wordt gesteld.

Voor het eerstgenoemde aspect lijkt in de praktijk niet een heel grote rol
weggelegd: de vraag in hoeverre kan worden gezegd dat een bepaalde beroeps-
grond in de bestuurlijke voorfase al impliciet aan de orde was, valt moeilijk op
grond van objectieve maatstaven te beantwoorden. Wat betreft de tweede kantteke-
ning: hierna zal blijken dat de Afdeling in situaties als de voorbeeldsituatie die
Widdershoven bij die tweede kanttekening noemt,19 inderdaad, een uitzondering
op de regel heeft geïntroduceerd: gronden die betrekking hebben op een onderdeel
van het bestreden besluit dat in de voorfase nog in het geheel niet ter discussie was
gesteld, blijven in beginsel buiten beschouwing. Referentiepunt wordt hier – uit-
gaande van de bezwaarprocedure als toepasselijke voorprocedure20 – overigens niet
gevormd door de overwegingen in de beslissing op bezwaar zoals genoemd in de
uitspraak van 10 september 2003, maar het bezwaar als zodanig: het gaat er om of
de belanghebbende het betrokken besluitonderdeel al in bezwaar had aangevoch-
ten.21

In dit licht bezien is het opmerkelijk dat de Afdeling in enkele latere uitspraken
waarin de hierboven geciteerde overweging opnieuw wordt gebruikt, daarin een
subtiele wijziging heeft aangebracht. De Afdeling spreekt in uitspraken van 8 sep-
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22 ABRS 8 september 2004, 200400429/1, JB 2004, 365 m.nt. C.L.G.F.H. A. (onder 2004,
378), ABRS 8 september 2004, 200400434/1 en ABRS 12 januari 2005, 200400518/1, AB
2005, 75 m.nt. RW. Zie ook ABRS 6 juli 2005, 200410663 en – in wat andere bewoordin-
gen – ABRS 6 april 2006, 200510048/1 en 200510048/2 (zie www.RaadvanState.nl). 

23 Waarbij natuurlijk wel een gebondenheid bestaat aan de ‘harde buitengrens’ van het geding,
te weten het bestreden besluit.

24 Zie ook hoofdstuk 1, onder 1.1. 
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tember 2004 en 12 januari 2005 niet meer van een verband met datgene wat in de
beslissing op bezwaar is overwogen, maar stelt:22

‘…Nu in dit geval de betrokken beroepsgronden direct verband houden met hetgeen
appellante in bezwaar heeft aangevoerd (cursivering toegevoegd; BvdG), is er geen
reden waarom de Afdeling niet mede op grondslag van deze gronden uitspraak zou
kunnen doen…’

Widdershoven noemt deze verandering in zijn annotatie bij de uitspraak van 12
januari 2005 een verbetering. Voor de omvang van het geschil, zo stelt hij, is
inderdaad bepalend hetgeen door appellant tegen een besluit is aangevoerd, en niet
datgene wat door het bestuursorgaan is overwogen. Was dat laatste het geval
geweest, dan zou het bestuur volgens Widdershoven door niets te overwegen over
een wel door appellant aangevoerde grond het geschil kunnen beperken. Inderdaad
valt in de verwijzing in de uitspraak van 10 september 2003 naar hetgeen concreet
is overwogen een mogelijke beperking te lezen, inhoudende dat alleen voor zover
het bestuur ergens iets over heeft gezegd, daarover in beroep iets zou mogen
worden aangevoerd – waarmee de belanghebbende in zoverre zou zijn overgele-
verd aan de ‘willekeur’ van het bestuur. Met Widdershoven kan worden geconclu-
deerd dat zo’n beperking, als zij inderdaad is beoogd, minder voor de hand ligt.
Daarmee is echter niet gezegd dat de genoemde latere uitspraken, zoals Widdersho-
ven stelt, in dit opzicht een verbetering inhouden. De constatering van de annotator
dat appellant, en niet het bestuur, de omvang van het geschil bepaalt is op zichzelf
beschouwd weliswaar juist,23 maar het is de vraag in hoeverre de onderhavige
materie op de omvang van het geschil betrekking heeft. Aan de orde is de vraag
naar de toelaatbaarheid van de door appellant aangedragen gronden. Die vraag ziet
in zoverre (juist) níet op de omvang van het geschil, dat ook gronden die eventueel
door de rechter buiten beschouwing worden gelaten natuurlijk deel uitmaken van
het geschil zoals dat door appellant is vormgegeven, van datgene dus wat appellant
beoordeeld had willen zien.24 De toelaatbaarheidskwestie ziet daarmee veeleer op
de omvang van de rechterlijke beoordeling, die dus, behalve de grenzen van het
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25 Zie hoofdstuk 1, onder 1.1.
26 Zo lijkt de stap van een voorwaarde van een verband met het gestelde in de voorprocedure

naar het vereiste van een ‘grondslag in de bedenkingen’ zoals dat aan de orde was in de
Medemblikjurisprudentie niet zo groot meer. Zie nader onder 3.3.6. 
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geschil, soms wellicht ook nog andere grenzen kent. Wanneer nu deze mogelijke
andere grenzen worden gerelateerd aan datgene wat appellant in een eerdere fase
naar voren heeft gebracht, komt dat veel dichter in de buurt van de ‘fuikengedach-
te’25 dan wanneer bedoelde grenzen (slechts) in verband worden gebracht met de
beslissing die het voorwerp van de beoordeling in rechte vormt, met, uiteindelijk,
de ‘harde buitengrens’ van het geding derhalve. Zo bezien houdt de verwijzing in
de uitspraak van 10 september 2003 naar (de overwegingen in) de beslissing op
bezwaar juist een minder grote beperking in dan die in de latere uitspraken naar
hetgeen in bezwaar is aangevoerd.

Ook om een andere reden houdt de eventuele voorwaarde van een verband met
de inhoud van het bezwaar een verdergaande beperking in dan de voorwaarde van
een verband met de beslissing op bezwaar. In hoofdstuk 1, onder 1.2.3.1, bleek al
dat in bezwaar een volledige heroverweging plaatsvindt, en dat het bestuur daarbij
niet gebonden is aan de gronden die de bezwaarmaker heeft aangevoerd. De
beslissing op bezwaar kan dus méér inhouden dan alleen een toetsing aan de hand
van de door de bezwaarmaker aangevoerde gronden. De voorwaarde die aansluit
bij het bezwaar biedt in beginsel niet de mogelijkheid beroepgronden betreffende
dit ‘meerdere’ in de beoordeling te betrekken, de voorwaarde die aansluit bij de
beslissing op bezwaar wel.

Dit alles zou misschien zelfs wel de vraag kunnen oproepen in hoeverre de
toelaatbaarheid van buiten de bezwaarfase gebleven gronden in de uitspraken van
8 september 2004 en 5 januari 2005 nog wel het algemeen uitgangspunt kan
worden genoemd. In beide uitspraken is weliswaar sprake van toelating van
beroepsgronden, maar mogelijkerwijs berust die toelating (mede) op een verband
met de gronden in bezwaar. Luidt in dat geval in feite niet de conclusie dat in de
betrokken gevallen helemaal geen sprake was van gronden die in bezwaar nog niet
aan de orde waren geweest, maar dat de gronden waar het om ging, in tegendeel,
(in voldoende mate) kunnen worden geacht al in bezwaar te zijn ingebracht?26

Intussen zijn er ook uitspraken totstandgekomen die juist minder mogelijke
beperkende voorwaarden bevatten dan de uitspraak van 10 september 2003. Zo
bevat een uitspraak van 17 december 2003 een verkorte versie van de hierboven
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27 ABRS 17 december 2003, 200301649/1. Zie ook ABRS 21 december 2004, 200408757/2,
ABRS 4 januari 2006, 200408453, ABRS 4 januari 2006, 200504985/1 ABRS 4 januari
2006, 200500045/1, ABRS 11 januari 2006, 200502755/1, ABRS 1 maart 2006, 200504702/1,
ABRS 22 maart 2006, 200507048/1, ABRS 17 mei 2006, 200509304/1 en ABRS 28 juni
2006, 200404814/1 en ABRS 29 november 2006, 200603270/1 (zie www.RaadvanState.nl).
Overigens keert in sommige van deze uitspraken het woordje ‘expliciet’ terug. Van een
verband met het bezwaar of de daarop genomen beslissing wordt echter niet gerept. 

28 ABRS 15 november 2004, 200406403/1 m.nt. Sew, JV 2005, 42, m.nt. MMvA. Zie ook
ABRS 7 december 2005, 200507231/1, ABRS 15 maart 2006, 200505857/1, ABRS 3 mei
2006, 200506875/1, ABRS 19 juli 2006, 200507231/1 en ABRS 6 december 2006,
200608036/1 en 200608036/2). De verwijzing in deze uitspraken naar de goede procesorde
lijkt, zo meent ook Widdershoven, betrekking te hebben op gronden die bijvoorbeeld pas
ter zitting zijn aangevoerd en die om die reden buiten beschouwing moeten blijven, op de
zogeheten goede procesorde in enge zin derhalve. De geciteerde overweging is in een aantal
andere uitspraken in min of meer dezelfde vorm terug te vinden, maar heeft in die uitspraken
betrekking op de toelaatbaarheid van gronden die op een laat moment in de lopende
procedure zijn ingebracht. Over de verhouding met de voorfase wordt daarbij niet gerept –
al is het natuurlijk aannemelijk dat de betrokken gronden ook in die fase nog niet aan bod
kwamen. Zie bijvoorbeeld ABRS 27 augustus 2004, 200404253/1, JV 2004, 407,  en ABRS
23 november 2004, 200405276/1(zie www.RaadvanState.nl). Zie verder hoofdstuk 5, onder
5.2.1.2. 
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geciteerde overweging uit de uitspraak van 10 september 2003, welke in een aantal
latere uitspraken terugkeert. Hier zijn alle eventuele beperkingen weggelaten:27

‘…De Afdeling overweegt dat ten aanzien van de bezwaarschriftprocedure noch uit de
wet noch uit enig rechtsbeginsel voortvloeit dat gronden die niet in bezwaar worden
aangevoerd, vanwege die enkele omstandigheid buiten de inhoudelijke beoordeling van
het beroep zouden moeten blijven. De Afdeling zal daarom hierna op de bedoelde
beroepsgrond ingaan…’

Widdershoven noemt in zijn annotatie bij de uitspraak van 12 januari 2005 voorts
een uitspraak van 15 november 2004 in een vreemdelingenzaak. Hij wijst er op dat
ook in deze uitspraak geen sprake is van beperkende voorwaarden ten aanzien van
de toelating van in eerste aanleg nieuw ingebrachte gronden. De Afdeling over-
weegt daarin:28

‘…De rechtbank heeft ten onrechte overwogen dat deze beroepsgrond niet kan worden
meegenomen bij de beoordeling van het besluit van 3 januari 2003, reeds omdat deze
eerst nadien naar voren is gebracht. De toetsing door de rechtbank van dat besluit naar
de feiten en omstandigheden ten tijde daarvan staat er niet aan in de weg en voorts
verbiedt geen rechtsregel dat, binnen de door de wet en de goede procesorde begrensde
mogelijkheden, bij de beoordeling van het beroep gronden worden betrokken die na het
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29 Widdershoven noemt in zijn annotatie bij de uitspraak van 12 januari 2005 echter een
uitspraak van de voorzieningenrechter van de rechtbank Den Bosch waarin de onderhavige
Afdelingsjurisprudentie als grondslag dient voor een terzijdelegging: Vzngr. Rb ’s-Herto-
genbosch 22 december 2004, LJN AS2345.

30 In dit verband wordt nogmaals gewezen op het onderscheid van De Bock tussen de reikwijd-
te en de inhoud van de toetsing. Zie De Bock 2004, p. 15 en 45. Zie ook hoofdstuk 1, onder
1.2.2.4. Ook hierna, onder 3.3.6, alsmede onder 3.4, zal dit onderscheid nog uitvoerig aan
bod komen. 

31 Al moet hierbij worden aangetekend dat niet op voorhand duidelijk is wat onder een besluit-
onderdeel moet worden verstaan, zie hoofdstuk 1, onder 1.2.2.3. De Afdeling noemt slechts
het ‘niet onlosmakelijk verbonden zijn met’ en het ‘geheel los staan van’ de overige
onderdelen als kenmerken van het besluitonderdeel. 
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nemen van het besluit zijn aangevoerd en niet als zodanig in bezwaar naar voren zijn
gebracht…’

Al met al is er sprake van een wat wisselend beeld met betrekking tot de mate
waarin de Afdeling, onder het regime dat voorafging aan de inwerkingtreding van
het nieuwe artikel 6:13 Awb, nu precies genegen was om nieuwe gronden in eerste
aanleg toe te staan. Overigens moet worden bedacht dat in geen van de hierboven
besproken zaken sprake is van daadwerkelijke terzijdelegging van beroepsgronden:
de tot nu toe geciteerde overwegingen dienen ter motivering van de toelating van
nieuwe gronden.29 In zoverre zijn de bespiegelingen van zojuist over mogelijker-
wijs in die overwegingen besloten liggende beperkingen dus slechts theorie.

Dat, het werd al eerder aangestipt, betekent niet dat de Afdelingsjurisprudentie
geen uitzondering op de regel kent. Die uitzondering is er wel, maar zij berust, zo
lijkt het, op wat andersoortige beweegredenen dan die welke tot nu toe de revue
passeerden: zoals eerder gezegd pleegde de Afdeling ook onder het oude regime
beroepsgronden die betrekking hadden op onderdelen van het bestreden besluit die
de belanghebbende niet in zijn bezwaar had betrokken, buiten beschouwing te
laten. De reikwijdte van de toetsing wordt aldus beperkt aan de hand van de
reikwijdte van het bezwaarschrift, als ware ieder besluitonderdeel als een apart
besluit te beschouwen.30 Zo’n beperking is als zodanig meer voorspelbaar en
vastomlijnd dan een eventuele beperking aan de hand van een onvoldoende te
achten verband tussen de gronden in beroep en die in bezwaar.31 Blijft het bij deze
beperking, dan is zij ook minder vérstrekkend: is een besluitonderdeel immers
eenmaal, op welke manier dan ook, in bezwaar aan de orde gesteld, dan mag men
in de beroepsfase met betrekking tot dat besluitonderdeel aanvoeren wat men wil.
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32 ABRS 21 april 2004, 200305732/1 (zie www.RaadvanState.nl). 
33 ABRS 24 november 2004, 200402355/1, JB 2005, 26 m.nt. EvdL. 
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Dan de uitspraken waar het om gaat. In een uitspraak van 21 april 2004 overwoog
de Afdeling:32

‘…Het hoger beroep is uitsluitend gericht tegen het oordeel van de rechtbank over de
toevoeging van de woorden “in ieder geval” voorafgaand aan de opsomming van
intrekkingsgronden in artikel 11, eerste lid, aanhef, van de voorschriften bij de vergun-
ning (…).

(…)Appellante heeft als enige beroepsgrond bij de rechtbank aangevoerd dat de woor-
den “in ieder geval” (…) ertoe leiden dat deze vergunning op een essentieel onderdeel
afwijkt van de op 6 augustus 1993 aan haar verleende vergunning.

Zij heeft dit aspect voor het eerst in beroep bij de rechtbank aangevoerd. Het bezwaar-
schrift richtte zich tegen andere aspecten van de vergunning, waaronder het in artikel 11,
derde lid opgenomen voorschrift.

De op artikel 11, eerste lid, aanhef, van de voorschriften betrekking hebbende beroeps-
grond betreft een onderdeel van het besluit dat geheel los staat van de onderdelen,
waartegen de gemaakte bezwaren zich richtten. Nu de bezwaren zich niet richtten tegen
dit onderdeel van het besluit, stond dit bij de heroverweging op grondslag van het
bezwaar niet ter beoordeling van het college. Appellante kon dit aspect om die reden niet
alsnog aan de orde stellen…’

Een vergelijkbare benadering is terug te vinden in een uitspraak van 24 november
2004. Ook hier betrof het een vergunning met daaraan verbonden een aantal
voorschriften, en hadden de beroepsgronden betrekking op een ander voorschrift
dan het voorschrift dat in bezwaar centraal had gestaan. De Afdeling overwoog:33

‘Aan die vergunning zijn onder meer de voorwaarden verbonden dat de vergunninghou-
der zijn standplaats mag innemen op maandag tot en met vrijdag (voorwaarde drie) en
dat de vergunninghouder uiterlijk vijftien minuten voor het tijdstip waarop de verkoop-
activiteiten mogen beginnen op de standplaats aanwezig mag zijn en de standplaats
uiterlijk vijftien minuten na afloop van de onder voorwaarde vier aangegeven tijd (21.00
uur) dient te hebben ontruimd (voorwaarde vijf).
(…)

Appellant heeft bij de rechtbank aangevoerd dat het college voorwaarde vijf niet in
redelijkheid aan de vergunning heeft kunnen verbinden. In bezwaar had hij dit niet naar
voren gebracht. Het ging hem er toen alleen om dat voorwaarde drie werd verruimd. Het
college heeft in bezwaar alleen een, aan de bezwaren van appellant tegemoet komende,
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34 Widdershoven, JBPlus-Verklaard 2006, p. 36. Met de term ‘enge benadering’ doelt de
auteur op een benadering waarbinnen vaker een zelfstandig besluitonderdeel wordt aangeno-
men. 

141

beslissing genomen met betrekking tot voorwaarde drie en kon zich daartoe ook beper-
ken. Uit het bezwaar behoefde immers niet te worden afgeleid dat appellant ook bezwaar
had tegen voorwaarde vijf. Veeleer moest daaruit worden opgemaakt dat appellant met
voorwaarde vijf instemde. De discussie over voorwaarde drie had immers alleen zin
indien dat het geval was.

(…)De op voorwaarde vijf betrekking hebbende beroepsgrond betreft derhalve een
onderdeel van het besluit dat geheel los staat van de onderdelen waartegen het gemaakte
bezwaar zich richtte. Nu dit bezwaar zich niet richtte tegen dit onderdeel van het besluit,
stond dit bij de heroverweging op grondslag van het bezwaar niet ter beoordeling van
het college. Appellant kon de aan de vergunning verbonden voorwaarde vijf om die
reden niet alsnog in beroep aan de orde stellen…’

Widdershoven meent dat deze jurisprudentie getuigt van een, in zijn woorden,
engere benadering van het begrip ‘besluitonderdeel’ dan die welke is gekozen in
de in hoofdstuk 3, onder 3.4.5 te bespreken jurisprudentie zoals die tot nu toe onder
het regime van het nieuwe artikel 6:13 Awb tot stand is gekomen. In de onderhavi-
ge zaken worden afzonderlijke vergunningvoorschriften immers als aparte besluit-
onderdelen gezien, terwijl in de nieuwe jurisprudentie, op een wijze als omschre-
ven in hoofdstuk 1, onder 1.2.2.3, wordt gewerkt met milieucompartimenten.34

Over de vraag in hoeverre een en ander een daadwerkelijk verschil in benadering
van het begrip ‘besluitonderdeel’ impliceert, kan men echter van mening verschil-
len. In hoofdstuk 1, onder 1.2.2.3, werd geconcludeerd dat vergunningvoorschrif-
ten wel degelijk afzonderlijke rechtsgevolgen kennen, en dus in principe voor
kwalificatie als besluitonderdeel in aanmerking komen. Daarbij werd opgemerkt
dat complexe stelsels van nauw met elkaar samenhangende voorschriften als één
besluitonderdeel plegen te worden aangemerkt. Men zou kunnen volhouden dat de
mate van samenhang tussen de voorschriften in de onderhavige zaken niet geheel
en al van eenzelfde orde als die binnen een milieucompartiment – die mening lijkt,
gezien de nadruk die in de uitspraken wordt gelegd op het juist ontbreken van
iedere samenhang, althans de Afdeling toegedaan. Zou men in zaken als de onder-
havige, waarin het gaat om wat eenvoudiger vergunningen, van eenzelfde soort
samenhang uitgaan als binnen de afzonderlijke milieucompartimenten, dan zou dat
in veel gevallen immers neerkomen op het aanmerken van de vergunning als
ondeelbaar besluit. Het is mogelijkerwijs dus wat voorbarig om van een engere
benadering van het begrip ‘besluitonderdeel’ als zodanig te spreken. Vast staat
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35 Definities als die van Crommelin zijn dus niet langer bruikbaar, zie Crommelin, 2007,
p. 210-211. 

36 ABRS 16 juni 2004, 200307560/1 (zie www.RaadvanState.nl). 
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echter wel dat het, nu kwalificatie als zelfstandig besluitonderdeel ook onder het
nieuwe regime gevolgen heeft voor de rechtsbescherming, wenselijk is dat die
kwalificatie niet te snel en gemakkelijk plaatsvindt.35 Zo bezien is in de onderhavi-
ge uitspraken inderdaad sprake van een vrij strikte benadering. Op dit laatste aspect
zal hierna, onder 3.4.5, nog worden teruggekomen.

Ten slotte is er nog aandacht voor een uitspraak van 16 juni 2004. Hier wordt
in meer dan één opzicht elk van de onderdelen van het bestreden besluit als
afzonderlijk besluit behandeld. Niet alleen mag in beroep niet worden opgekomen
tegen onderdelen van het besluit die in bezwaar buiten beschouwing zijn gebleven,
maar de Afdeling brengt bovendien met betrekking tot elk van de onderdelen
afzonderlijk de beroepstermijn (!) in stelling:36

‘…de Afdeling onderschrijft het oordeel van de rechtbank dat de grieven van appellant
tegen onderdeel 3 van het besluit van 25 oktober 2001 buiten bespreking dienen te
blijven omdat appellant in bezwaar te kennen had gegeven tegen dat onderdeel van het
besluit van 25 oktober 2001 niet te appelleren. De bezwaren van appellant waren enkel
gericht tegen onderdeel 2 en onderdeel 4 van dat besluit. De beslissing op bezwaar
betreft dan ook slechts die onderdelen. Het beroepschrift van 21 november 2002 heeft
uitsluitend gericht tegen de beslissing op bezwaar voor zover betrekking hebbend op de
handhaving van de beslissing over de sluitingstijden (onderdeel 4). Gelet hierop had de
rechtbank ook buiten bespreking dienen te laten de grieven die appellant in de loop van
de procedure – na het verstrijken van de beroepstermijn, naar zijn zeggen wegens
drukte – heeft aangevoerd tegen de in de beslissing op bezwaar tevens vervatte gehand-
haafde weigering hem vergunning te verlenen voor de uitbreiding van zijn parenclub
(onderdeel 2). Appellant had immers zijn beroep beperkt tot het niet onlosmakelijk met
dit onderdeel verbonden onderdeel 4…’

Hierna, onder 3.4.4, zal nog op deze uitspraak worden teruggekomen. Ook in
hoofdstuk 5, onder 5.2.1.2, is er aandacht voor het op deze wijze omgaan met de
beroepstermijn. Hier wordt volstaan met de opmerking dat processuele vereisten
als de beroepstermijn betrekking hebben op het besluit in Awb-rechtelijke zin.
Hantering van dergelijke vereisten ten aanzien van afzonderlijke besluitonderdelen
vindt geen grondslag in de wet.
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37 CRvB 7 september 2004, 02/4208 NABW, JB 2004, 378 m.nt. C.L.G.F.H. A., tevens
behorend bij JB 2004, 365.

38 Zie onder 2.4. Zie ook hierna, onder 3.3.4. 
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3.3.3 Centrale Raad van Beroep

Ook bij de Centrale Raad van Beroep gold ten tijde van de werking van het oude
artikel 6:13 Awb dat in eerste aanleg ingebrachte gronden die niet reeds in de
voorfase aan de orde waren, in principe toelaatbaar werden geacht. In een uitspraak
van 7 september 2004 stond de vraag centraal of sprake was van dringende redenen
om af te zien van terugvordering van ten onrechte uitbetaalde uitkeringsbedragen.
De Centrale Raad overwoog:37

‘…naar het oordeel van de rechtbank heeft appellant (het bestuursorgaan, dat in hoger
beroep was gekomen; BvdG) ten onrechte niet onderzocht of er dringende redenen als
bedoeld in artikel 78, derde lid, van de Abw aanwezig zijn op grond waarvan geheel of
gedeeltelijk van terugvordering kan worden afgezien.
(…)
Met de rechtbank is de Raad van oordeel dat appellant (…) de reikwijdte van artikel 78,
derde lid, van de Abw heeft miskend. (…)
Appellants opvatting dat de rechtbank ten onrechte het beroep van gedaagde op het
bestaan van dringende redenen, welk beroep door gedaagde niet eerder dan in de
procedure bij de rechtbank naar voren is gebracht, in haar beoordeling heeft betrokken
onderschrijft de Raad niet. Wanneer zoals in het onderhavige geval een belanghebbende
een grief tijdig kenbaar maakt aan de rechtbank en het bestuursorgaan in de gelegenheid
is geweest gemotiveerd op die grief te reageren staat geen geschreven of ongeschreven
rechtsregel eraan in de weg deze grief in de rechterlijke beoordeling te betrekken. Niet
gebleken is dat gedaagde met het aanvoeren van haar grieven buiten de grenzen van het
geschil is getreden of in een eerdere fase van de procedure welbewust ervan heeft
afgezien bepaalde (mogelijke) gebreken van het bestreden besluit aan de orde te stellen.
Het voorgaande brengt mee dat de aangevallen uitspraak voor bevestiging in aanmerking
komt…’

Ook de Centrale Raad bouwt in zijn overweging enkele beperkingen in. Zijn de
betrokken gronden in de voorfase welbewust achtergehouden dan is de Centrale
Raad kennelijk niet bereid deze in de beoordeling mee te nemen. Met betrekking
tot feitelijke gegevens werd al een uitzondering in deze sfeer geformuleerd door
Widdershoven c.s.38 Zij lijkt te moeten worden gesitueerd in de sfeer van de goede
procesorde. Overigens geldt de hiervoor, onder 2.5, met betrekking tot de categorie
feitelijke gegevens geformuleerde conclusie dat welbewuste achterhouding vanuit
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39 Annotatoren Albers en Widdershoven (de laatste in zijn annotatie bij de Afdelingsuitspraak
van 12 januari 2005, waarin ook de onderhavige uitspraak van de Centrale Raad ter sprake
komt) oordelen overigens nogal luchtig over deze mogelijke beperking. 

40 CRvB 21 oktober 2004, 03/6519 ESF + 03/6520 ESF + 03/6522 t/m 03/6527 ESF + 03/6529
ESF, LJN AR4862. 

41 Zie onder 2.4.2.2.
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het perspectief van de burger nou niet echt een voor de hand liggende manoeuvre
is, natuurlijk ook voor de categorie rechtsgronden.

Interessanter is de verwijzing naar de ‘grenzen van het geschil’, die toch weer
associaties kan oproepen met fuiken en trechters.39 Duidelijk is dat de Centrale
Raad hier niet doelt op hetgeen in de voorfase met betrekking tot de ter discussie
staande besluitonderdelen is aangevoerd: dat zou immers neerkomen op de
‘grondenfuik’ die door de Raad nu juist wordt verworpen. Wel zou het kunnen dat
de Raad, net als de Afdeling, de toelating van buiten de voorfase gebleven rechts-
gronden heeft willen beperken tot gronden die zien op besluitonderdelen die als
zodanig in de voorfase al ter discussie stonden. Het is echter ook denkbaar dat de
Raad hier slechts doelt op de ‘harde buitengrens’ van het geding, het bestreden
besluit. Er is niet veel jurisprudentie voorhanden die uitsluitsel zou kunnen geven.
In een uitspraak van 21 oktober 2004 laat de Centrale Raad gronden toe die
kennelijk een buiten de bezwaarfase gebleven besluitonderdeel betroffen. De Raad
formuleert echter een rechtvaardiging voor het niet eerder inbrengen van de
gronden, namelijk de omstandigheid dat het bestuur pas in de loop van de beroeps-
procedure bij de rechtbank had aangegeven wat met betrekking tot de totstandko-
ming van het aanvankelijk buiten de discussie gebleven besluitonderdeel nu
eigenlijk de doorslaggevende factor was geweest.40 Daarmee biedt de uitspraak
weinig zekerheid over het standpunt van de Raad buiten dit individuele geval – al
zou natuurlijk a contrario redenerend kunnen worden volgehouden dat de Raad dit
soort gronden bij ontbreken van een rechtvaardiging voor de late inbrenging
kennelijk níet toelaatbaar acht. Overigens heeft deze kwestie in het licht van de
inwerkingtreding van het nieuwe artikel 6:13 Awb thans nog maar beperkte
relevantie.

Dan nog even terug naar de zojuist geciteerde uitspraak van 7 september 2004.
De ‘verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan’, zoals bedoeld door de Afdeling
bestuursrechtspraak in haar uitspraken inzake het gelijkheidsbeginsel,41 komt hier
duidelijk naar voren. Blijkens de uitspraak van de Centrale Raad had het bestuur
immers eigener beweging onderzoek moeten verrichten naar de eventuele aanwe-
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42 Ook als wordt uitgegaan van de benadering van Daalder en Schreuder-Vlasblom, geldt dus
dat dit punt nog had mogen worden ingebracht. Uitgaande van genoemde benadering geldt
dat echter alleen voor zover het bestuursorgaan de betrokken feiten al in het kader van zijn
eigen onderzoek aan het licht had moeten brengen. 

43 Zie bijvoorbeeld artikel 11.5 Wet studiefinanciering 2000 en artikel 9b Les- en Cursusgeld-
wet. Ook in veel lagere regelingen komt dit soort clausules voor. 

44 CRvB 25 januari 2005, 03/699WVG, LJN AS7569. 
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zigheid van dringende redenen.42 Dat hangt samen met het feit dat het hier ging om
een ambtshalve (terugvorderings)besluit. In geval van besluitvorming op aanvraag
zullen ‘dringende redenen’ als hier aan de orde in principe moeten worden aange-
dragen door de aanvrager. In tal van wetten en regelingen komen zogeheten
hardheidsclausules voor.43 Wat nu te doen als een beroep van de aanvrager op een
hardheidsclausule in het besluitvormingstraject achterwege is gebleven, maar in de
beroepsprocedure in eerste aanleg alsnog ter tafel komt? Volgens de Centrale Raad,
toch geen adept van Daalder en Schreuder-Vlasblom, zijn de mogelijkheden om
met zo’n beroep in de rechterlijke beoordeling rekening te houden beperkt. In een
uitspraak van 25 januari 2005 omtrent de afwijzing van een aanvraag om vervan-
ging van een bruikleenauto overwoog de Raad het volgende:44

‘…De rechtbank heeft (…) het beroep ongegrond verklaard. Zij heeft het standpunt van
gedaagde dat appellant niet is aangewezen op een (bruikleen)auto op de grond dat het
AOV (aanvullend openbaar vervoer; BvdG) voor hem een adequate voorziening is,
onderschreven.
(…)
Voorts heeft de rechtbank in de door appellant (voor het eerst in beroep) uitdrukkelijk
betrokken stelling, inhoudende dat zijn echtgenote niet met het AOV kan en dat zij bij
haar vervoer met eigen auto afhankelijk is van appellant, geen grond gevonden om te
oordelen dat gedaagde de aanvraag van appellant had moeten honoreren met toepassing
van de hardheidsclausule. De overwegingen van de rechtbank komen hierop neer dat
gedaagde in de ten tijde van het besluit van 27 maart 2002 voorhanden gegevens geen
aanleiding hoefde te zien om ambtshalve toepassing te geven aan de hardheidsclausule.
(…)

Ook de Raad is niet gebleken dat appellant (…) geen gebruik kan maken van het AOV.
(…)
Voorts kan de Raad zich vinden in de verwerping door de rechtbank van de beroeps-
grond met betrekking tot het niet toepassen van de hardheidsclausule. De Raad onder-
schrijft de strekking van de aan dat oordeel ten grondslag liggende overwegingen…’

Het lijkt er op dat de Centrale Raad hier aanneemt dat met het in eerste aanleg voor
de eerste maal gedane beroep op de hardheidsclausule de grenzen van het besluit
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45 Zie hoofdstuk 2, onder 2.3.5.
46 Zij is ook moeilijk verenigbaar met sommige andere uitspraken van de Centrale Raad, zoals

de in hoofdstuk 2, onder 2.5 genoemde uitspraak van 15 februari 2005, 02/5989 NABW,
RSV 2005, 158 m.nt. F.J. IJspeerd.

47 De zaken liggen uiteraard anders als toepassing zou worden gegeven aan de benadering van
Daalder en Schreuder-Vlasblom: relevantie met betrekking tot de voorbereiding van het
besluit ontbreekt. 

48 Zie hoofdstuk 1, 1.2.2.4, 1.2.2.5 en 1.3.2.
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zoals het bestuur dat had genomen, en daarmee de ‘harde buitengrens’ van het
geding, werden overschreden.45 Of deze opvatting verdedigbaar is, is de vraag.46

Een hardheidsclausule is geen op zichzelf staande grond voor toewijzing van een
voorziening, die los valt te bezien van eventuele andere toewijzingsgronden. Zij
strekt ertoe dat de wet in geval van een bijzondere hardheid (de wet spreekt meestal
van een ‘onbillijkheid van overwegende aard’) buiten toepassing kan worden
gelaten. Heeft het bestuur, onkundig van het bestaan van zo’n hardheid, aan de
wetstoepassing gestalte gegeven, dan heeft het alsnog inroepen van die hardheid
met het doel de onverkorte toepassing van de wet terug te draaien, procestechnisch
gezien dus wel degelijk relevantie.47 De grensoverschrijding is dus geen uitgemaak-
te zaak. Dat een grote mate van bestuurlijke vrijheid inherent is aan de meeste
hardheidsclausules, doet hieraan niet af. Dit laatste betekent wel dat de rechter niet
zal kunnen vernietigen vanwege materiële onjuistheid van het bestreden besluit,
maar het, als de beroepsgrond slaagt, zal moeten laten bij de constatering van
onvolledigheid van de motivering van het besluit, waarna het aan het bestuur is om
zich alsnog over de noodzaak tot toepassing van de hardheidsclausule te buigen.
Het besluit dat daarvan het resultaat is zal door de rechter met de nodige terughou-
dendheid moeten worden beoordeeld. Overigens had het bestuur in de zojuist
besproken zaak bij de Centrale Raad naar aanleiding van aanvragen van de echtge-
note van appellant alsnog besloten tot het, met terugwerkende kracht, geven van
toepassing aan de hardheidsclausule jegens appellant. Wellicht heeft die omstan-
digheid de wijze waarop de Centrale Raad de zaak heeft afgedaan mede beïnvloed.

3.3.4 College van Beroep voor het bedrijfsleven

In hoofdstuk 2, onder 2.6.3, werd al even gewezen op een uitspraak van het
College van Beroep voor het bedrijfsleven van 17 mei 2005, waarin het College te
maken kreeg met gronden en feitelijke gegevens die in de voorfase niet ter tafel
waren geweest. Het gaat om één van de uitspraken uit de reeks waarin het College
prejudiciële vragen stelt aan het HvJEG.48 Het betrof de ruiming van een veebedrijf
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49 CBb 17 mei 2005, AWB 02/581, LJN AT 5809. 
50 Maar daarbij gaat het om een andere kwestie dan de vraag welke gevolgen het buiten een

eerdere fase blijven van gegevens als zodanig dient te hebben. Zie 1.2.4.2. Zie tevens
hoofdstuk 4. 
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in Kootwijkerbroek in verband met het mkz-virus. In beroep kwamen appellanten
met een onderzoeksrapport dat naar zij stelden aantoonde dat de constatering van
een mkz-besmetting op een naburig bedrijf, die de aanleiding tot de ruiming was
geweest, niet terecht was geweest; de betwisting van de aanwezigheid van het virus
bij dit naburige bedrijf was nieuw ten opzichte van hetgeen in bezwaar was aan-
gevoerd. Het College, dat in deze zaak recht sprak in eerste en enige aanleg, over-
woog:49

‘…Het College gaat allereerst in op het door verweerder ingenomen standpunt dat,
aangezien de argumenten van appellanten ter betwisting van de aanwezigheid van het
mkz-virus op het bedrijf van C en de rechtmatigheid van de daarmee verband houdende
besmetverklaring van dat bedrijf, alsmede ten aanzien van de zwakte van het aangetrof-
fen mkz-virus eerst in beroep bij het College naar voren zijn gebracht, deze argumenten
niet bij de beoordeling van de rechtmatigheid van het bestreden besluit mogen worden
betrokken.
Het College ziet geen belemmering om deze argumenten van appellanten thans in beroep
bij de beoordeling van de rechtmatigheid van het besluit op bezwaar te betrekken.
Daarbij is in aanmerking genomen dat het niet gaat om alsnog in beroep aanvechten van
een min of meer zelfstandig onderdeel van het primaire besluit dat in de bezwaarfase
onaangevochten is gebleven. Bovendien hebben appellanten de bedoelde argumenten
reeds in de gronden van het beroep naar voren gebracht, zodat verweerder daarop in het
verweerschrift heeft kunnen ingaan (en dat ook heeft gedaan).
Mitsdien kan niet worden staande gehouden dat de beginselen van een goede procesorde
zich ertegen verzetten deze argumenten in de beoordeling te betrekken…’

Ook het College acht buiten de voorfase gebleven gronden dus in beginsel toelaat-
baar, maar legt, explicieter dan de Centrale Raad, een grens bij – in de woorden
van het College zelf – in de bezwaarfase onaangevochten gebleven, min of meer
zelfstandige besluitonderdelen. Het College achtte het blijkens deze uitspraak
voorafgaand aan de inwerkingtreding van het nieuwe artikel 6:13 Awb dus niet, of
althans niet zonder meer, geoorloofd dat in beroep andere besluitonderdelen ter
discussie werden gesteld dan die welke ook al in de voorfase waren bestreden. In
zoverre zat het College, zo lijkt het, op eenzelfde lijn als de Afdeling. De uitspraak
bevat, behoudens de verwijzing naar het verdedigingsbeginsel en naar de goede
procesorde in enge zin zoals die bij alle drie de colleges wel in enige vorm is terug
te vinden,50 verder geen beperkingen.
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51 CBb 10 december 2004, AWB03/1257 t/m 03/1261, AB 2005, 101 m.nt. JHvdV. 
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Dat lijkt een duidelijke afbakening. Toch is dat slechts ten dele het geval. Het
begrip besluitonderdeel, zo bleek al in hoofdstuk 1, onder 1.2.2.3, kent immers nog
geen erg vaste invulling. Misschien dat dat het College opbreekt in een uitspraak
van 10 december 2004. Appellante, een rechtspersoon, kwam op tegen een aantal
haar door de Belastingdienst/Douane gedane uitnodigingen tot betaling van
antidumpheffing. In bezwaar had zij bij twee aspecten vraagtekens geplaatst,
namelijk bij de verschuldigdheid van de heffingen en bij de bevoegdheid van de
inspecteur tot het nemen van de besluiten. Zij had haar bezwaar echter alleen op
het tweede punt gemotiveerd, dit ondanks een uitnodiging van het bestuur om ook
op het andere punt een nadere motivering te geven. Het bestuur had het bezwaar
daarop op het punt van de verschuldigdheid van de heffingen niet ontvankelijk (!),
en voor het overige ongegrond verklaard. Het College overwoog:51

‘…Het college stelt vast dat appellante haar bezwaren tegen de primaire besluiten in de
bezwaarfase bewust beperkt heeft gehouden tot de vraag of de inspecteur wel bevoegd
was om de uitnodigingen tot betaling van antidumpheffing te doen. Immers, hoewel zij
daartoe bij brief van verweerder van 8 augustus 2003 uitdrukkelijk was uitgenodigd,
heeft zij volgens verweerders relaas in een telefonische reactie laten weten dat zij geen
argumenten zou aanvoeren met betrekking tot de verschuldigdheid van de antidumphef-
fing. Appellante heeft, aldus verweerder, in dat gesprek ook afgezien van de mogelijk-
heid op een hoorzitting haar bezwaren nader uiteen te zetten. Desgevraagd heeft appel-
lante verweerders relaas ter zake niet weersproken. In de beslissingen op bezwaar heeft
verweerder vervolgens besloten over de aan hem voorgelegde bevoegdheidskwestie
(…).
In beroep heeft appellante met betrekking tot de bevoegdheidskwestie geen grieven
aangevoerd. Het college kan ook ambtshalve geen aanleiding vinden te oordelen dat de
bestreden besluiten in verband met een bevoegdheidsgebrek voor vernietiging in
aanmerking komen.
Appellante heeft in beroep wel aangevochten dat zij in dit geval een antidumpheffing
verschuldigd zou zijn. Het college is van oordeel dat uit de opstelling van appellante in
de bezwaarfase mag worden afgeleid dat zij zich bij de verschuldigdheid van de heffing
had neergelegd. Uit een oogpunt van goede procesorde is het niet aanvaardbaar dat
appellante in beroep daarvan terugkomt en het, tot de bevoegdheidskwestie afgebakende,
geding met dit punt wil uitbreiden. Niet alleen doet de handelwijze van appellante
onrecht aan de welwillende houding van verweerder, die haar in de bezwaarfase de
gelegenheid geboden heeft de verschuldigdheid van de heffing alsnog in geding te
brengen, maar bovendien heeft zij dusdoende verweerder de gelegenheid ontnomen om
in zijn beslissingen op bezwaar op de door haar aangevoerde argumenten in te gaan.
Daarmee heeft appellante ook de mogelijkheid afgesloten om het geschil in de bezwaar-
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52 Er kan zelfs worden gezegd dat het bestuur met bedoelde wijze van afdoening handelde
alsof sprake was van twee afzonderlijke besluiten. Onder de werking van het ‘oude’ artikel
6:13 Awb was namelijk niet alleen het per beroepsgrond beoordelen van de ontvankelijk-
heid, maar ook het per besluitonderdeel beoordelen daarvan ongebruikelijk. Dat was alleen
anders binnen de zogenoemde Medemblik-jurisprudentie, zie hierna onder 3.3.6. 

53 Zie 3.3.3.
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fase te doen eindigen. Voor haar handelwijze heeft appellante geen rechtvaardiging
aangevoerd.
(…) Gelet op het voorgaande gaat het college aan de grief inzake de verschuldigdheid
van de heffing voorbij. De beroepen worden, nu geen andere grief voorligt, ongegrond
verklaard…’

Getuige de niet-ontvankelijkverklaring van het bezwaar op (alleen) het punt van
de verschuldigdheid, beschouwde het bestuur de bevoegdheidskwestie en de
kwestie van de verschuldigdheid als twee los van elkaar staande besluitonderde-
len.52 Uitgaande van de definitie zoals gegeven in hoofdstuk 1, onder 1.2.2.3, was
van los van elkaar staande besluitonderdelen echter geen sprake. Immers, de vraag
naar de bevoegdheid van het bestuur tot het nemen van een bepaald besluit valt
weliswaar als rechtsvraag afzonderlijk te bezien van andere op het besluit betrek-
king hebbende rechtsvragen, maar met deze afzonderlijke rechtsvraag is niet tevens
een afzonderlijk rechtsgevolg gemoeid. Het is de vraag of ook het College hier is
uitgegaan van afzonderlijke besluitonderdelen, en, zo ja, of dat de wijze waarop het
de zaak heeft afgedaan heeft beïnvloed. Anders gezegd: kan het zo zijn dat het
College, in lijn met de uitspraak van 27 mei 2005, de betrokkene een aanvankelijk
niet ingaan op een uitnodiging van het bestuur tot aanvulling van de gronden in
bezwaar, met name of zelfs uitsluitend wil aanrekenen als die uitnodiging betrek-
king had op andere besluitonderdelen dan de tot dan toe in bezwaar ter discussie
gestelde onderdelen? Mocht dat het geval zijn, dan valt de uitkomst van deze zaak,
zo moge duidelijk zijn, te betwisten.

Of het voorgaande een rol heeft gespeeld is overigens allerminst zeker. Het
College rept immers niet van besluitonderdelen maar benadrukt slechts hoe zeer
de opstelling van appellante de afdoening van het geschil heeft bemoeilijkt. De
casus in deze zaak roept associaties op met het door de Centrale Raad van Beroep
in zijn uitspraak van 7 september 2004 geformuleerde voorbehoud met betrekking
tot het welbewust achterhouden van gegevens.53 In dat verband werd al gewezen
op de opmerkingen die Widdershoven c.s. in deze sfeer hebben gemaakt met
betrekking tot feitelijke gegevens. De auteurs zien aanleiding tot rechterlijke
terzijdelegging van dergelijke gegevens als deze in de voorfase met opzet of aan
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54 Zie hiervoor, onder 2.4.
55 Omdat het hier een beperking in de sfeer van de goede procesorde betreft, is dat niet anders

onder het regime van het nieuwe artikel 6:13 Awb. 
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opzet grenzende nalatigheid waren achtergehouden, waarbij volgens de auteurs ook
de mate van deskundigheid bij de betrokkene in het oog moet worden gehouden.
Geconcludeerd werd dat het dan gaat om situaties die grenzen aan misbruik van
procesrecht.54 In grote lijnen kan worden gezegd dat hetgeen in dit verband geldt
voor feitenmateriaal, ook wel geldt voor beroepsgronden.55 Daarvan uitgaande lijkt
het niet op voorhand zeker dat in deze zaak genoeg reden voor terzijdelegging
aanwezig was. Gelet op het verzoek van het bestuur, kan niet worden ontkend dat
appellante wist wat zij deed – in zoverre was dus van welbewustheid sprake.
Daarbij komt dat appellante werd vertegenwoordigd door een groot en bekend
belastingadvieskantoor, hetgeen de mate van aanwezig te achten welbewustheid
natuurlijk alleen maar groter maakt. Toch is daarmee nog niet gezegd dat sprake
was van het met een zekere mate van moedwilligheid laten voortduren van het
geschil, van een zekere mate van kwade trouw derhalve. Zo zou het bijvoorbeeld
denkbaar kunnen zijn dat de gemachtigde, in de drukte van de werkzaamheden van
een groot kantoor, zaken heeft laten liggen. De mededeling aan het bestuur dat
geen aanvulling van de gronden zou worden ingediend, zou dan het gevolg kunnen
zijn van het onvoldoende bestuderen van de zaak door die gemachtigde. Dat is,
natuurlijk, toerekenbaar, maar vormt dit soort vergissingen ook een reden om zaken
buiten de rechterlijke beoordeling te laten? Het door het College genoemde weg-
vallen van de mogelijkheid voor het bestuur om al in bezwaar op de argumenten
van appellante te reageren noopt daar op zichzelf beschouwd in elk geval niet toe:
van dergelijk wegvallen is immers altíjd sprake als in beroep nieuwe gronden
worden ingebracht, en zoals het College in zijn uitspraak van 17 mei 2005 ook
aangeeft, wordt dat gecompenseerd door de gelegenheid die het bestuur in de
beroepsprocedure zelf heeft om op de argumenten in te gaan.

3.3.5 De Hoge Raad

In hoofdstuk 2, onder 2.6.4, werd al opgemerkt dat het binnen de belastingrecht-
spraak traditioneel geen gebruik is om enige beperking in de toelating van gege-
vens te verbinden aan het in een eerder stadium van de bezwaar- en beroepsgang
onder tafel blijven daarvan. Niet alleen voor feiten en bewijs, maar ook voor
rechtsgronden geldt dus van oudsher dat deze niet eerst aan het bestuur behoeven
te zijn voorgelegd om te kunnen worden meegenomen in de rechterlijke beoorde-
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56 HR 24 januari 2003, 36.247, AB 2003, 139, m.nt. BdW, BNB 2003, 172 m.nt. Geradts.
57 HR 7 mei 1997, BNB 1998/1, m.nt. Wattel. Overigens mag interne compensatie niet leiden

tot een verhoging van het aanslagbedrag. Dat zou immers reformatio in peius opleveren. 
58 Zie voor een overzicht van de discussie die voorafgaand aan het arrest over de materie is

gevoerd: Embregts, 2004, p. 28-31. 
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ling. In het in hoofdstuk 1, onder 1.2.2.3 al genoemde arrest van 24 januari 2003
is dat nog eens uitdrukkelijk bevestigd.56 De aanleiding daartoe vormde een
leerstuk uit het fiscaal procesrecht dat enig verband houdt met de grondenproble-
matiek zoals die hier aan de orde is, namelijk het leerstuk van de interne compensa-
tie. Dat leerstuk houdt in dat als een belastingplichtige in beroep aanvoert dat de
bestreden aanslag op een bepaald punt te hoog is, de inspecteur daar tegenover mag
stellen dat de aanslag ook op een ander punt aanpassing behoeft, met als conclusie
dat de aanslag, hoewel misschien onjuist op het door de belastingplichtige bestre-
den punt, toch niet te hoog is vastgesteld.57 In het arrest van 24 januari 2003 ging
de Hoge Raad in op de vraag hoe dit leerstuk valt in te passen in het stelsel van de
Awb.58 De Hoge Raad overwoog:

‘…Uit de tekst van artikel 7:11, lid 1, Awb, kan niet worden afgeleid dat het, indien een
belastingplichtige in bezwaar een aanslag op een bepaald punt bestrijdt, de inspecteur
niet zou vrijstaan andere elementen van de aanslag aan de orde te stellen en gelet op die
andere elementen het standpunt in te nemen dat de aanslag, hoewel op het bestreden
punt mogelijk onjuist, toch niet te hoog is vastgesteld.
Door aldus te handelen verlaat de inspecteur niet de “grondslag” van het bezwaar in de
zin van vorengenoemde bepaling. Een belastingaanslag kan immers niet worden
beschouwd als een meerledig besluit in die zin dat de elementen waaruit het als ver-
schuldigd vastgestelde bedrag is opgebouwd, zouden kunnen worden onderscheiden als
evenzovele besluitonderdelen. Een bezwaar tegen een aanslag moet derhalve worden
beschouwd als een bezwaar tegen die aanslag in zijn totaliteit, ook al richten de argu-
menten van de belastingplichtige zich specifiek op één of enkele van de elementen van
de aanslag. Evenals het de belastingplichtige vrijstaat om zijn bezwaar te doen steunen
op argumenten die niet stroken met het door hem bij zijn aangifte ingenomen standpunt,
heeft de inspecteur de vrijheid om in bezwaar de aanslag te handhaven op grond van
argumenten die afwijken van het door hem bij het opleggen van die aanslag ingenomen
standpunt. Het vorenstaande geldt, gelet op de tekst van artikel 8:69, lid 1, Awb, mutatis
mutandis ook voor de beroepsfase…’

Afzonderlijke aftrekposten vormen dus, zo werd in hoofdstuk 1, onder 1.2.2.3 al
aangegeven, geen afzonderlijke besluitonderdelen. Is die conclusie, zoals bleek, op
zichzelf beschouwd nog goed inpasbaar in de uitgangspunten die in het algemeen
bestuursrecht worden gehanteerd, op andere punten wijkt de redenering van de
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59 Gankema spreekt de verwachting uit dat de Hoge Raad deze gedachtegang ook met betrek-
king tot het hoger beroep zal aanhouden. Zie J.J. Gankema, ‘Het fiscale procesrecht blijft
bijzonder’, JBplus 2006, p. 120-130, m.n. p. 123.

60 Zie over dit verschil ook R.M.P.G. Niessen-Cobben en E. Poelman, ‘De relatie tussen het
aanvoeren van nieuwe gronden en interne compensatie’, Tijdschrift Formeel Belastingrecht
2004, 02. 

61 ABRS 5 juli 2006, 200601752/1 (zie www.RaadvanState.nl). Zie ook ABRS 12 juli 2006,
200507609/1, JB 2006, 253, m.nt. F.A.M. S. 
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Hoge Raad enigszins af van bedoelde, algemeen bestuursrechtelijke uitgangspun-
ten. De Hoge Raad verbindt aan het niet meerledig zijn van belastingaanslagen
immers conclusies in de sfeer van de omvang van het geschil, ook in de beroepsfa-
se: een (bezwaar of) beroep tegen een aanslag wordt, ongeacht de gronden waarop
het berust, beschouwd als een (bezwaar of) beroep tegen de aanslag als geheel. Zo
lang de rechter maar blijft binnen de grenzen van het aangevochten besluitonder-
deel of (ondeelbare) besluit, gaat, zo lijkt de gedachtegang van de Hoge Raad te
zijn, de rechter dus niet ultra petita als hij zich uitspreekt over aspecten die de
belanghebbende niet aan de orde had gesteld.59 In hoofdstuk 1, onder 1.2.2.4, bleek
dat in het algemeen bestuursrecht in elk geval met betrekking tot de rechterlijke
fase een andere redenering pleegt te worden gevolgd, namelijk de redenering dat
het geschil niet alleen door het bestreden besluit of besluitonderdeel wordt be-
grensd, maar, daarbinnen, ook door de inhoudelijke, tegen dat besluit of besluiton-
derdeel gerichte beroepsgronden. Treedt de rechter buiten die beroepsgronden, dan
gaat hij, zo pleegt in algemeen bestuursrechtelijke kringen te worden geredeneerd,
ultra petita – óók als hij daarbij nog wel binnen de grenzen van het bestreden
besluit of besluitonderdeel blijft.60 Het verschil in benadering is overigens opmer-
kelijk, nu de twee verschillende uitkomsten één en dezelfde wettelijke achtergrond
kennen, te weten de artikelen 7:11, lid 1 en 8:69, lid 1 Awb.

Met betrekking tot de bezwaarfase is het verschil in redenering minder groot.
De beoordeling in bezwaar mag immers treden buiten de gronden van het bezwaar,
en het is het bestuur zelfs niet verboden om daarbij te treden buiten de grenzen van
het bestreden besluitonderdeel, zo werd reeds opgemerkt in hoofdstuk 1, onder
1.2.3.1. In een uitspraak van 5 juli 2006 staat de Afdeling dan ook een vorm van
interne compensatie in de bezwaarfase toe, aan de hand van een redenering die
sterk doet denken aan die in de hierboven geciteerde uitspraak van de Hoge Raad.61
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62 De onderzoekers van de in opdracht van de Raad voor de Rechtspraak uitgevoerde evaluatie
belastingrechtspraak in twee instanties lijken minder verschillen te zien tussen de fiscale en
de algemene praktijk. Zij concentreren zich in hun uiteenzetting echter vooral op de uitleg
van het begrip ‘besluitonderdeel’, en gaan niet in op het zojuist genoemde verschil in uitleg
van het ultra petita gaan in de rechterlijke fase. Wat betreft de bezwaarfase melden de
onderzoekers wel dat artikel 7:11, lid 1 Awb bepaalt dat de heroverweging in bezwaar
plaatsvindt op de grondslag van het bezwaar, maar niet dat dat uitgangspunt niet eenzelfde
strikte gebondenheid aan de gronden inhoudt als die welke wordt aangenomen in de
beroepsfase, en zelfs geen verbod inhoudt op het in de beoordeling betrekken van niet ter
discussie gestelde besluitonderdelen. Juist deze zaken maken interne compensatie in de
bezwaarfase, zoals in de Afdelingsuitspraak van 5 juli 2006, echter van andere orde dan
interne compensatie in de beroepsfase. Zie R.J.G.M. Widdershoven e.a., Evaluatie belas-
tingrechtspraak in twee instanties; eindrapport fase 1, uitgave Raad voor de Rechtspraak.
Den Haag 2006, p. 69 e.v. 
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Het is echter minder goed denkbaar dat de Afdeling in beroep of zelfs hoger beroep
nog interne compensatie zou toestaan.62

Terug nu naar de rechterlijke fase. Duidelijk is dat alleen de in het algemeen
bestuursrecht gebruikelijke redenering de theoretische mogelijkheid in zich draagt
tot het op enigerlei wijze beperken van de toelating van beroepsgronden die binnen
de grenzen van het bestreden besluit of besluitonderdeel blijven. Voor de redene-
ring van de Hoge Raad geldt, en dat komt tot uitdrukking in bovenstaand citaat, dat
deze dergelijke beperkingen op voorhand uitsluit. Immers, zo werd al opgemerkt
in hoofdstuk 1, onder 1.1, indien de rechterlijke beoordeling niet afhankelijk is van
de argumenten van de burger – en dat is zij volgens de Hoge Raad in zoverre niet,
dat de burger slechts behoeft aan te geven welk besluit of besluitonderdeel hij
vernietigd wil zien – dan verliest de vraag of die argumenten al of niet in een te laat
stadium zijn aangedragen op voorhand haar relevantie. Bij de Hoge Raad is in
theorie dus slechts ruimte voor een beperking naar reikwijdte: een beperking van
de beoordeling tot de besluitonderdelen die al in de bezwaarfase ter discussie
werden gesteld. Zo’n beperking zal er in het belastingrecht echter niet snel toe
leiden dat zaken buiten beschouwing worden gelaten: een belastingaanslag wordt
immers nu juist als een ondeelbaar besluit gezien, terwijl een bijbehorend boetebe-
sluit weliswaar als een apart besluit wordt gezien, maar gelet op artikel 24a, lid 2
Awr niettemin in de rechterlijke beoordeling zal moeten worden betrokken.
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63 Het betreft besluiten op grond van de Wm zelf, alsmede besluiten op grond van bepaalde
aanverwante wetten en wetsbepalingen, zie artikel 20.1, leden 1 en 3 Wm.

64 De afdelingen 3:4 en 3:5 Awb (oud), die van kracht waren tot aan de inwerkingtreding van
de huidige afdeling 3:4 Awb, kwamen al aan de orde in hoofdstuk 1, onder 1.2.3.2. 

65 Artikel 20.10 Wm (oud), dat nagenoeg gelijkluidend was aan artikel 20.6 Wm (oud), betrof
ambtshalve besluiten als bedoeld in paragraaf 3.5.6 Awb (oud). 
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3.3.6 Nogmaals de Afdeling bestuursrechtspraak: de
Medemblikjurisprudentie en bestemmingsplanzaken

Binnen de jurisprudentie, besproken in de subparagrafen 3.3.2 tot en met 3.3.5 was
het steeds het algemeen (Awb-)bestuurs(proces)recht dat het toetsingskader vormde
voor de beoordeling van de toelaatbaarheid van buiten de voorfase gebleven
gronden. Voor één van de betrokken rechtscolleges, te weten de Afdeling bestuurs-
rechtspraak, geldt dat het beeld van haar jurisprudentie op het onderhavige punt
met een weergave van haar Awb-uitspraken nog niet compleet is. De kwestie hoe
om te gaan met buiten de voorfase gebleven gronden speelt namelijk ook een rol
binnen enkele bijzondere rechtsgebieden waarbinnen, althans volgens het vaste
oordeel van de Afdeling, de vraag naar de toelaatbaarheid van buiten de voorfase
gebleven gronden tot voor kort werd beheerst door een ander regime dan dat van
het algemeen bestuursrecht.

De Medemblikjurisprudentie

Het betreft allereerst het milieurecht, een rechtsgebied waarop de Afdeling, gelet
op artikel 20.1 Wet milieubeheer (Wm), recht spreekt in eerste en enige aanleg.63

Tot aan de inwerkingtreding van de huidige afdeling 3.4 Awb (uniforme openbare
voorbereidingsprocedure) gold hier een zogeheten getrapte actio popularis.64 Met
betrekking tot besluiten die met een uitgebreide openbare voorbereidingsprocedure
als geregeld in afdeling 3.5 Awb (oud) tot stand waren gekomen, was de kring van
beroepsgerechtigden terug te vinden in artikel 20.6 Wm (oud) en het vergelijkbare
artikel 20.10 Wm (oud).65 Hoofdregel was dat diegenen beroepsgerechtigd waren
die bedenkingen hadden ingebracht tegen het ontwerp van het betrokken besluit
(artikel 20.6, lid 2, aanhef en onder a Wm (oud); tevens artikel 20.10, lid 2, aanhef
en onder a Wm (oud)). Had men geen bedenkingen ingebracht, dan bestond slechts
in de in het vervolg van artikel 20.6, lid 2 Wm (oud), respectievelijk artikel 20.10,
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66 Het betrof onder meer de situatie waarin bedenkingen bestonden tegen wijzigingen die bij
het nemen van het besluit ten opzichte van het ontwerp daarvan waren aangebracht. Alleen
voor belanghebbenden was er daarnaast voorzien in een uitzondering op het bedenkingen-
vereiste als het niet inbrengen van de bedenkingen redelijkerwijs niet aan betrokkene viel
te verwijten. 

67 In gevallen waarin beroep in eerste en enige aanleg openstaat is de toepasselijkheid van
artikel 8:1 Awb uitgezonderd op grond van artikel 8:6 Awb. 

68 Het een en ander gold overigens alleen voor besluiten die met toepassing van afdeling 3:5
Awb (oud) waren voorbereid. Op grond van artikel 20.13 Wm (oud) stond tegen besluiten
die niet met toepassing van die afdeling waren voorbereid, alleen beroep open voor belang-
hebbenden. Anders dan wanneer de voormalige uitgebreide openbare voorbereidingsproce-
dure was gevolgd, moest dan eerst een bezwaarschrift worden ingediend.

69 De Afdeling volgde deze lijn voor de eerste maal in ABRS 9 mei 1995, E03.940967, AB
1995, 529, M en R 1995, 86 m.nt. Backes en Gst. 7014, m.nt. Uylenburg (Schouten e.a. vs.
B&W Medemblik). 
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lid 2 Wm (oud) genoemde uitzonderingsgevallen een beroepsrecht.66 De kring van
beroepsgerechtigden was daarmee niet, zoals die van artikel 8:1 Awb, beperkt tot
belanghebbenden.67 Een ieder die dat wilde kon op grond van de genoemde
bepalingen beroep instellen, mits maar was voldaan aan de voorwaarde dat vooraf
de – eveneens voor een ieder openstaande – bedenkingenprocedure was gevolgd.68

Zoals al vermeld in hoofdstuk 1, onder 1.2.3.2, is er met de invoering per 1 juli
2005 van de uniforme openbare voorbereidingsprocedure een einde gekomen aan
deze getrapte actio popularis. Op grond van het huidige artikel 20.1 Wm staat het
beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak tegen milieubesluiten nog slechts open
voor belanghebbenden. Het vereiste dat men zijn stem moet hebben laten horen in
de voorbereidingsprocedure geldt overigens nog wel: artikel 6:13 Awb is daartoe,
zoals eveneens al gemeld, aangepast.

De implicaties van dit laatste zullen hierna, in paragraaf 3.4, aan bod komen.
Hier is aan de orde de jurisprudentie van de Afdeling op grond van de oude
bepalingen. Die jurisprudentie kwam op het volgende neer. De Afdeling leidde uit
de hoofdregel van de artikelen 20.6 Wm (oud) en 20.10 Wm (oud) en met name uit
de daarin besloten liggende voorwaarde van het hebben ingediend van bedenkin-
gen, af dat in het beroep alleen die bezwaren konden worden behandeld, die, zoals
dat veelal door de Afdeling werd geformuleerd, hun grondslag vonden in de
ingebrachte bedenkingen.69 Dit vereiste van een ‘grondslag in de bedenkingen’
klinkt misschien wat cryptisch, maar kwam er gewoon op neer dat de betrokken
beroepsgrond al in de bedenkingenfase moest zijn ingebracht. Dat behoefde
overigens niet in exact dezelfde bewoordingen te zijn gebeurd, en ook de mate van
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70 Dat het ‘grondslag-in-de-bedenkingen’-vereiste inhield dat de beroepsgrond daadwerkelijk
al in de bedenkingenfase moest zijn ingebracht, blijkt uit de door de Afdeling gebruikte
standaardformulering in geval van terzijdelegging van beroepsgronden. De Afdeling
kondigde die terzijdelegging namelijk steevast aan met de volgende opmerking: ‘Appel-
lant(en) heeft/hebben de gronden inzake (…) niet als bedenkingen tegen het ontwerp van
het besluit ingebracht.’ Enkele willekeurige, wat recentere voorbeelden van uitspraken
waarin deze aankondiging voorkomt zijn ABRS 25 mei 2005, 200407215/1, ABRS 19
oktober 2005, 200502581/1, ABRS 18 januari 2006, 200501378/1, ABRS 25 januari 2006,
200501778, ABRS 15 februari 2006, 200504740/1, ABRS 22 februari 2006, 200506480/1.
Dat de bewoordingen waarin de beroepsgrond was geformuleerd echter wel enigszins
mochten afwijken van de formulering in de bedenkingen blijkt uit uitspraken als – het be-
treft opnieuw willekeurige voorbeelden, die met vele andere kunnen worden aangevuld –
ABRS 13 oktober 2004, 200400281/1 en ABRS 17 augustus 2005, 200500695/1, waarin een
beroep van het bestuursorgaan op de Medemblikjurisprudentie niet slaagde omdat de
betrokken gronden, ook al was dat hier en daar in wat andere bewoordingen, wel degelijk
in de bedenkingen waren terug te vinden. (zie www.RaadvanState.nl). 

71 Walraven, 2002, p. 71. 
72 Artikel IV Wet uniforme openbare voorbereidingsprocedure Awb, 25-5-2005, Stb. 282. 
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gedetailleerdheid van de argumenten mocht wel wat verschillen, zo lang maar
duidelijk was dat het inhoudelijk om één en dezelfde kwestie ging.70

Voor zover de beroepsgronden niet aan het bedoelde vereiste voldeden, volgde
niet-ontvankelijkverklaring op grond van artikel 20.6 of artikel 20.10 Wm – er
werd in zoverre dus uitgegaan van het ontbreken van een beroepsrecht. In milieu-
geschillen was daarmee vaak sprake van een gedeeltelijke niet-ontvankelijkverkla-
ring, een unicum in het bestuursrecht volgens Walraven.71 De hier bedoelde lijn
wordt de Medembliklijn genoemd, naar de eerste uitspraak waarin zij aan de orde
was. De lijn is door de jaren heen consequent toegepast; het aantal uitspraken
waarin zij aan de orde is, is overvloedig. Ook na 1 juli 2005 zijn nog vele van
dergelijke uitspraken tot stand gekomen: het overgangsrecht bepaalt dat op, onder
meer, besluiten die zijn aangevraagd vóór de inwerkingtreding van het nieuwe
recht, en ambtshalve besluiten waarvan het ontwerp vóór die inwerkingtreding ter
inzage is gelegd c.q. die binnen dertien weken na dat tijdstip bekend zijn gemaakt,
het oude recht van toepassing blijft.72

De Medemblikjurisprudentie verschilt op een aantal punten van de jurisprudentie
die, onder de werking van het oude artikel 6:13 Awb, in het kader van het alge-
meen bestuursrecht tot stand is gekomen – en dat geldt ook voor zover het de
jurisprudentie van de Afdeling betreft. Het betreft allereerst de mate waarin de
toelating van buiten de voorfase gebleven beroepsgronden aan banden werd
gelegd, het bereik van de beperking dus. Zoals is gebleken was in de op het
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73 In veel zaken, maar niet in alle. In sommige zaken komt naar voren dat de terzijdegelegde
beroepsgronden betrekking hadden op nog niet eerder ter discussie gestelde vergunningvoor-
schriften, zie bijvoorbeeld ABRS 7 juli 2004, 200308067 en ABRS 7 september 2005,
200503514/1 (zie www.RaadvanState.nl). Dan lijkt dus te gelden dat de gronden in zoverre,
behalve de ‘grondslag’ van de bedenkingen, ook de reikwijdte ervan te buiten gingen. 

74 ABRS 19 oktober 2005, 200502581/1 (zie www.RaadvanState.nl). 
75 ABRS 25 januari 2006, 2000501778/1 (zie www.RaadvanState.nl). 
76 ABRS 22 maart 2006, 200505734/1 (zie www.RaadvanState.nl). 
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algemeen bestuursrecht gebaseerde jurisprudentie, ook voor zover afkomstig van
de Afdeling, kort gezegd alleen in die zin sprake van een beperking in de toelating
van buiten de voorfase gebleven beroepsgronden, dat de reikwijdte van de toetsing
de reikwijdte van het bezwaarschrift niet te buiten ging: besluitonderdelen die in
bezwaar niet ter discussie waren gesteld werden in beroep dus niet meer in de
beoordeling betrokken. Van inhoudelijke beperkingen was echter niet of nauwelijks
sprake: met betrekking tot die onderdelen van het besluit die in bezwaar ter discus-
sie waren gesteld, mochten in beginsel dus tegenwerpingen worden aangevoerd die
in de voorfase nog niet aan de orde waren geweest.

Dit laatste nu lag, zo lijkt het, binnen de Medemblikjurisprudentie anders.
Daarin beoordeelde de Afdeling of de beroepsgronden inhoudelijk in de bedenkin-
gen waren terug te vinden, zonder zich, zo lijkt het, veel te bekommeren om de
vraag in hoeverre het beroep (ook) de reikwijdte van de bedenkingen te buiten
ging. De Afdeling behandelde het punt van het al of niet samenvallen van de
beroepsgronden met de bedenkingen over het algemeen namelijk in sterk feitelijke
bewoordingen. Zij gaf vaak niet aan welke voorschriften, of welk(e) cluster(s) van
voorschriften, van de – vaak omvangrijke en complexe – milieuvergunning het nu
eigenlijk betrof, en in hoeverre die betrokken voorschriften of clusters binnen de
reikwijdte van de bedenkingen vielen. In veel zaken blijft dus enigszins in het
midden of en in hoeverre beroepsgronden die vanwege het ontbreken van een
grondslag in de bedenkingen buiten beschouwing blijven, tevens de reikwijdte van
de bedenkingen te buiten gingen.73 De Afdeling concludeert bijvoorbeeld kortweg
dat een beroepsgrond inzake gezondheidsrisisco’s bij brand of explosie,74 beroeps-
gronden inzake lichtschittering en externe veiligheid,75 of een beroepsgrond inzake
parkeerhinder76 niet als bedenking naar voren is, c.q. zijn gebracht, en daarom
buiten de beoordeling moet(en) blijven. Deze feitelijke, op de inhoud geënte
aanpak is ook zichtbaar ten aanzien van gronden die, zo lijkt het, niet zo zeer een
bepaald besluitonderdeel, maar veeleer het besluit als geheel, de vergunningverle-
ning als zodanig betroffen, zoals bijvoorbeeld de grond dat het betrokken bedrijf



TRECHTERS IN HET BESTUURSPROCESRECHT

77 ABRS 22 februari 2006, 200506480/1 (zie www.RaadvanState.nl).
78 ABRS 29 juni 2005, 200405766/1 (zie www.RaadvanState.nl). 
79 Zie B.J.W. Walraven, ‘Afschaffing van de actio popularis, geen fuiken meer!?’, NJB 2005,

p. 1289-1292, m.n. p. 1290. Het betreft ABRS 30 januari 2002, 20002729/2. 
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met een naburig bedrijf één inrichting vormde,77 of gronden inzake onder meer het
niet tijdig informeren van belanghebbenden over de geplande bedrijfsuitbreiding
en het nalevingsgedrag van vergunninghoudster.78 In deze laatste gevallen is, zo
lijkt het, op zijn minst sprake van een gedeeltelijke overlap in reikwijdte. Walraven
noemt daarnaast een zaak waarin het onmiskenbaar lijkt dat de terzijde gelegde
gronden betrekking hadden op wel degelijk al in de bedenkingenfase ter discussie
gestelde besluitonderdelen.79 Voor al deze uitspraken geldt dat het al of niet in-
houdelijk samenvallen van de beroepsgronden met de bedenkingen het kernpunt
van de beoordeling vormt, en dat de kwestie van de reikwijdte van de beroepsgron-
den in relatie tot die van de bedenkingen kennelijk geen zelfstandig punt van
beoordeling is.

Naar een definitie of uitwerking van het begrip ‘onderdeel van een besluit’ zal
men in de Medemblikjurisprudentie, kortom, vergeefs zoeken. De conclusie lijkt
al met al gerechtvaardigd dat deze jurisprudentie, behalve een beperking naar
reikwijdte van de beroepsgronden, ook – of misschien moet worden gezegd:
vooral – een beperking naar de inhoud daarvan inhield. In zoverre is, nogmaals,
sprake van een afwijking van de lijn in de Awb-jurisprudentie.

Een tweede verschil tussen de Medembliklijn en de jurisprudentie op grond van
het algemeen bestuursrecht betreft de feiten. In hoofdstuk 2, onder 2.6.5.3, werd
al opgemerkt dat de rechtspraak van de Afdeling in eerste en enige aanleg in onder
meer milieuzaken op het punt van de feitenvaststelling andere tradities kent dan de
rechtspraak van de Afdeling als appelrechter. De inbreng in beroep van niet reeds
in de voorfase overgelegde deskundigenrapportages en dergelijke bleek binnen de
traditie van de rechtspraak in het omgevingsrecht niet problematisch, en bleek in
principe zelfs te leiden tot verder (StAB-)onderzoek op instigatie van de rechter.
De uit de Medemblik-jurisprudentie voortvloeiende beperkingen ten aanzien van
beroepsgronden betroffen dan ook niet tevens feitenmateriaal; terzijdelegging van
zaken als deskundigenrapporten, foto’s en dergelijke op grond van de ‘Medemblik-
beperking’ kwam niet voor. De Medembliklijn hield dus een strikter benadering
ten aanzien van beroepsgronden in dan gebruikelijk was in het gewone bestuurs-
(proces)recht, maar daar tegenover stond een soepeler benadering ten aanzien van
feitelijke gegevens.
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80 De standaardoverweging zoals die voor het eerste werd gebruikt in de onder 3.3.2 besproken
Afdelingsuitspraak van 10 september 2003, 200301512/1, AB 2004, 4 m.nt. RW, bevat een
expliciete passage over dit niet intreden van het gevolg van niet-ontvankelijkheid. 

81 Zie met name onder 2.3.3. 
82 Recentelijk is hier nog op gewezen door Walraven, zie Walraven, NJB 2005, p. 1291.
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Het derde verschil is wellicht het meest in het oog springend: het betreft de conse-
quentie, verbonden aan terzijdelegging. Alleen binnen de Medemblikjurisprudentie
was die consequentie niet-ontvankelijkverklaring. Zoals is gebleken leidde de
rechterlijke terzijdelegging van buiten de voorfase gebleven feiten of gronden
binnen het gewone bestuurs(proces)recht, onder de werking van artikel 6:13 Awb
(oud), eenvoudigweg tot de opmerking dat de betrokken gegevens buiten beschou-
wing moesten blijven, niet (meer) aan de orde konden komen, of iets dergelijks,
waarna, afhankelijk van de eventuele overige beroepsgronden, ongegrondverkla-
ring volgde.80 Dat is verklaarbaar als men bedenkt dat artikel 6:13 Awb (oud) ook
nooit als grondslag voor terzijdelegging van gegevens is aangewend. Wordt die
grondslag bijvoorbeeld gezocht in de benadering van Daalder en Schreuder-
Vlasblom, dan zou niet-ontvankelijkverklaring geen logische optie zijn, nu bedoel-
de benadering, zoals is uiteengezet, in de kern niet zo zeer een beperking inhoudt
in de toelating van de door de appellant aangedragen zaken, maar eerst en vooral
een inperking vormt van datgene wat het onderwerp vormt van de rechtmatigheids-
toetsing.81 Het niet rechtstreeks inhoudelijk aan bod komen van bepaalde gegevens
is hier slechts een consequentie van laatstbedoelde inperking.

Zoals ook geconstateerd in de literatuur,82 is het overigens de vraag in hoeverre de
in de Medemblikjurisprudentie besloten liggende afwijkingen van de ‘algemene’
jurisprudentie werden gerechtvaardigd door de wettelijke bepalingen inzake de
toegang tot het beroep waaraan ze werden ontleend. De voorheen geldende rege-
ling van de toegang tot het beroep in milieuzaken kende op het punt van de voor-
waarde van het hebben gevolgd van de toepasselijke voorprocedure een equivalent
in het algemeen bestuursrecht, namelijk het al genoemde artikel 6:13 Awb (oud)
– wat betreft de bezwaarprocedure te lezen in samenhang met artikel 7:1 Awb. De
rechter heeft in artikel 6:13 Awb (oud) zoals al vermeld nooit een reden voor
terzijdelegging van beroepsgronden gezien – laat staan dat deze er de consequen-
ties van ‘Medemblik’ aan heeft verbonden. In een aantal van de hiervoor onder
3.3.2 besproken Afdelingsuitspraken waarin de toelaatbaarheid van buiten de
voorfase gebleven gronden als uitgangspunt is geformuleerd, is artikel 6:13 Awb
(oud) zelfs uitdrukkelijk genoemd als zijnde géén (ontvankelijkheids)beletsel ter
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83 Zie bijvoorbeeld ABRS 8 september 2004, 200400429/1, JB 2004, 365 m.nt. C.L.G.F.H. A.
(onder 2004, 378) en ABRS 12 januari 2005, 200400518/1, AB 2005, 75 m.nt. RW.

84 PG Awb II, p. 362 (MvA II). Overigens kan natuurlijk worden volgehouden dat het begrip
‘nieuwe feiten of omstandigheden’ niet tevens nieuwe beroepsgronden omvat. De strekking
van de passage lijkt echter duidelijk: uit artikel 6:13 Awb (oud) vloeiden geen beperkingen
in de omvang van de rechterlijke beoordeling voort, dus ook niet wat betreft laatstbedoelde
categorie. 

85 Ook Walraven zoekt de verklaring in deze richting, zie Walraven 2005, p. 1289. 
86 Sterker nog, aan de aard van de bedenkingenprocedure vielen juist weer redenen voor een

in dit opzicht soepele benadering te ontlenen: het ging immers om een voorziening die niet
als vorm van rechtsbescherming viel te kwalificeren; de procedure vond zelfs plaats vóórdat
de bestuurlijke besluitvorming goed en wel haar beslag had gekregen. Zie ook hoofdstuk 1,
onder 1.2.3.2. Zie ook hoofdstuk 2, 2.6.5.3. 

160

zake.83 Een andere aanpak was gelet op de parlementaire geschiedenis van artikel
6:13 Awb overigens ook moeilijk vol te houden geweest. Artikel 6:13 Awb (oud)
betrof, zo is tijdens de parlementaire behandeling van het Awb-bestuursprocesrecht
namelijk opgemerkt, níet de vraag of, en zo ja in welke mate, de belanghebbende
wiens beroep ontvankelijk was – omdat hij van de voorafgaande voorzieningen van
rechtsbescherming gebruik had gemaakt – in de gelegenheid was om met feiten of
omstandigheden te komen die het bestuursorgaan niet bekend waren bij het nemen
van de bestreden beslissing. Bij bedoelde vraag ging het, aldus de regering, immers
niet om de ontvankelijkheid van het beroep, maar om de omvang van de toetsing.
Opmerkelijk is dat het gelijktijdig in te voeren artikel 20.6 Wm (oud) hierbij, ter
vergelijking van de regelingen die in dit opzicht met betrekking tot de verschillen-
de voorprocedures werden voorgesteld, is geciteerd.84 In het licht van dit alles valt
de afwijkende uitleg van de Wm-bepalingen zoals die gebruikelijk was bij de
Afdeling moeilijk te verklaren. Wellicht achtte de Afdeling het vanwege de in de
Wm-bepalingen besloten liggende actio popularis van belang om toch enigszins
paal en perk aan het beroepsrecht te stellen; dat is echter speculatie.85 Een ‘harde’
juridische onderbouwing boden de Wm-bepalingen hiervoor, nogmaals, in ieder
geval niet.86

De verklaring die Schreuder-Vlasblom recentelijk op dit punt heeft geformu-
leerd, overtuigt ook niet helemaal. Genoemde auteur zoekt de reden voor het ver-
schil in het in het ene geval wel, en het andere geval niet gelden van het belang-
hebbende-vereiste. Kort samengevat stelt zij dat wie door een besluit in zijn belang
wordt getroffen, in principe aanspraak heeft op rechtmatigheid van dat besluit; die
aanspraak geldt in alle opzichten en omvat dus ook aspecten die dat belang niet
raken. Belanghebbenden mogen, mits aan de formele eis tot het hebben gevolgd
van een voorprocedure is voldaan, dus alles aanvoeren – althans al hetgeen in de
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87 Zie over dit laatste aspect nader de uiteenzettingen in hoofdstuk 2, onder 2.3. 
88 M. Schreuder-Vlasblom, ‘Het gewijzigde artikel 6:13 Awb, een trechter tussen bestuur en

rechter’, JBPlus-Verklaard 2006, p. 3-15, m.n. p. 4-6. 
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visie van de auteur relevant is ten aanzien van de besluitvorming.87 Binnen dat
systeem passen volgens de auteur geen beperkingen in de toelating van beroeps-
gronden: de principiële beperking op dat punt zit enkel en alleen in het feitelijke
belang dat door het besluit wordt getroffen. Binnen de context van de openbare
voorbereidingsprocedure, de actio polularis en het getrapte beroepsrecht echter, lag
de grondslag van het beroepsrecht volgens de auteur juist níet in een relatie tussen
de burger en zijn belang enerzijds en het besluit anderzijds, maar in de deelneming
van de burger aan het inhoudelijke debat gedurende de besluitvorming. Aan zo’n
stelsel is volgens Schreuder-Vlasblom juist inherent dat inhoudelijke beperkingen
worden gesteld aan hetgeen in rechte kan worden aangevoerd. Het beroepsrecht
impliceerde immers geen aanspraak op een in alle opzichten rechtmatig besluit; het
was gerelateerd aan de eerder aangevoerde inhoudelijke argumentatie. De Medem-
blikjurisprudentie, zo meent de auteur, paste dus in het stelsel waarin het fungeerde
en is in zoverre dus niet uit de lucht komen vallen.88 Hoe creatief deze verklaring
ook is, zij stemt, zo bleek zojuist, niet overeen met de uitgangspunten van de
wetgever van destijds, die immers artikel 6:13 Awb (oud) en artikel 20.6 Wm (oud)
op het punt van de eis van het hebben gevolgd van de toepasselijke voorprocedure
juist vergelijkbaar heeft geacht. In de rechtspraak zijn gedachten als die van
Schreuder-Vlasblom evenmin terug te vinden. De gedachtegang van de auteur lijkt
dus als verklaring achteraf te dienen. Helemaal sluitend is zij ook niet. Immers, de
kring van beroepsgerechtigden binnen de actio popularis overlapte volledig de
kring van beroepsgerechtigden krachtens het belanghebbende-vereiste. De uitleg
van Schreuder-Vlasblom rechtvaardigt niet het verschil in positie tussen belangheb-
benden uit de eerste en uit de tweede categorie.

Bestemmingsplanzaken

Het milieurecht is niet het enige deelgebied in het omgevingsrecht waarbinnen een
‘eigen’ benadering met betrekking tot buiten de voorfase gebleven gegevens
gestalte heeft gekregen. Een met de Medembliklijn vergelijkbare benadering is,
hoewel dat van oudsher wat minder aandacht heeft gekregen, tot ontwikkeling
gekomen in het ruimtelijk ordeningsrecht. Ten aanzien van bestemmingsplannen,
eveneens een onderwerp ter zake waarvan, gelet op artikel 54, lid 2, aanhef en
onder d WRO van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO) in eerste en enige



TRECHTERS IN HET BESTUURSPROCESRECHT

89 Zie hoofdstuk 1, onder 1.2.3.2. Zoals daar al gemeld staat deze voorziening open voor een
ieder. 

90 Zie bijvoorbeeld ABRS 6 mei 2004, 200303711/1, AB 2004, 225 m.nt. F.A.G. Groothuijse.
Niet-ontvankelijkverklaring van bedenkingen acht de Afdeling overigens niet mogelijk, zie
ABRS 13 maart 1998, BR 1998, p. 1016 m.nt. H.J. de Vries. 

91 Net als in de Wm-regeling gold voor belanghebbenden een uitzondering op het beden-
kingenvereiste in geval van verschoonbaarheid.

92 Enkele wat recentere voorbeelden zijn ABRS 9 februari 2005, 200401243/1 en ABRS 6
april 2005, 200405245/1 (zie www.RaadvanState.nl). 

93 Zoals in ABRS 9 maart 2005, 200402204/1 en in ABRS 20 april 2005, 200404611/1. Ook
verwijzingen naar beide procedures komen voor, zie ABRS 9 maart 2005, 200402053 (zie
www.RaadvanState.nl). 
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aanleg wordt rechtgesproken door de Afdeling bestuursrechtspraak, gold en geldt
op grond van artikel 23 WRO een zienswijzenvoorziening bij de gemeenteraad,
voorheen in het kader van afdeling 3.4 Awb (oud), thans in het kader van de
huidige afdeling 3.4 Awb.89 Deze voorziening werd, en wordt ook thans nog ge-
volgd door een bedenkingenprocedure bij het goedkeurend orgaan, het college van
gedeputeerde staten (artikel 27 WRO). De bedenkingenvoorziening stond en staat
open voor hen die de zienswijzenprocedure hebben gevolgd. De Afdeling stelt van
oudsher aan de bedenkingen de eis dat deze, in de veelal in dit verband door de
Afdeling gebruikte bewoordingen, ‘steunen op’ de zienswijze.90 Voorheen gold, op
grond van artikel 56, lid 2, aanhef en onder a WRO (oud), vervolgens een getrapte
actio popularis, vergelijkbaar met die in milieuzaken: wie bedenkingen had
ingediend, kon vervolgens in beroep komen bij de Afdeling bestuursrechtspraak
(zie tevens artikel 54, lid 2, aanhef en onder d WRO (oud)).91 Daaruit leidde de
Afdeling af dat de beroepsgronden dienden te ‘steunen op’ de bedenkingen.92 Soms
werden de beroepsgronden ook rechtstreeks naast de zienswijze gelegd en werd dus
direct steun van de beroepsgronden in de zienswijze verlangd.93 Was niet aan het
hier bedoelde vereiste voldaan, dan volgde, net als in de Medemblikzaken, (gedeel-
telijke) niet ontvankelijkverklaring.

De werkwijze van de Afdeling in deze zaken doet dus sterk denken aan de
Medemblikjurisprudentie, maar er is een belangrijk verschil. De in bestemmings-
planzaken geldende beperking betrof (beroepsgronden inzake) nog niet eerder ter
discussie gestelde besluitonderdelen. Zij zag niet op beroepsgronden die weliswaar
nieuw waren ten opzichte van de zienswijze en de bedenkingen, maar die zagen op
een al eerder ter discussie gesteld besluitonderdeel. De beperking betrof dus alleen
de reikwijdte, en niet tevens de inhoud van de bedenkingen/zienswijze. Met name
in de recentere jurisprudentie is de Afdeling hier expliciet over – en dat is opmer-
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94 ABRS 20 april 2005, 200406300/1, AB 2006, 113 m.nt. A.G.A. Nijmeijer. Zie ook ABRS
16 februari 2005, 20030882/1, BR 2005, p. 609 m.nt. M.M.A. Soppe. De annotator noemt
nog andere voorbeelden van uitspraken waarin deze afbakening tot uitdrukking komt. 
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kelijk als men kijkt naar de Medemblikzaken. Zo overwoog de Afdeling in een
uitspraak van 20 april 2005:94

‘…De reikwijdte van zienswijzen en bedenkingen wordt bepaald door de planonderdelen
die daarin worden bestreden, zoals plandelen, voorschriften of aanduidingen. Het
uitgangspunt van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, namelijk het systeem van getrapte
rechtsbescherming, leidt ertoe dat planonderdelen die in de zienswijze niet zijn bestreden
en die ongewijzigd worden vastge:steld, in de bedenkingenfase niet alsnog kunnen
worden bestreden, behoudens de uitzondering genoemd in artikel 56, tweede lid, onder
2, van de Wet op de Ruimtelijke Ordening.

Nadere argumenten ter onderbouwing van zienswijzen en bedenkingen kunnen echter
nog in iedere fase van de procedure naar voren worden gebracht. In de bedenkingenfase
en in de fase van beroep bij de Afdeling kunnen derhalve argumenten worden aan-
gevoerd die nieuw zijn ten opzichte van de zienswijze…’

Daarmee vertoont de jurisprudentie in deze zaken inhoudelijk duidelijk meer
gelijkenis met de algemeen bestuursrechtelijke uitspraken dan de Medemblikjuris-
prudentie. De opmerkingen en kanttekeningen die bij de bespreking van laatstge-
noemde jurisprudentie werden geformuleerd met betrekking tot het niet-ontvan-
kelijk verklaren van het beroep, en met betrekking tot de verschillen in uitleg van
artikel 6:13 Awb (oud) enerzijds en de toepasselijke bijzondere bepalingen inzake
de toegang tot het beroep anderzijds, gelden overigens, mutatis mutandis, op
zichzelf beschouwd ook hier. Hetzelfde geldt voor de constatering van een juist
weer soepeler benadering met betrekking tot nieuwe feiten zoals die ook al werd
omschreven in hoofdstuk 2, onder 2.6.5.3.

Sinds het – ook hier – wegvallen van de actio popularis per 1 juli 2005 (zie het
huidige artikel 54, lid 2, aanhef en onder d WRO) en de inwerkingtreding van het
nieuwe artikel 6:13 Awb is in artikel 56 WRO geregeld dat voor de toepassing van
artikel 6:13 Awb in bestemmingsplanzaken het hebben ingebracht van bedenkin-
gen bij gedeputeerde staten geldt als de in die bepaling bedoelde voorwaarde voor
het mogen instellen van beroep. Aangezien de bedenkingenprocedure is voorbe-
houden aan hen die zienswijzen hebben ingediend, moet men ook thans dus nog
zowel de zienswijzen- als de bedenkingenprocedure hebben gevolgd. Zoals eerder
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95 Zie hoofdstuk 1, onder 1.2.3.1. 

164

aangekondigd wordt hierna, onder 3.4, verder ingegaan op de betekenis van het
nieuwe artikel 6:13 Awb.

3.3.7 Conclusies

Voorafgaand aan de bespreking van de jurisprudentie inzake buiten de bestuurlijke
voorfase gebleven beroepsgronden werd al aangegeven dat deze jurisprudentie
dateert van vóór de werking van de per 1 juli 2005 van kracht geworden wijziging
van artikel 6:13 Awb. De conclusies naar aanleiding van deze uitspraken kunnen
daarom relatief kort worden gehouden. Enkele afsluitende opmerkingen zijn echter
op hun plaats.

Afgezien van de Medemblikjurisprudentie kan worden geconcludeerd dat de
colleges in grote lijnen op één lijn zaten in de toelating van nieuwe beroepsgronden
die vielen binnen de reikwijdte van hetgeen in de voorfase was aangevoerd. Ook
in hun aarzeling om te oordelen over beroepsgronden inzake nog niet eerder ter
discussie gestelde besluitonderdelen valt eensgezindheid tussen de colleges te
bespeuren. Hierna onder 3.4 zal blijken dat zowel het een als het ander in overeen-
stemming is met hetgeen is beoogd met het nieuwe artikel 6:13 Awb.

Het oude recht bood, zo lijkt het, voor uitsluiting van beroepsgronden die buiten
de voorfase waren gebleven geen grondslag. Artikel 6:13 Awb (oud), zo werd
onder 3.3.6 uiteen gezet, had aantoonbaar geen betrekking op de materie. Het
aannemen van een beperkende werking van de goede procesorde lag, om dezelfde
redenen als die welke onder 2.3.3 werden geformuleerd ten aanzien van buiten de
voorfase gebleven feitelijke gegevens, niet voor de hand. Wat betreft de bezwaar-
procedure kan de in de wetsgeschiedenis genoemde doelstelling van afbakening
van het geschil worden genoemd,95 maar dat is wel een wankele basis voor een
ingrijpende stap als het geheel buiten de rechterlijke beoordeling laten van een deel
van de beroepsgronden – dezelfde beroepsgronden die volgens artikel 8:69 Awb
aan de basis behoren te liggen van de door de rechter te nemen beslissing, en die
zonodig juist door de rechter moeten worden aangevuld.

Voor zover de colleges de toelaatbaarheid van buiten de voorfase gebleven
beroepsgronden tot uitgangspunt hebben genomen, was dat dus terecht; voor het
stellen van de wellicht in sommige uitspraken te lezen nadere voorwaarden, zoals
die van een verband met het bezwaar, of een verband met concrete overwegingen
uit de beslissing op bezwaar, was geen aanleiding.
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96 Zie onder meer hoofdstuk 1, onder 1.2.3.2, en dit hoofdstuk, onder 3.3.6. 
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Dan de beroepsgronden ter zake waarvan terzijdelegging het uitgangspunt was, te
weten die inzake buiten de discussie in de voorfase gebleven besluitonderdelen.
Ook hier ontbreekt onder het oude recht een duidelijke rechtsgrondslag voor
uitsluiting – al zijn er misschien wel wat aanknopingspunten uit de wetsgeschiede-
nis af te leiden die wijzen in de richting van het niet in de beoordeling meenemen
van dergelijke gronden. Zo zou, behalve op de al genoemde doelstelling van de
bezwaarprocedure, kunnen worden gewezen op de stelligheid die de regering in
met name de toelichting bij artikel 8:69 Awb ten toon spreidt ten aanzien van
onderdelen van het bestreden besluit die in de beroepsprocedure zelf onweerspro-
ken zijn gebleven. Een ‘harde’ uitsluitingsgrondslag levert dit echter niet op, te
meer niet gelet op het ontbreken van het begrip ‘onderdeel van een besluit’ in de
tekst van de Awb. Het nieuwe artikel 6:13 Awb brengt, zo zal nog blijken, met
name ten aanzien van de hier bedoelde categorie beroepsgronden verandering.

Over de Medemblikjurisprudentie werd, ten slotte, al het nodige gezegd in de
desbetreffende subparagraaf. Daar werd geconcludeerd dat er geen toereikende
reden was om de in die zaken geldende regeling van de toegang tot het beroep
anders uit te leggen dan de op de toegang tot het beroep betrekking hebbende Awb-
regeling. Dat betekent dat de zo juist gemaakte opmerkingen ook de ‘Medem-
blikgebieden’ bestrijken.

3.4 HET NIEUWE ARTIKEL 6:13 AWB

3.4.1 De tekst van de wet

In het voorgaande is al op verschillende plaatsen melding gemaakt van de wijzi-
ging van artikel 6:13 Awb die per 1 juli 2005 haar beslag heeft gekregen.96 Op die
datum is de nieuwe afdeling 3.4 Awb, met daarin de uniforme openbare voorberei-
dingsprocedure, in werking getreden. Gelijktijdig heeft afschaffing plaatsgevonden
van de actio popularis zoals die in bepalingen als artikel 20.6 en 20.10 Wm (oud)
en artikel 56, lid 2, aanhef en onder a WRO was terug te vinden, en is het
belanghebbende-vereiste in de betrokken rechtsgebieden geïntroduceerd. De
wetgever wilde echter niet af van de eis van het hebben gevolgd van de toepasselij-
ke voorprocedure zoals die in de bepalingen die de actio popularis regelden was
neergelegd. Vandaar dat het toepassingsgebied van 6:13 Awb, dat deze eis al stelde
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97 Van verschoonbaarheid is bijvoorbeeld sprake als het procesbelang pas ontstaat door het
resultaat van de voorprocedure, bijvoorbeeld omdat die procedure heeft geleid tot het
terugdraaien van een begunstigend besluit. Zie ook – in verband met het hoger beroep –
hierna onder 3.2.1.3. 
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in geval van toepasselijkheid van de bezwaarprocedure of van het administratief
beroep, is uitgebreid met de rechtsgebieden waarop de nieuwe openbare voorberei-
dingsprocedure zou gaan gelden. Tegelijkertijd is de formulering iets aangepast.
Krachtens artikel 6:13 Awb (oud) kon geen beroep worden ingesteld tegen een op
bezwaar of in administratief beroep genomen besluit door belanghebbenden aan
wie redelijkerwijs kon worden verweten (zelf) geen bezwaar of administratief
beroep tegen dat besluit te hebben ingesteld. Over besluiten die niet in bezwaar of
administratief beroep waren genomen – primaire besluiten dus – zweeg de bepa-
ling. Het was ook niet nodig om daarover iets in deze bepaling te regelen, omdat
ook uit andere wettelijke bepalingen, zoals artikel 7:1 Awb, al voortvloeit dat aan
de procedure bij de rechter een voorprocedure vooraf moet gaan. Artikel 6:13 Awb
(oud) stelde daarenboven dus zeker dat, wilde men in beroep kunnen komen, men,
behoudens verschoonbaarheid,97 ook zelf zijn stem al in zo’n voorprocedure had
laten horen. Met het brengen van de voorheen onder de actio popularis vallende
categorieën besluiten onder de reikwijdte van artikel 6:13 Awb is gekozen voor een
algemenere formulering van de betrokken voorwaarde. Artikel 6:13 Awb ziet nu
op alle besluitvorming, want het onderscheid tussen primaire besluiten en besluit-
vorming die tot stand is gekomen naar aanleiding van een bestuurlijke voorproce-
dure is niet aan de orde als de regeling van de openbare voorbereidingsprocedure
van toepassing is. De bepaling luidt nu kortweg:

‘Geen beroep bij de administratieve rechter kan worden ingesteld door een belangheb-
bende 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 adminis-
tratief beroep heeft ingesteld.’

Tot zover de wettekst als zodanig, die dus een wijziging met een technisch karakter
heeft ondergaan. Er is echter meer. Tijdens de parlementaire behandeling van de
onderhavige wetswijziging is het namelijk gekomen tot uitvoerige bespiegelingen
over de problematiek die in dit hoofdstuk en het vorige hoofdstuk aan de orde was.
Directe aanleiding om het onderwerp bij de kop te nemen was het wegvallen van
de bepalingen die als grondslag dienden voor de Medemblikjurisprudentie; de par-
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98 Zie ook hoofdstuk 4, onder 4.2.1.2. 
99 Zie hoofdstuk 1, m.n. 1.2.2.2., 1.2.2.4 en 1.2.2.5. 
100 Widdershoven c.s., 2001, p. 67.
101 Widdershoven c.s., 2001, p. 78.
102 Widdershoven c.s., 2001, p. 223-224. Deze passage is in hier en daar wat afgezwakte

bewoordingen ook terug te vinden in het rapport van de VAR-Commissie Rechtsbescher-
ming 2004, p. 113. Tot de voorstellen van de VAR-Commissie behoort dan ook het in
beginsel niet toepassen van een bewijstrechter. De VAR-Commissie ziet daarvoor, afgezien
van de situatie van het in de rechterlijke procedure zelf op een laat moment inbrengen van
gegevens, alleen ruimte in geval van het ‘min of meer bewust frustreren’ van de bestuurlijke
besluitvorming. Dat door Widdershoven c.s. een enigszins vergelijkbare, op de goede
procesorde gebaseerde uitzonderingsclausule is geformuleerd kwam hiervoor onder 2.4 al
aan de orde. Net als de onderzoeksgroep uit 2001 bepleit de VAR-Commissie voor het
overige andere sancties dan de uitsluiting van bewijs. 
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lementaire discussie die heeft plaatsgevonden heeft echter ook een voorgeschie-
denis die, voor een goed begrip, hieronder eerst aan de orde zal komen.

3.4.2 De tweede evaluatie van de Awb

De voorgeschiedenis van het nieuwe artikel 6:13 Awb begint bij de tweede evalua-
tie van de Algemene wet bestuursrecht. In het kader van deze evaluatie is door zes
universitaire onderzoeksgroepen wetenschappelijk onderzoek gedaan naar zes
aspecten van de toepassing van de Awb in de periode 1997-2001. Het hier al
herhaaldelijk genoemde onderzoek naar het hoger beroep uit 2001 van Widdersho-
ven c.s. was één van die zes onderzoeken. De toelaatbaarheid in hoger beroep van
buiten het beroep in eerste aanleg gebleven gegevens vormde, samen met een
aantal andere kwesties die de omvang van de toetsing in hoger beroep betroffen,
een belangrijk thema binnen dit onderzoek.98 Het onderzoek omvatte echter meer
dan alleen het hoger beroep. De auteurs behandelden tevens twee aspecten van de
toetsing in eerste aanleg, omdat zij een verband zagen tussen deze twee aspecten
en de omvang van de beoordeling in hoger beroep. Het betrof in de eerste plaats
de manier waarop de rechter omgaat met zijn gebondenheid aan de grenzen van het
geschil.99 In de tweede plaats – en het is dit tweede aspect dat van belang is in het
onderhavige verband – besteedden de auteurs aandacht aan de benadering van
Daalder en Schreuder-Vlasblom met betrekking tot buiten de bestuurlijke voorfase
gebleven feitelijke gegevens zoals die in hoofdstuk 2 uitvoerig aan de orde
kwam.100 De auteurs, die ook in 2001 al constateerden dat deze aanpak – volgens
hen in wisselende mate van gestrengheid – zichtbaar was in de Afdelingsjurispru-
dentie,101 merkten daarover het volgende op:102
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103 A.A.J. de Gier e.a., Algemeen bestuursrecht 2001: de ketenbenadering in de Awb, Boom
Juridische uitgevers, Den Haag 2001. De hier besproken passage is te vinden op p. 24-28.

104  Wat betreft de materie van bewijs en feitenmateriaal verwezen de onderzoekers daarbij naar
het eerstgenoemde onderzoek, zie p. 25. 
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‘…De vraag die kan worden opgeworpen is of (...) het niet voldoen door de burger aan
zijn bewijslast in de bestuurlijke fase in de regel zou moeten worden “gesanctioneerd”
met het verloren gaan van de mogelijkheid om het bewijs nog bij de rechter in te
brengen. De onderzoeker hebben om diverse redenen op dit punt twijfel.
In de eerste plaats kan de door de afdeling ingezette lijn ertoe leiden dat het zwaartepunt
van de verdediging voor wat betreft de feiten steeds meer in de bezwarenprocedure komt
te liggen. Daarbij gaat het niet alleen om gegevens en documenten die betrokkene
relatief eenvoudig kan produceren, maar ook om complexe gegevens (...).
(...)
De bezwarenprocedure dreigt daardoor een belemmering te worden voor het onderzoek
door de eerste rechter. Bovendien zorgt dit voor een verregaande formalisering en
juridisering van de bezwarenprocedure (...).
(...)
In de tweede plaats staat de Afdelingslijn op gespannen voet met de gedachte dat in het
bestuursproces de materiële waarheidsvinding voorop staat. Deze lijn kan immers tot
gevolg hebben dat de bestuursrechter zijn oordeel moet baseren op feiten die niet in
bezwaar zijn aangevochten, maar wel degelijk onjuist kunnen zijn. Gelet op het feit dat
het algemeen belang in het geding is, alsmede vanwege het erga omnes-karakter van
bestuursbesluiten, lijkt dit niet erg aantrekkelijk. In dit verband past ook een opmerking
over de stelling van de verdedigers van de Afdelingslijn, Daalder en Schreuder-Vlas-
blom, dat deze lijn noodzakelijk voortvloeit uit de wederzijdse verantwoordelijkheden
van bestuur en burger bij de feitenvergaring. Op zich hebben zij gelijk met hun stelling
dat het bestuur geen onzorgvuldigheid kan worden verweten indien de burger ondanks
adequate informatie van de zijde van het bestuur bewijs uit zijn bewijsdomein niet tijdig
heeft ingebracht. Opgemerkt kan echter worden dat ook een zorgvuldig voorbereid
besluit onrechtmatig kan zijn, namelijk wanneer uit later aangevoerde ex tuncgegevens
blijkt dat het materieel onjuist is. Zorgvuldigheid is immers niet de enige maatstaf voor
de (on)rechtmatigheid van een besluit…’

De verhouding tussen de verschillende fasen van de bestuursrechtelijke rechtsgang
was aan de orde in nog één van de zes evaluatie-onderzoeken, te weten het onder-
zoek inzake de zogeheten ketenbenadering in de Awb.103 Daar waar Widdershoven
c.s. zich wat betreft de verhouding tussen bestuurlijke voorfase en het beroep in
eerste aanleg concentreerden op buiten de eerstgenoemde fase gebleven feitenmate-
riaal, gingen de onderzoekers van de ketenbenadering in op de Medemblikjurispru-
dentie, alsmede op andere (Afdelings)jurisprudentie betreffende buiten de voorfase
gebleven beroepsgronden.104 De onderzoekers wezen op het verschil in interpreta-
tie van artikel 6:13 Awb (oud) en artikel 20.6 Wm (oud) zoals omschreven onder
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105 Niet overal in het betoog van de onderzoekers is overigens sprake van een even scherpe
afbakening met de situatie waarin het inbrengen van nieuwe gronden pas in hoger beroep
geschiedt.

106 De Gier c.s. 2001, p. 28. 
107 Commissie Evaluatie Awb II, Algemeen bestuursrecht 2001: toepassing en effecten van de

Algemene wet bestuursrecht, Boom Juridische uitgevers, Den Haag 2002, p. 20-21. 

169

3.3.6. Anno 2001 stelden zij niettemin dat behalve in het milieurecht ook in het
algemeen bestuursrecht – al vond dat laatste niet zijn grondslag in artikel 6:13 Awb
(oud) – sprake was van een, in de woorden van de auteurs ‘argumentatieve fuik’
in het beroep in eerste aanleg.105 Zou men de toepassing van deze ‘argumentatieve
fuik’ willen handhaven, dan zou het volgens de onderzoekers aanbeveling verdie-
nen deze van een wettelijke basis te voorzien. Die wettelijke basis diende liefst een
duidelijker redactie te verkrijgen dan die van artikel 20.6 Wm (oud). De auteurs
hadden overigens hun twijfel over de wenselijkheid van zo’n wettelijke regeling:106

‘…De geconstateerde trechterwerking, in combinatie met de door de regering geuite
dejuridiseringswens met betrekking tot bestuurlijke voorfasen, leidt ons tot het gevoelen
dat hier sprake is van twee ontwikkelingen die onderling een sterke spanning vertonen.
Het gaat het kader van dit onderzoek te buiten om de navolgende vraag te beantwoorden,
maar wij willen haar niettemin wél opwerpen: dringt zich hier niet de noodzaak op van
een keuze met betrekking tot beide voorgestane ontwikkelingen? Wanneer gekozen zou
worden voor een, qua juridische betekenis, lichte voorfase (…), moet de trechterwerking
in de rechterlijke fase dan niet achterwege, of ten minste zeer beperkt, blijven?’

De Commissie Evaluatie Awb II kreeg dus van diverse kanten te maken met
onderzoeksbevindingen die zagen op de verhouding tussen de bestuurlijke voorfase
en het beroep in eerste aanleg. In haar eindrapportage wijdde de Commissie er een
paragraaf aan onder de titel ‘argumentatieve fuik’.107 De Commissie concludeerde
daarin dat de ‘argumentatieve fuik’ in zijn meest scherpe vorm was terug te vinden
in de Medemblikjurisprudentie. Daarnaast was, zo stelde de Commissie, soms
sprake van een argumentatieve fuik of een bewijsfuik, doordat de rechter – met
name de Afdeling bestuursrechtspraak – oordeelde dat bepaalde beroepsgronden,
feitelijke gegevens of bewijsmiddelen buiten beschouwing moesten blijven omdat
belanghebbende deze pas in de beroepsfase voor het eerst aanvoerde, terwijl hij dit
ook reeds in de fase van de bestuurlijke heroverweging had kunnen doen. In het
onderzoek naar de ketenbenadering, maar ook in het onderzoek naar het hoger
beroep was, aldus de Commissie, gewezen op de nadelen van deze ‘fuik’. De
Commissie stelde in reactie daarop voorop dat zij het van groot belang achtte dat
ook belanghebbenden gegevens, argumenten en bewijs in een zo vroeg stadium van



TRECHTERS IN HET BESTUURSPROCESRECHT

108 Widdershoven c.s., 2001, p. 224-225. Zie ook hoofdstuk 2, onder 2.5. Het aspect van het
niet of verminderd toekennen van een proceskostenvergoeding keert terug in de aanbeveling
die de Commissie heeft gedaan met betrekking tot in hoger beroep nieuw ingebrachte
gegevens; zie hoofdstuk 4, onder 4.2.1.3. 

109 Uitgaande van de terminologie van het onderzoeksrapport van Widdershoven c.s. zijn met
‘argumenten’ hier bewijsmiddelen bedoeld. 

110 Commissie Evaluatie Awb II, 2002, p. 21 en 83-84. 
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de procedure naar voren brachten. Niettemin, zo merkte de Commissie op, was zij
met de onderzoekers van mening dat de ‘argumentatieve fuik’ in de bestaande
vorm tot een te sterke juridisering van de besluitvorming leidde, en daarom in
beginsel niet zou dienen te worden toegepast. De Commissie verwees daarbij in
een voetnoot naar de door Widdershoven c.s. genoemde alternatieven voor rechter-
lijke terzijdelegging van (feitelijke) gegevens, te weten het niet of verminderd
toekennen van proceskostenvergoeding of schadevergoeding.108 De Commissie
achtte deze alternatieven toepasbaar in geval van, in haar eigen bewoordingen, ‘een
verwijtbaat te laat inbrengen van gronden, gegevens of bewijs’.

Wat betreft de bedenkingenfase lag een en ander volgens de Commissie genu-
anceerder. Aan besluiten als bijvoorbeeld milieuvergunningen waren soms vele
tientallen pagina’s voorschriften verbonden. Het was dan, zo stelde de Commissie,
voor de rechter niet goed doenlijk, althans onevenredig bewerkelijk, om een
onderdeel te beoordelen dat in de bedenkingenfase in het geheel niet aan de orde
was gesteld. Maar als een onderdeel in de bedenkingenfase wel was aangevochten,
zouden tegen dat onderdeel in de beroepsfase wel nieuwe gronden of argumenten109

moeten kunnen worden aangevoerd, zo besloot de Commissie haar betoog.

Het rapport van de Commissie Evaluatie Awb II bevat aanbevelingen aan de
wetgever, de regering, bestuursorganen en de rechter. Het voorgaande bracht de
Commissie ertoe om op het onderhavige punt een aanbeveling aan de rechter te
doen. Deze aanbeveling luidt als volgt:110

‘De rechter dient gegevens, bewijsmiddelen of beroepsgronden die in beroep worden
aangevoerd, niet buiten beschouwing te laten op de enkele grond, dat zij niet in de
bestuurlijke fase zijn ingebracht, tenzij deze betrekking hebben op een onderdeel van het
besluit dat in de bestuurlijke fase in het geheel niet is aangevochten.’

De Commissie handelt de bewijsproblematiek en het aspect van de beroepsgron-
den, niettegenstaande de verschillen in theoretische achtergrond, dus in één
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111 Overigens gebruikt de Commissie in haar betoog voorafgaand aan de aanbeveling de term
‘argumentatieve fuik’, van oudsher vooral gebruikt voor de grondenproblematiek (zie ook
hoofdstuk 1, onder 1.1), gaandeweg dat betoog een enkele keer kortweg als overkoepelende
benaming voor de, bij aanvang van de uiteenzetting overigens wel van elkaar onderscheiden,
gronden- en bewijsfuik. In de aanbeveling zelf worden het gronden- en het feitenaspect ook
weer elk afzonderlijk benoemd. 

112 Zoals eerder vermeld besteden Widdershoven c.s. overigens wel aandacht aan het begrip
‘besluitonderdelen’; dat gebeurt echter niet in het onderhavige verband. Het begrip speelt
binnen de door betrokkenen behandelde bewijsproblematiek ook niet zo zeer een rol: wie
in beroep bij de rechter een in de voorfase buiten de discussie gebleven besluitonderdeel wil
aanvechten, bevindt zich eerst en vooral in de sfeer van de nieuwe beroepsgronden. Binnen
het onderzoek naar de ketenbenadering, waar laatstbedoelde materie aan de orde was, is de
vraag hoe om te gaan met gronden die betrekking hebben op in de voorfase buiten beeld
gebleven besluitonderdelen echter evenmin aan de orde geweest. 

113 Zie hiervoor onder 3.3.6. 
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aanbeveling af.111 Zij heeft dit kunnen doen omdat haar aanbeveling is ingegeven
door het gevolg van de gegevensuitsluitingen, en niet zo zeer ziet op de theoreti-
sche houdbaarheid ervan. De Commissie verwerpt de consequentie van het forme-
ler en complexer worden van de bestuurlijke voorfase, zoals die door elk van beide
onderzoeksgroepen, met betrekking tot de respectievelijke vormen van uitsluiting,
in beeld was gebracht.

De kennelijk door de Medemblikjurisprudentie ingegeven uitzondering met
betrekking tot besluitonderdelen is daarbij opmerkelijk, omdat geen van de onder-
zoeksgroepen dat aspect in het onderhavige verband te berde had gebracht.112

Bovendien had de Commissie de Medemblikjurisprudentie, de blijkbare aanleiding
tot het formuleren van de uitzondering, voorafgaand aan haar aanbeveling nog
gekwalificeerd als ‘argumentatieve fuik’ in zijn meest scherpe vorm; zij was zich
er dus kennelijk van bewust dat de afbakening van uit te sluiten gegevens in deze
jurisprudentie – hoe zeer de milieubesluitvorming ook valt te ontleden in comparti-
menten en onderdelen – tot dan toe niet zo zeer aan de hand van besluitonderdelen
verliep.113 Opvallend is verder dat de uitzondering met betrekking tot besluitonder-
delen volgens de Commissie kennelijk zou hebben te gelden op alle rechtsgebie-
den. Aanleiding tot het desbetreffende voorstel was immers een aspect waarop het
milieurecht, of althans het omgevingsrecht, volgens diezelfde Commissie nu juist
afwijkend was ten opzichte van andere rechtsgebieden, te weten de complexiteit
en omvang van de in die sfeer ter beoordeling staande besluitvorming.

Dit laatste roept de vraag op of een beperkter, op het omgevingsrecht toegesne-
den uitzondering op het door de Commissie voorgestane uitgangspunt van algehele
toelating niet méér voor de hand had gelegen. Er zijn echter ook wel argumenten
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114 Zie ook hoofdstuk 1, onder 1.2.4.1.
115 Zie voor een andere invalshoek Schreuder-Vlasblom, JBPlus-Verklaard 2006. De auteur

verdedigt het standpunt dat een onderdelentrechter eigenlijk alleen past binnen een actio
popularis, zie ook onder 3.3.6, en hierna onder 3.4.3. 

116 De betrokken jurisprudentie is besproken onder 3.3.1 tot en met 3.3.6. 
117 Dat geldt althans binnen de Afdeling bestuursrechtspraak, maar dat was ook van oudsher

al het enige college dat in dit opzicht beperkingen toepaste. Zie de onder 2.3.5 besproken
jurisprudentie. 
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die daartegen pleiten. De aanbeveling van de Commissie is gericht tot de rechter.
Die heeft te maken met het gegeven dat het Awb-bestuursprocesrecht uniforme
gelding heeft. Dat doet niet af aan de processuele vrijheden die de rechter heeft,114

maar lijkt toch wel te betekenen dat er bepaalde grenzen zijn aan de mate waarin
deze bij de toepassing van het bestuursprocesrecht differentiaties kan toepassen al
naar gelang het toepasselijk rechtsgebied. Bovendien werd hierboven onder 3.3.6
nu juist geconcludeerd dat er geen grond was voor het verschil in uitleg door de
Afdeling van artikel 6:13 Awb (oud) enerzijds en de artikelen 20.6 en 20.10 Wm
(oud), alsmede de vergelijkbare WRO-bepalingen anderzijds. In dat licht bezien
had het opnieuw maken van (rechterlijk) onderscheid in dit opzicht tussen enerzijds
het milieurecht of, algemener, het omgevingsrecht, en anderzijds de overige
rechtsgebieden – ook al was dat inhoudelijk een andersoortig onderscheid geweest
dan dat waarvan voorheen sprake was – verwarring kunnen wekken.115

Overigens heeft, om het geheel nog ingewikkelder te maken, de praktijk
inmiddels uitgewezen dat het stelsel dat de Commissie voor ogen had, voor zover
het althans gaat om het grondenaspect, gedurende de resterende jaren onder het
regime van artikel 6:13 Awb (oud) en artikel 20.6 en 20.10 Wm (oud) wél is
gerealiseerd in het algemeen bestuursrecht (alsmede in bestemmingsplanzaken),
maar níet in het milieurecht (!).116 Daaraan moet worden toegevoegd dat de door
de Commissie voorgestane werkwijze in die jaren geen werkelijkheid is geworden
ten aanzien van de feiten- en bewijsproblematiek.117

3.4.3 De ‘functieverandering’ van artikel 6:13 Awb

Terug nu naar artikel 6:13 Awb, en het van kracht worden van deze bepaling op
besluitvorming die voorheen onder de ‘Medemblikbepalingen’ viel. Voor de
regering heeft de verruiming van de reikwijdte van artikel 6:13 Awb aanleiding
gevormd om, in de toelichting bij de wet waarin zij gestalte heeft gekregen – de
Aanpassingswet uniforme openbare voorbereidingsprocedure Awb – te reageren
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118 Kamerstukken II 2003-2004, 29 421, nr. 3, p. 7-8. 
119 Dit kabinetsstandpunt is alsnog verwoord in een brief van 19 juli 2004, Kamerstukken II

2003-2004, 29 279, nr. 16. 
120 PG Awb II, p. 362 (MvA II). De passage werd hiervoor, onder 3.3.6, al aangehaald. 
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op de hierboven geciteerde aanbeveling van de Commissie Evaluatie Awb II.118 Dat
gebeurde overigens voorafgaand aan het verschijnen van het kabinetsstandpunt
inzake de tweede evaluatie Awb als geheel.119 De regering merkt in de toelichting
bij de Aanpassingswet allereerst op de aanbeveling van de Commissie Evaluatie
Awb inzake de ‘argumentatieve fuik’ te onderschrijven. Zij voegt daaraan toe met
Commissie van mening te zijn dat in geval van de door de Commissie bedoelde,
complexe besluitvorming in zaken waar voorheen de bedenkingenprocedure gold,
en in de toekomst de uniforme openbare voorbereidingsprocedure zou gaan gelden,
de eisen van een tijdige geschilbeslechting het zwaarst moeten wegen. Een redelij-
ke uitleg van het voorgestelde artikel 6:13 Awb brengt, aldus de regering in de
toelichting, bij openbaar voorbereide besluiten dan ook met zich dat van betrokke-
nen mag worden verlangd dat zij duidelijk maken op welke onderdelen van het
ontwerpbesluit naar voren gebrachte zienswijzen betrekking hebben. Bij deze
besluiten, zo vervolgt de regering, zal het beroep bij de rechter zich dus niet
kunnen richten tegen onderdelen ten aanzien waarvan in de bestuurlijke voorfase
in het geheel geen zienswijzen naar voren zijn gebracht. De regering besluit haar
beschouwing in de toelichting als volgt:

‘…Anderzijds betekent het gewijzigde artikel 6:13 Awb dat de belanghebbende in
beroep bij de rechter terzake van onderdelen van het besluit die ook reeds in de bestuur-
lijke fase ter discussie zijn gesteld, in beginsel nieuwe gegevens, beroepsgronden of
bewijsmiddelen kan inbrengen, tenzij de belanghebbende redelijkerwijs kan worden
verweten deze niet eerder te hebben ingebracht.
Al met al menen wij dat het gewijzigde artikel 6:13 Awb een evenwichtige regeling
vormt, die ruimte biedt voor differentiatie, a naar gelang de aard van het besluit…’

Deze passage in de toelichting heeft veel vragen opgeroepen. In de eerste plaats
was er natuurlijk de omstandigheid dat artikel 6:13 Awb, ook blijkens zijn parle-
mentaire geschiedenis,120 tot dan toe helemaal geen betrekking had gehad op de
materie waarover de regering sprak. Dan was er het feit dat de regering een beperkt
toepassingsbereik gaf aan het door de Commissie Evaluatie Awb II voorgestelde
uitgangspunt van uitsluiting van buiten de discussie in de voorfase gebleven
besluitonderdelen. Daar waar de Commissie het desbetreffende onderdeel van haar
aanbeveling algemeen had geformuleerd, wilde de regering de toepassing ervan
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121 Hier gebruikt als verzamelnaam voor de gronden- en bewijsfuik. 
122 Al is de aspect van de verwijtbaarheid aan de zijde van de burger bij de toepassing door de

Afdeling van de benadering van Daalder en Schreuder-Vlasblom niet altijd de doorslagge-
vende factor voor terzijdelegging gebleken. Verwijtbaarheid is er, natuurlijk, in geval van
het niet hebben voldaan aan uit artikel 4:2 Awb voortvloeiende verplichtingen. Zij is echter
veel minder evident aanwezig als het anderszins gegevens betreft die niet binnen het bereik
van het vereiste van een zorgvuldige voorbereiding kunnen worden gebracht. Zie hoofdstuk
2, onder 2.6.5.1. 

123 Deze vraagpunten zijn nader uitgewerkt door B.J. van de Griend en A. Weggeman in de
rubriek ‘Awb en wetgeving’ in NTB 2004, p. 242-245. 
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klaarblijkelijk beperken tot besluitvorming waarop de nieuwe uniforme openbare
voorbereidingsprocedure van toepassing zou zijn. Artikel 6:13 Awb als zodanig
zou echter nu juist uniforme gelding gaan verkrijgen. Ten slotte brachten ook de
zojuist geciteerde slotzinnen de nodige onduidelijkheid met zich mee. Immers, de
regering had daarin – kennelijk met de tekst van artikel 6:13 Awb in het achter-
hoofd – beknibbeld op de toelating van nieuwe gegevens, beroepgronden of
bewijsmiddelen inzake wél reeds in de voorfase ter discussie gestelde besluitonder-
delen: die toelating was volgens de regering niet aan de orde als het niet eerder
inbrengen van de gegevens betrokkene ‘redelijkerwijs’ kon worden verweten.
Daarmee volgde de regering niet de lijn van de Commissie Evaluatie Awb II die
zij stelde te onderschrijven. Immers, de Commissie had zich in haar aanbeveling
tot toelating van de hier bedoelde categorie gegevens nu juist níet beperkt tot
gevallen van niet-verwijtbaarheid met betrekking tot het late inbrengen daarvan.
Dat moet als een bewuste keuze worden beschouwd. De Commissie immers baseert
zich op de conclusies van de twee onderzoeksgroepen – en met name het op de
benadering van Daalder en Schreuder-Vlasblom betrekking hebbende betoog van
Widdershoven c.s. betreft nadrukkelijk (ook) verwijtbaar buiten beeld gebleven
gegevens. Dat de Commissie deze gevallen van verwijtbaarheid welbewust onder
het bereik van haar aanbeveling heeft gebracht, blijkt ook direct uit haar verwijzing
naar de door Widdershoven c.s. opgeworpen alternatieven voor terzijdelegging van
gegevens in geval van het verwijtbaar onder tafel gebleven zijn daarvan in de
voorfase. Had de Commissie zich beperkt tot gevallen van niet-verwijtbaarheid,
dan was daarmee overigens meteen niet of nauwelijks meer sprake geweest van het
door de Commissie voorgestane vervallen van de, in de woorden van de Commis-
sie, ‘argumentatieve fuik’,121 die toch eerst en vooral verwijtbaar122 niet eerder
verstrekte gegevens betreft.123
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124 Handelingen Kamerstukken II 2004-2005, nr. 14, p. 792-806. 
125 Kamerstukken II 2004-2005, 29 421, nr. 11.
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Tijdens de mondelinge behandeling van het wetsvoorstel in de Tweede Kamer is
op een aantal van de hier omschreven vraagpunten opheldering gevraagd.124 Dat
heeft geleid tot een brief van de minister, met daarin een nadere uitleg.125 De
minister stelt in zijn brief dat artikel 6:13 Awb met de onderhavige wijziging in die
zin een functieverandering heeft ondergaan, dat het artikel voor het gehele be-
stuursrecht de functie overneemt die artikel 20.6 Wm (oud) op grond van de daarop
gebaseerde Afdelingsjurisprudentie had verkregen. Met andere woorden: voor
terzijdelegging van gegevens vanwege het niet ingebracht zijn daarvan in de
voorfase, volgens de minister ook buiten het omgevingsrecht al wel gebruikelijk
maar tot dan toe – overeenkomstig de bedoeling van de wetgever – niet gebaseerd
op artikel 6:13 Awb, zou het nieuwe artikel 6:13 Awb nu wel de grondslag gaan
vormen. De minister stelt echter dat met deze functieverandering slechts ten dele
een codificatie van de Medemblikjurisprudentie is beoogd. In dit verband merkt de
minister het volgende op:

‘…Inmiddels heeft de Afdeling bestuursrechtspraak diverse nuanceringen op de
“Medembliklijn” aangebracht, met name indien het betreft het aanvoeren van beroeps-
gronden die betrekking hebben op strijd met het EG-recht of het EVRM. Voorts heeft
de Commissie Evaluatie Awb II (Commissie-Boukema) de volgende lijn aanbevolen:
in beroep bij de bestuursrechter kan een belanghebbende geen onderdelen van een
besluit aanvechten, die hij niet reeds in de bestuurlijke fase aan de orde heeft gesteld,
tenzij dit laatste hem redelijkerwijs niet kan worden verweten. Tegen de onderdelen van
het besluit die hij wel in de bestuurlijke fase aan de orde heeft gesteld, kan belangheb-
bende in de fase van het beroep bij de rechter echter wel nieuwe beroepsgronden of
nieuw bewijs aanvoeren. Bij dit alles maakt het geen verschil of de bestuurlijke fase de
vorm heeft van een bezwaarschriftprocedure of van het inbrengen van zienswijzen in het
kader van de uniforme openbare voorbereidingsprocedure.
(…)
Het nieuwe artikel 6:13 staat aan een dergelijke rechtsontwikkeling geenszins in de weg
en heeft dan ook juist niet het oogmerk om de ‘Medembliklijn’ op enige wijze te fixeren,
noch voor besluiten waarop de uniforme openbare voorbereidingsprocedure van toepas-
sing zal zijn, noch voor besluiten waarvoor een bezwaarschriftprocedure geldt. In de
memorie van toelichting is de nuancering van de Commissie-Boukema nadrukkelijk
onderschreven. Deze lijn, die blijkens het debat (…) breed wordt gedeeld, zal naar het
oordeel van de regering dan ook leidraad moeten zijn bij de verdere jurisprudentiële
invulling van artikel 6:13.
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126 De wens tot zo’n duidelijker grondslag in de wettekst is geuit door de onderzoekers naar de
ketenbenadering.
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Resumerend betekent dit dat voor besluiten waarbij de uniforme openbare voorberei-
dingsprocedure wordt toegepast, de wijziging van artikel 6:13 dus slechts gedeeltelijk
een codificatie van de Medemblik-jurisprudentie van de Afdeling bestuursrechtspraak
beoogt. Slechts gedeeltelijk, omdat die jurisprudentie ook de mogelijkheid beperkte om
in de rechterlijke fase nieuwe argumenten of nieuw bewijs aan de voeren tegen onder-
delen die in de bestuurlijke fase wél zijn bestreden. In zoverre is met het nieuwe artikel
6:13 dus een versoepeling beoogd van de Medemblikjurisprudentie.
Tegen besluiten waarbij de uniforme openbare voorbereidingsprocedure niet is toege-
past, staat als regel bezwaar open (…). Ook in deze gevallen past de rechter als gezegd,
afhankelijk van de aard van het besluit, thans soms een “argumentatieve fuik” of “be-
wijsfuik” toe. Ook voor deze gevallen is het de bedoeling van het nieuwe artikel 6:13,
dat deze ‘fuiken’ slechts kunnen worden toegepast, voorzover de voor het eerst bij de
rechter aangevoerde argumenten of bewijsmiddelen betrekking hebben op een onderdeel
van het besluit dat in de bestuurlijke fase in het geheel niet aan de orde is gesteld. Er is
dus, nogmaals, op dit punt materieel geen verschil tussen gevallen waarin de openbare
voorbereidingsprocedure is toegepast en gevallen waarin dit niet is geschied…’

De minister merkt ten slotte op dat het, in geval van het zonder geldige reden
aanvechten van een onderdeel van een besluit dat in de bestuurlijke fase niet aan
de orde is gesteld, aan de rechter is om een keuze te maken tussen niet-ontvan-
kelijkverklaring of ongegrondverklaring. De tekst van het nieuwe artikel 6:13 Awb,
zo stelt de minister, dwingt niet tot één van beide benaderingen. Hooguit kan
worden gezegd dat het wenselijk zou zijn dat de bestuursrechters ook op dit
formele punt één lijn zouden kiezen.

Daarmee zijn enkele van de eerdergenoemde vraagpunten door de minister expli-
ciet behandeld. Niettemin blijft er, ook op die punten, sprake van een ondoor-
zichtige situatie. De minister stelt ondubbelzinnig dat het inderdaad de bedoeling
is dat artikel 6:13 Awb, hoewel de tekst van de bepaling slechts een technische
wijziging heeft ondergaan, een ander toepassingsbereik, een andere strekking,
krijgt dan voorheen. Hij noemt dit, enigszins verbloemend, een ‘functieverande-
ring’. Inhoudelijk is voorts verandering van staande jurisprudentie beoogd. Is het
op zichzelf beschouwd al de vraag of dit soort veranderingen, behalve in de
parlementaire stukken, niet ook in wat grotere mate in de tekst van de wet zou
dienen te worden geëxpliciteerd,126 nu de bedoelde veranderingen bovendien zijn
gekoppeld aan een al bestaande wetsbepaling waaraan oorspronkelijk een andere
lading was meegegeven, moet hier zelfs worden gesproken van normstelling buiten
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127 De wetgever heeft aldus een kwestie naar zich toegetrokken die door de Commissie
Evaluatie Awb II nog tot het domein van de rechter werd gerekend.

128 Zo constateert ook Schreuder-Vlasblom, zie Schreuder-Vlasblom, JBPlus-Verklaard 2006,
p. 8. 
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de tekst van de wet om. De, wellicht bij wijze tegenwicht, in de brief van de
minister opgenomen verwijzingen naar de vrijheden van de rechter en naar de
‘jurisprudentiële invulling’ van artikel 6:13 Awb maken dat niet echt anders.127

Bedoelde aanpak wijkt af van de beginselen voor regelgeving die de overheid voor
zichzelf tot uitgangspunt heeft gekozen.128 Van belang in dit verband is aanwijzing
214 van de Aanwijzingen voor de regelgeving:

‘De toelichting wordt niet gebruikt voor het stellen van nadere regels.’

In de toelichting bij deze aanwijzing is gesteld:

‘...De toelichting geeft een motivering en uitleg van de regeling maar mag geen aanvul-
lende normen bevatten. De te stellen normen worden in de regeling zelf vastgelegd.
Evenmin moet een toelichting gebruikt worden voor een nadere omlijning van in de
regeling voorkomende termen of begrippen…’

Kan het stellen van regels in een toelichting al vragen oproepen, in het onderhavige
geval is zelfs sprake van normstelling door middel van wijziging achteraf van
datgene wat in de toelichting als norm was gesteld. Het duidelijkste voorbeeld is
het punt van het toepassingsbereik van, kort gezegd, de ‘onderdelentrechter’. De
minister stelt in zijn brief buiten twijfel dat het uitgangspunt van terzijdelegging
van beroepsgronden (en feitenmateriaal) betreffende in de voorfase niet aangevoch-
ten besluitonderdelen wel degelijk, conform hetgeen door de Commissie Evaluatie
Awb II was aanbevolen, heeft te gelden voor alle besluiten. Daarmee wordt afstand
genomen van het kennelijke uitgangspunt in de toelichting dat deze beperking in
de toelating alleen openbaar voorbereide besluiten zou betreffen.

Tot zover voorlopig even dit wetgevingstechnische aspect. Wat zijn nu de inhoude-
lijke implicaties van de toelichtende brief van de minister, in relatie tot de vragen
die de toelichting had opgeroepen? Duidelijkheid is er nu op het punt van de
strekking – in de woorden van de minister: de ‘functie’ – van artikel 6:13 Awb. Dat
geldt ook voor de kwestie van de reikwijdte van de zojuist genoemde onder-
delentrechter- al meent Schreuder-Vlasblom dat zo’n trechter eigenlijk alleen past
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129 De auteur wijst er daarbij op dat, zoals ook vermeld onder 3.4.2, de aanbeveling van de
Commissie Evaluatie Awb II op dit punt werd ingegeven door het milieurecht. Zie
Schreuder-Vlasblom, JBPlus-Verklaard 2006, m.n. p. 4-9. Hiervoor onder 3.3.6 bleek al dat
het betoog van de auteur is ingegeven door een door haar gesteld theoretisch verschil tussen
situaties waarin het belanghebbende-vereiste geldt, en de situaties waarin, voorheen, de
actio popularis gold. Overigens laat Schreuder-Vlasblom onvermeld dat de Afdeling
bestuursrechtspraak ook onder het regime van artikel 6:13 Awb (oud) al een onderdelen-
trechter toepaste (zie onder 3.3.2) en deze dus in zoverre ook in het algemeen bestuursrecht
al geen onbekend verschijnsel meer was. 
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binnen een actio popularis, en dat hier dus ten onrechte een aspect uit de Medem-
blikjurisprudentie het algemeen bestuursrecht wordt binnengehaald.129

Geen expliciete duidelijkheid is er op het derde punt waarop de toelichting
vragen opriep, namelijk de toelaatbaarheid van buiten de voorfase gebleven ge-
gevens inzake níet nieuwe besluitonderdelen. Als gezegd sprak de toelichting
weliswaar van het mogen inbrengen van deze gegevens, maar gold deze toelaat-
baarheid volgens de bewoordingen van toelichting niet voor gevallen van verwijt-
baar niet eerder inbrengen van de gegevens. De minister neemt in zijn brief niet
expliciet afstand van de desbetreffende opmerking. De brief doet echter wel sterk
vermoeden dat de minister ook op dit punt van het gestelde in de toelichting heeft
willen terugkomen. Allereerst stelt de minister in zijn brief opnieuw, uitdrukkelijk
en herhaaldelijk, de aanbeveling van de Commissie Evaluatie Awb II te onder-
schrijven. Die aanbeveling, zo werd al meermalen aangegeven, bevat geen voor-
waarde van niet-verwijtbaarheid zoals verwoord in de toelichting. Alleen al het
nogmaals met zo veel nadruk overnemen van de aanbeveling vormt dus reden om
te vermoeden dat de opmerking uit de toelichting, althans in die vorm, van de baan
is. Er is echter meer. De minister koppelt nu een uitzondering in de sfeer van
verschoonbaarheid aan de onderdelentrechter. De niet-toelating van gegevens
betreffende buiten de discussie in de voorfase gebleven besluitonderdelen geldt,
in de woorden van de minister, níet als het niet eerder inbrengen van de gegevens
betrokkene ‘redelijkerwijs niet kan worden verweten’. Met deze woorden is
klaarblijkelijk, net als dat kennelijk in de toelichting gebeurde ten aanzien van de
eerder bedoelde, andere categorie gegevens, aansluiting gezocht bij de tekst van
artikel 6:13 Awb. De uit de wettekst af te leiden toelatingsvoorwaarde van niet-
verwijtbaarheid is dus overgeheveld van de ene naar de andere categorie gegevens.
Daarbij wordt opgemerkt dat het – zoals dat in de toelichting gebeurde – formule-
ren van een positieve hoofdregel (‘de gegevens zijn toelaatbaar’) met daaraan
gekoppeld een uitzonderingsclausule (‘behoudens verwijtbaarheid’) op hetzelfde
neerkomt als het – zoals gebeurde in de brief van de minister – formuleren van een
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130  De Commissie zelf formuleert bij de onderdelentrechter overigens geen uitzondering met
betrekking tot gevallen van niet-verwijtbaarheid. Zo’n uitzondering ligt echter wel in de
rede. Dat geldt te meer gelet op de tekst van artikel 6:13 Awb. Vergelijk ook de artikelen
20.6, lid 2, aanhef en onder c en d Wm (oud) en 20.10, lid 2, aanhef en onder c en d Wm
(oud). 

131 De misverstanden met betrekking tot het verwijtbaarheidsaspect zijn echter hardnekkig, zo
blijkt uit het onderzoek naar de feitenvaststelling dat inmiddels in het kader van de derde
evaluatie van de Awb is verricht. De onderzoekers menen dat ‘fuiken immers geoorloofd
blijven voor zover ze worden gebaseerd op een redelijk verwijt aan de burger’, daarbij met
name doelend op de bewijsfuik – die zij daarbij overigens ook nog eens ten onrechte in
verband brengen met de goede procesorde. Zie Barkhuysen c.s., 2007, p. 92-93. 
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negatieve hoofdregel (de gegevens zijn niet toelaatbaar) met daaraan gekoppeld
een uitzondering in de sfeer van verschoonbaarheid (‘behoudens niet-verwijtbaar-
heid’). Het verbinden van zo’n voorwaarde aan de toelating van gegevens, of deze
nu is gesteld in positieve of in negatieve bewoordingen, is, het kwam zojuist al
even aan de orde, niets anders dan het toepassen van een ‘fuik’ of ‘trechter’, al is
dat misschien niet in de strengst mogelijke vorm. Deze ‘trechter’ is met de brief
van de minister dus beland op de plek waar hij – ook door de Commissie Evaluatie
Awb II – is bedoeld, zo lijkt het, namelijk bij de categorie gegevens inzake nieuwe
besluitonderdelen.130 Aangenomen mag worden dat de ‘trechtergedachte’ daarmee
van de baan is voor de categorie gegevens inzake niet nieuwe besluitonderdelen.
Bedoeld is immers om op dit punt een onderscheid te maken tussen beide catego-
rieën gegevens.131

3.4.4 De toepassing van het nieuwe artikel 6:13 Awb

Wat is nu de betekenis van het voorgaande? Hierboven werd aangegeven dat de
veranderingen die met het nieuwe artikel 6:13 Awb zijn beoogd, wetgevingstech-
nisch niet op de meest gelukkige manier zijn vormgegeven. Sommigen zullen zich
in verband hiermee wellicht zelfs de vraag stellen of deze veranderingen nog wel
tot het geldend recht, of althans tot de geldende wet- en regelgeving, vallen te
rekenen. Wat er ook zij van dat laatste, een gevolg van de door de wetgever
gekozen werkwijze is in ieder geval dat de verhouding tussen de beoogde verande-
ringen en de tekst van de wet niet in één oogopslag duidelijk is. Zoals eerder
aangegeven bepaalt artikel 6:13 Awb immers eenvoudigweg dat geen beroep kan
worden ingesteld door belanghebbenden aan wie redelijkerwijs kan worden
verweten geen zienswijzen, bezwaar, of administratief beroep te hebben ingediend.
De door de wetgever beoogde veranderingen lijken slechts op één manier met deze



TRECHTERS IN HET BESTUURSPROCESRECHT

132 Zie onder meer hoofdstuk 1, onder 1.2.2.3. In lijn met de in de toelichting verwoorde
gedachte dat de rechterlijke beoordeling is toegesneden op de besluitonderdelen die de
belanghebbende ter discussie heeft gesteld, is, naar eigen keuze en invulling door de rechter,
wel gedeeltelijke vernietiging van het bestreden besluit mogelijk, zie artikel 8:72 Awb. De
beroepsprocedure betreft echter het besluit als geheel; zo ook de vereisten om tot die pro-
cedure te worden toegelaten.

133 ABRS 16 juni 2004, 200307560/1. Zie ook hoofdstuk 5, onder 5.2.1.2. 

180

tekst in overeenstemming te brengen, namelijk door ervan uit te gaan dat de
woorden ‘beroep’, ‘zienswijzen’, ‘bezwaar’, ‘administratief beroep’ thans niet
meer alleen betrekking hebben op besluiten, maar ook op besluitonderdelen. Men
dient als het ware de woorden ‘met betrekking tot het betrokken besluit of het
betrokken besluitonderdeel’ bij de tekst van artikel 6:13 Awb te denken. Het
besluitonderdeel wordt op die manier als een zelfstandig besluit behandeld, waarte-
gen – op straffe, zo zou dan het meest voor de hand liggen, van niet-ontvankelijk-
heid – dus ook zelfstandig beroep moet worden ingesteld. Aldus wordt ook bereikt
dat de in artikel 6:13 Awb besloten liggende uitzondering in geval van verschoon-
baarheid, conform de bedoeling van de wetgever, mede op de besluitonderdelen-
problematiek betrekking heeft.

Deze constellatie is afwijkend van het systeem van de Awb, dat het beroep
consequent en in alle daarop betrekking hebbende processuele vereisten, verbindt
met het begrip besluit. Het begrip besluitonderdeel, zo bleek al, is in de tekst van
de Awb zelfs helemaal niet terug te vinden.132 Dat maakt het natuurlijk des te
opvallender dat een verandering als de onderhavige niet haar weerslag vindt in de
tekst van de wet. Complicaties liggen daarmee op de loer. Het begrip besluitonder-
deel is immers van cruciale betekenis geworden. De bestaande onduidelijkheid
over het begrip is echter niet opgeheven en de uitleg van het begrip is nog steeds
aan de rechter overgelaten. Daarbij komt nog dat een tendens in zicht zou kunnen
komen waarbinnen ook processuele vereisten als de beroepstermijn ten aanzien van
elk besluitonderdeel afzonderlijk gesteld zullen gaan worden. Immers, wanneer het
vereiste van artikel 6:13 Awb met betrekking tot afzonderlijke besluitonderdelen
kan worden toegepast zonder dat daarover iets in (de tekst van) de wet is terug te
vinden, waarom zouden andere vereisten dan niet op die manier kunnen worden
uitgelegd? In de hiervoor onder 3.3.2 besproken uitspraak van 16 juni 2004 bracht
de Afdeling reeds de beroepstermijn in stelling ten aanzien van een afzonderlijk
besluitonderdeel.133

De tekst van artikel 6:13 Awb, zo moet voorts worden geconcludeerd, ziet niet
op buiten de voorfase gebleven beroepsgronden of feitelijke gegevens die betrek-
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134 Wel moet in het oog worden gehouden dat het hier steeds om de verhouding tussen de
verschillende fases gaat. Het aspect van het laat inbrengen van gegevens binnen een lopende
procedure (het leerstuk van de goede procesorde in enge zin) is hier niet aan de orde. Zie
hoofdstuk 1, onder 1.2.4.2, alsmede hoofdstuk 5. 

135 Zie hiervoor, onder 3.3.1 tot en met 3.3.6.

181

king hebben op al wel in die voorfase ter discussie gestelde besluitonderdelen. De
wettekst houdt immers (slechts) een beperking in. De wens van de wetgever dat in
het onderhavige opzicht juist géén beperkingen (meer) worden gehanteerd, valt
alleen met de tekst van artikel 6:13 Awb te rijmen door aan te nemen dat deze
bepaling, en dus de beperking die zij inhoudt, in zoverre toepassing mist. Volgens
het nieuwe artikel 6:13 Awb mag het beroep de reikwijdte van de zienswijzen, het
bezwaar of administratief beroep dus niet te buiten gaan, maar de bepaling ziet niet
op de inhoud van dat bezwaar of beroep.

In deze laatste conclusie schuilt wel een gevaar. Niet uit het oog verloren mag
worden dat het de bedoeling is geweest om de materie met het nieuwe artikel 6:13
Awb uitputtend te regelen. Gegevens ten aanzien waarvan artikel 6:13 Awb
toepassing mist, moeten in principe dus door de rechter worden toegelaten. De
voorgeschiedenis van artikel 6:13 zoals die ter sprake kwam onder 3.4.2 en 3.4.3
toont aan dat de wetgever, in het kielzog van de Commissie Evaluatie Awb II die
zich op haar beurt heeft aangesloten bij de bevindingen van de onderzoeksgroepen,
het hele spectrum van gegevensuitsluitingen zoals dat naar voren was gekomen uit
de jurisprudentie tot dan toe – van de bewijsdomeinenproblematiek tot de Medem-
bliklijn, van zorgvuldigheidsbeoordelingen tot onderdelenkwesties – met het
nieuwe artikel 6:13 bij de kop heeft willen nemen.134 Voor de grondenproblematiek
geldt overigens dat de jurisprudentie die ten tijde van de gelding van artikel 6:13
Awb (oud) tot stand is gekomen, behoudens de Medemblikjurisprudentie, al
redelijk in overeenstemming was met de nieuwe uitgangspunten.135 In de sfeer van
de feitenvaststelling zijn gevolgen van de nieuwe regeling, met name voor de
Afdeling bestuursrechtspraak, echter groter. De bemoeienissen van de wetgever
met wat op het eerste gezicht een detailpunt lijkt, betekenen immers dat de Afde-
ling haar kennelijke opvatting inzake een fundamenteel aspect, te weten de vorm-
geving van de rechtmatigheidstoetsing in feitelijke geschillen, lijkt te moeten
bijstellen. De conform de benadering van Daalder en Schreuder-Vlasblom vormge-
geven jurisprudentie lijkt onvermijdelijk op de helling te moeten. Dat geldt ook en
onverkort voor zover het de ‘klassieke’ gevallen van het niet voldoen aan de
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136 Zie over deze jurisprudentie hoofdstuk 2, onder 2.6.5.1. Zie over de benadering van Daalder
en Schreuder-Vlasblom met name onder 2.3.3. 

137 De basis voor zo’n uitsluiting zou dan overigens niet liggen in de theorie van Daalder en
Schreuder-Vlasblom als zodanig, maar moet veeleer worden gezocht in de sfeer van de
goede procesorde. Zie nader onder 2.4.

138 ABRS 12 januari 2005, 200400518/1, AB 2005, 75 m.nt. RW. De opmerking wordt onder-
schreven door Willemsen, die stelt dat de grondslag voor de benadering, gelegen in de
‘bewijslastverdeling tussen burger en bestuur in de bestuurlijke fase op grond van artikel 3:2
Awb en 4:2 Awb’ niet door de wijziging van artikel 6:13 Awb wordt geraakt. Zie Willemsen
2005, p. 101. 

139 Ook de Commissie Evaluatie Awb II had zich immers niet gewaagd aan dergelijke bespiege-
lingen, maar had vooral gekeken naar de uitwerking van de theorie in de praktijk.
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verplichtingen van artikel 4:2 Awb betreft.136 Hooguit zou – al spreken de Commis-
sie Evaluatie Awb II en de wetgever daar niet over – gegevensuitsluiting in deze
vorm eventueel nog denkbaar kunnen zijn in de situatie van welbewuste tegenwer-
king van de bestuurlijke besluitvorming, maar de mogelijkheid dat zo’n situatie
zich voordoet moet, zo bleek onder 2.5, toch vooral als theoretisch worden be-
schouwd.137

Niet onvermeld mag in dit verband blijven de opmerking van Widdershoven in
zijn annotatie bij de eerder onder 3.3.2 besproken uitspraak van 12 januari 2005,
dat de theorie van Daalder en Schreuder-Vlasblom niet door een wijziging van
artikel 6:13 Awb of de regeringstoelichting op die wijziging wordt geraakt.138 Strikt
genomen is dat in elk geval juist, want wijziging en toelichting betreffen natuurlijk
niet de theorievorming in de literatuur. De jurisprudentielijn die deze theorievor-
ming volgt, wordt echter, nogmaals, wel degelijk door wijziging en toelichting
geraakt. Dat blijft wellicht wat verborgen als men alleen tekst en toelichting zelf
bekijkt. Daarin komen immers geen bespiegelingen voor over rechtmatigheidstoet-
sing of de rol van de artikelen 3:2 en 4:2 Awb.139 Gezien het ontvallen van de
(vermeende) wettelijke grondslag aan de Medemblikjurisprudentie en de verwezen-
lijking van de in de grondensfeer liggende onderdelentrechter, is in het traject van
de totstandkoming van de nieuwe regeling het accent bovendien op de grondenpro-
blematiek komen te liggen en is de feitenproblematiek naar de achtergrond ver-
schoven. Dit alles doet echter niet af aan het uitdrukkelijke overnemen door ach-
tereenvolgens de Commissie Evaluatie Awb II en de wetgever zelf van de expliciet
ook op de toepassing van de leer van Daalder en Schreuder-Vlasblom betrekking
hebbende onderzoeksconclusies. Overziet men de complete voorgeschiedenis van
de nieuwe regeling, dan wordt duidelijk dat daar waar de minister in zijn toelich-
tende brief de toelating van bewijsmiddelen tot uitgangspunt neemt – en een
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‘trechter’ is daarbij, zo werd zojuist uiteengezet, niet meer aan de orde – op niets
anders kan zijn gedoeld dan op het opheffen van beperkingen zoals die aan de orde
zijn binnen de leer van Daalder en Schreuder-Vlasblom.

3.4.5 Uitspraken inzake het nieuwe artikel 6:13 Awb

Inmiddels zijn bij de Afdeling de eerste uitspraken betreffende het nieuwe artikel
6:13 Awb tot stand gekomen. Het betreft vooral milieuzaken; zaken waarin voor-
heen de Medembliklijn zou zijn toegepast. Twee uitspraken van de Voorzitter in
voorlopige-voorzieningszaken vertonen nog een beeld dat aan die Medembliklijn
doet denken. In de eerste, een uitspraak van 4 september 2006, overwoog de Voor-
zitter:

‘…Ingevolge artikel 6:13 van de Algemene wet bestuursrecht, voor zover hier van
belang, kan geen beroep worden ingesteld door een belanghebbende aan wie redelijker-
wijs kan worden verweten dat hij geen zienswijzen als bedoeld in artikel 3:15 naar voren
heeft gebracht.

Verweerder heeft ter zitting betoogd dat verzoekers geen zienswijzen naar voren hebben
gebracht met betrekking tot de veiligheidsrisico’s bij calamiteiten. Voorts stelt de
voorzitter vast dat verzoekers geen zienswijzen naar voren hebben gebracht met betrek-
king tot geluidhinder. Niet is gebleken van omstandigheden op grond waarvan verzoe-
kers redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hierover geen zienswijzen naar voren
zijn gebracht.

De Voorzitter gaat ervan uit dat de Afdeling het beroep in de bodemprocedure in zoverre
niet-ontvankelijk zal verklaren. In zoverre bestaat dan ook geen aanleiding voor het
treffen van een voorlopige voorziening…’

En in een uitspraak van 18 oktober 2006 overwoog de Voorzitter:140

‘...Verzoekster heeft geen zienswijzen naar voren gebracht met betrekking tot geurhin-
der. Nu niet is gebleken dat haar redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hierover
geen zienswijzen naar voren zijn gebracht, verwacht de Voorzitter dat de Afdeling het
beroep in zoverre niet-ontvankelijk zal verklaren. De Voorzitter ziet in zoverre dan ook
geen aanleiding tot het treffen van een voorlopige voorziening…’
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Beide uitspraken laten een inhoudelijke benadering zien zoals die ook in het
Medembliktijdperk gebruikelijk was.141 In de uitspraken genoemde aspecten als
geur- en geluidhinder betreffen overigens wel afzonderlijke milieucompartimenten
– en ervan uitgaande dat clusters van vergunningvoorschriften inzake één zo’n
compartiment tezamen één besluitonderdeel vormen,142 is van strijd met de bedoe-
ling van het nieuwe artikel 6:13 Awb in zoverre dus geen sprake. De Voorzitter
geeft er echter geen blijk van dat hij de diverse beroepsgronden specifiek heeft
beoordeeld op het punt van het al of niet betrekking hebben op een apart besluiton-
derdeel.

Een aantal Afdelingsuitspraken laat vervolgens echter wel een uitdrukkelijke
beoordeling op het bedoelde punt zien. In een uitspraak van 1 november 2006
overwoog de Afdeling:143

‘…Ingevolge artikel 6:13 van de Algemene wet bestuursrecht kan geen beroep 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.

Dit artikel moet, gezien de wetsgeschiedenis, (Kamerstukken II 2003/04, 2941, nr. 3,
p. 5 e.v. en nr. 11), aldus worden uitgelegd dat een belanghebbende slechts beroep kan
instellen tegen onderdelen van een besluit waarover hij een zienswijze naar voren heeft
gebracht, tenzij hem redelijkerwijs niet kan worden verweten over dat onderdeel geen
zienswijze naar voren te hebben gebracht.

Aan een besluit inzake een vergunning als bedoeld in de Wet milieubeheer ligt een
aantal beslissingen over de aanvaardbaarheid van verschillende categorieën milieugevol-
gen, zoals geluidsemissie en geuremissie, ten grondslag. Deze beslissingen kunnen naar
het oordeel van de Afdeling als onderdelen in vorenbedoelde zin van dat besluit worden
beschouwd. Gelet hierop en gezien de weergegeven uitleg van artikel 6:13, kunnen in
beroep in beginsel slechts categorieën milieugevolgen aan de orde worden gesteld
waarover een zienswijze naar voren is gebracht.
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Appellanten hebben tegen het ontwerpbesluit geen zienswijzen naar voren gebracht met
betrekking tot lichthinder. Er bestaat geen grond voor het oordeel dat appellanten
redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij over deze categorie milieugevolgen geen
zienswijzen hebben ingebracht. Uit het vorenstaande volgt dat het beroep voor zover dat
betrekking heeft op lichthinder niet-ontvankelijk is…’

Twee zaken vallen uit deze overweging af te leiden. In de eerste plaats de invulling
van het begrip besluitonderdeel aan de hand van, zoals te verwachten viel, de
milieucompartimenten. Een cluster vergunningvoorschriften omtrent bijvoorbeeld
geurhinder of geluidhinder vormt dus als zodanig een besluitonderdeel, hetgeen
betekent dat binnen zo’n cluster niet ten aanzien van ieder afzonderlijk
(deel)voorschriftje wordt bekeken of dit nu wel met zo veel woorden in de ziens-
wijzenfase was genoemd. Dat is inderdaad de meest werkbare oplossing. In het
spraakgebruik was het, zo bleek, ook voorheen al wel gebruikelijk om in milieuza-
ken in dit opzicht aansluiting te zoeken bij de milieucompartimenten. Dat de
Afdeling deze keuze nu ook bij de toepassing van het nieuwe artikel 6:13 Awb
heeft gemaakt, zegt dan ook nog niet veel over de wijze waarop zij het begrip
besluitonderdeel op andere terreinen dan het milieurecht zal invullen.

Een tweede aspect is het aspect van de afdoening. De Afdeling giet de terzijde-
legging in de vorm van een (gedeeltelijke) niet-ontvankelijkverklaring. Dat was
ook binnen ‘Medemblik’ de gebruikelijke afdoeningswijze, maar gezien het
bredere toepassingsbereik van de regeling die met het nieuwe artikel 6:13 Awb is
beoogd, mag worden verwacht dat thans ook buiten het milieurecht voor deze
oplossing zal worden gekozen. Gezien de besluitachtige status die de beoogde
nieuwe regeling nu eenmaal aan het besluitonderdeel geeft, ligt een niet-ontvan-
kelijkverklaring bij de toepassing van die regeling ook het meest voor de hand, zo
werd al opgemerkt onder 3.4.4.

Bovenstaand citaat zegt nog niets over de manier waarop de Afdeling onder het
nieuwe regime wil omgaan met nieuwe gegevens die al wel eerder in beeld ge-
brachte besluitonderdelen betreffen. Een uitspraak van 8 november 2006 doet dat
wel. De Afdeling begint met de ook in bovenstaand citaat opgenomen standaard-
overwegingen omtrent artikel 6:13 Awb, en overweegt vervolgens:144
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‘…Appellanten hebben tegen het ontwerpbesluit onder meer zienswijzen naar voren
gebracht met betrekking tot stankhinder. De beroepsgrond dat het geldende toetsingska-
der geen mogelijkheid biedt voor het verplaatsen van het emissiepunt bij nertsen heeft
eveneens betrekking op stankhinder. Gelet hierop is er – anders dan verweerder stelt –
geen grond voor niet-ontvankelijkverklaring van het beroep op dat punt…’

Met andere woorden: conform de bedoeling van het nieuwe artikel 6:13 Awb
worden gronden inzake de besluitonderdelen zoals die in de voorprocedure aan de
orde waren, door de Afdeling toelaatbaar geacht, ook als die gronden als zodanig
niet met zo veel woorden in de voorprocedure waren geformuleerd. Binnen het
milieurecht is dat een versoepeling, binnen het algemeen bestuursrecht brengt het
nieuwe artikel 6:13 Awb op dit punt weinig verandering, zo werd al gememoreerd
onder 3.4.4. Een ander voorbeeld waarin dit tot uitdrukking komt, wordt gevormd
door een uitspraak van 18 april 2007. Hoewel in de zienswijzen geen beroep was
gedaan op de Habitatrichtlijn, kon de desbetreffende grond in de beoordeling
worden meegenomen, omdat zij betrekking had op een in de zienswijzen genoemd
milieucompartiment:145

‘…Verweerder stelt dat het beroep niet-ontvankelijk is, voor zover het de gronden
betreft met betrekking tot (…) geluidhinder en de Richtlijn 92/43/EEG van de Raad van
de Europese Gemeenschappen van 21 mei 1992 inzake de instandhouding van de
natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna (hierna: de Habitatrichtlijn). Volgens
verweerder hebben appellanten met betrekking tot voornoemde aspecten geen zienswij-
zen over het ontwerp van het besluit naar voren gebracht, dan wel hebben zij daarbij
andere gronden aangevoerd dan in beroep.
(…)

Appellanten hebben over het ontwerpbesluit zienswijzen naar voren gebracht met
betrekking tot ammoniakschade. De grond dat de inrichting significante gevolgen heeft
voor het Habitatrichtlijngebied “de Weerribben” ziet eveneens op ammoniakschade.
Appellanten hebben voorts zienswijzen naar voren gebracht met betrekking tot geluid-
hinder. Gelet op hetgeen hiervoor is overwogen, bestaat er, anders dan verweerder
meent, in zoverre geen grond om het beroep niet-ontvankelijk te verklaren…’
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Verder lijkt het er op dat de Afdeling, althans in milieuzaken, onder het regime van
het nieuwe artikel 6:13 Awb beroepsgronden die niet specifiek betrekking hebben
op één enkel besluitonderdeel, maar die veeleer zien op het besluit als geheel,
toelaatbaar acht – ook als de zienswijzen slechts op specifieke besluitonderdelen
betrekking hadden. Ook dat is een duidelijke versoepeling ten opzichte van de
Medembliklijn.146 De Afdeling verwoordt het een en ander overigens enigszins
ongelukkig. Zo overwoog zij in een uitspraak van 16 mei 2007:147

‘Uit artikel 6:13 van de Algemene wet bestuursrecht vloeit voort dat een belanghebben-
de geen beroep kan instellen tegen onderdelen van een besluit waarover hij geen
zienswijze naar voren heeft gebracht, tenzij het niet naar voren brengen van een ziens-
wijze hem redelijkerwijs niet kan worden verweten. Bij besluiten inzake een milieuver-
gunning worden de beslissingen over de aanvaardbaarheid van verschillende categorieën
milieugevolgen als. onderdelen van een besluit in vorenbedoelde zin aangemerkt.
(Uitspraak van 1 november 2006, in zaak no. 200602308/1, AB 2007, 95). Nu de be-
roepsgronden inzake de verschillende gehanteerde benamingen voor de vergunning, de
onduidelijkheid hoeveel doorzet aan LPG zou zijn aangevraagd dan wel vergund en het
niet bij het ontwerpbesluit ter inzage leggen en het niet betrekken in de besluitvorming
van een door de Regionale brandweer uitgebracht advies, geen betrekking hebben op een
besluitonderdeel als hiervoor bedoeld, staat artikel 6:13 er niet aan in de weg dat deze
gronden eerst in beroep worden aangevoerd. Anders dan verweerder stelt, bestaat dan
ook geen grond het beroep op deze punten niet-ontvankelijk te verklaren…’

Er zijn nog weinig Afdelingsuitspraken waarin het nieuwe artikel 6:13 Awb wordt
toegepast ten aanzien van andersoortige besluiten dan milieuvergunningen. Twee
uitspraken omtrent de Wet bodembescherming vertonen een merkwaardige tegen-
strijdigheid: in de ene zaak lijkt de op genoemde wet gebaseerde besluitvorming
als ondeelbaar te worden aangemerkt, in de andere wordt juist nadrukkelijk een
splitsing aangehouden tussen een beslissing krachtens artikel 29, lid 1, van ge-
noemde wet over de aanwezigheid van een geval van ernstige verontreiniging, een
beslissing krachtens artikel 37, lid 1, over de vraag of spoedige sanering noodzake-
lijk is, een beslissing krachtens artikel 37, lid 4, over gebruiksbeperkingen en tot
slot een beslissing krachtens artikel 37, lid 5, over de verplichting om de wijzigin-
gen van het gebruik van de bodem te melden.148
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Ook een uitspraak omtrent de goedkeuring van een bestemmingsplan blinkt niet uit
in duidelijkheid. De Afdeling overweegt:149

‘…Appellanten hebben in hun zienswijze aangevoerd dat het plan voorziet in te ruime
bouwvoorschriften voor de bestemming “Woondoeleinden”, gelet op de maximaal
toegestane goothoogte van 7,7 meter en een totale hoogte van 13,75 meter alsmede de
omstandigheid dat er op maximaal 5 meter achter de voorgevelrooilijn mag worden
gebouwd met een maximale diepte van 15 meter.

(…) In beroep stellen appellanten dat de gronden waarop de woningbouw is voorzien
in het vigerende bestemmingsplan “Buitengebied 1997” en het Landschapsbeleidsplan
van de gemeente Maasbree zijn aangemerkt als waardevol landschappelijk open akker-
bouwcomplex en dat het plan inbreuk maakt op de landschappelijke openheid van het
gebied en daardoor in strijd is met bovengenoemd ruimtelijk beleid. De Afdeling stelt
vast dat appellanten hiermee de goedkeuring van het plandeel met de bestemming
“Woondoeleinden” als zodanig bestrijden. Appellanten hebben in hun zienswijze niet
de aanvaardbaarheid van het plandeel met de bestemming “Woondoeleinden” als
zodanig bestreden. (…)

(…) Voorts stellen appellanten in beroep dat het plan niet voldoet aan de voorwaarden
van de Ruimte voor Ruimteregeling. De Afdeling stelt vast dat appellanten ook hiermee
de goedkeuring van het plandeel met de bestemming “Woondoeleinden” als zodanig
bestrijden. Appellanten hebben in hun zienswijze niet de aanvaardbaarheid van het
plandeel met de bestemming ‘Woondoeleinden’ als zodanig bestreden.
(…) Het beroep is in zoverre dan ook niet-ontvankelijk...’

De Afdeling hanteert hier een Medemblik-achtige redenering, die niet goed past
bij het op reikwijdte geënte stelsel zoals dat is beoogd met het nieuwe artikel 6:13
Awb. Blijkens de uitspraak hebben appellanten in hun zienswijzen immers wel
degelijk het plandeel met de bestemming ‘Woondoeleinden’ ter discussie gesteld
– zij het dat zij dat kennelijk uitsluitend op het specifieke punt van de bouwvoor-
schriften hebben gedaan. Dat laatste betekent echter niet dat met het in beroep in
bredere zin ter discussie stellen van genoemd plandeel (uitsluitend) een nog niet
eerder bestreden besluitonderdeel aan de kaak is gesteld.150 De uitspraak lijkt in
zoverre tegenstrijdig met de zojuist geciteerde milieu-uitspraak van 16 mei 2007.151
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Wellicht heeft de Afdeling bedoeld te zeggen dat zij van oordeel is dat de bouw-
voorschriften als zelfstandig besluitonderdeel moeten worden beschouwd en dat
in beroep andere zelfstandige besluitonderdelen, eveneens deel uitmakend van het
plandeel ‘Woondoeleinden’ zijn bestreden. Dat is echter niet wat er in de uitspraak
staat. De uitspraak vertoont al met al nog geen uitgekristalliseerde lijn met betrek-
king tot de toepassing van het nieuwe artikel 6:13 Awb in bestemmingsplanzaken.

Er valt, kortom, nog niet veel definitiefs te zeggen over de wijze het begrip ‘be-
sluitonderdeel’ buiten het specifieke gebied van de milieuvergunningverlening zal
worden uitgelegd. Widdershoven heeft er terecht op gewezen dat het vanuit een
oogpunt van rechtsbescherming van belang is dat niet te snel van zelfstandige
besluitonderdelen wordt uitgegaan.152 Daar waar sprake is van een cluster vergun-
ningvoorschriften met een duidelijke onderlinge samenhang, zou het voor de hand
liggen om, ook als het niet gaat om milieucompartimenten, van één besluitonder-
deel uit te gaan. De vraag of dit zo ver zou moeten gaan dat de eenvoudiger ver-
gunningen, die in feite slechts één inhoudelijk aspect regelen, in alle gevallen als
ondeelbare besluiten zouden moeten worden aangemerkt, is daarbij overigens
moeilijk op voorhand te beantwoorden.153 In ieder geval past echter welwillendheid
in dit opzicht – zelfs als dat ertoe moet leiden dat zo nu en dan iets minder strikt
de hand wordt gehouden aan de in hoofdstuk 1, onder 1.2.2.3 gegeven, aan de
splitsbaarheid van het rechtsgevolg gelieerde definitie van het begrip besluitonder-
deel, zoals die definitie in feite ook op het punt van de milieucompartimenten wat
minder strikt wordt gevolgd. Dit laatste is dan de onvermijdelijke consequentie van
het verbinden van gevolgen in de sfeer van de rechtsbescherming aan het al of niet
voldoen aan de definitie – hoe zeer die definitie vanuit theoretische invalshoek
bezien overigens ook als correct is te beschouwen.

Het is eveneens afwachten of de Afdeling ook op het punt van de feitenproble-
matiek consequenties aan het nieuwe 6:13 Awb zal verbinden. De geciteerde
uitspraken zeggen daarover nog niets. Binnen met milieurecht is op dit punt
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misschien ook niet direct een oordeel op dat punt te verwachten, nu de Afdeling op
dat rechtsgebied toch al niet veel beperkingen in de toelating van feitelijke gege-
vens hanteert.

3.5 GRONDENTRECHTERS EN HET INTERNATIONALE RECHT

3.5.1 Artikel 6 EVRM

Terug nu naar de grondenproblematiek. Op deze plaats worden de diverse hierbo-
ven besproken grondentrechters bezien in het licht van het internationale recht.
Relevant is allereerst artikel 6 EVRM. Hiervoor, onder 2.3.4.1, werd de benadering
van Daalder en Schreuder-Vlasblom al bezien vanuit de invalshoek van genoemde
verdragsbepaling. Opgemerkt werd dat de conclusie van Widdershoven c.s. dat de
benadering van Daalder en Schreuder-Vlasblom zich in de gevarenzone van artikel
6 EVRM bevindt, een adequate omschrijving lijkt te vormen van hetgeen er op dat
punt aan de hand is. Door diverse auteurs is geopperd dat ook beperkingen in de
toelating van gronden die buiten de bestuurlijke besluitvorming zijn gebleven, in
conflict met de verdragsbepaling zouden kunnen komen. De gedachte ligt op
zichzelf beschouwd voor de hand: volgens het EHRM moet, wil zijn voldaan aan
het uit artikel 6 EVRM voortvloeiende vereiste van full jurisdiction, immers niet
alleen kunnen worden ingegaan op de feitelijke, maar ook op de juridisch-inhoude-
lijke vragen die relevant to the dispute zijn.154

Zo vraagt De Waard zich in zijn annotatie bij de Chevrol-zaak uit 2003, in
navolging van Widdershoven in een wat oudere annotatie bij een Afdelingsuit-
spraak,155 af in hoeverre de Medemblikjurisprudentie zich met artikel 6 EVRM
verdraagt.156 Anno 2003 stelt de auteur dat regelingen als artikel 20.6 Wm (oud) en
artikel 6:13 Awb (oud) in het licht van artikel 6 EVRM aanvaardbaar lijken, voor
zover zij gezien worden als (niet meer dan) ontvankelijkheidseisen: als de voor-
waarde dat men zich (tijdig) tot het bestuur moet hebben gewend om in een beroep
bij de rechter te kunnen worden ontvangen. Het is volgens De Waard echter de
vraag of de rechter daarmee ook kan verlangen dat men in die voorfase alle
argumenten die men in de rechterlijke fase naar voren wenst te brengen al heeft
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157 EHRM 13 februari 2003, Chevrol, AB 2004, 52, m.nt. BdeW. Zie ook hoofdstuk 1, onder
1.3.1.1.

158 Albers en Schlössels, Gst. 2005, p. 91. 
159 Zie hoofdstuk 1, onder 1.3.1.1. 
160 Zie hoofdstuk 1, onder 1.3.1.1.
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genoemd.157 Albers en Schlössels sluiten zich hierbij aan. Zij stellen dat ‘in-
houdelijke’ grondentrechters tussen beroep in eerste aanleg en bestuurlijke voor-
procedure in het onderhavige verband ‘suspect’ zijn.158

Een en ander heeft in zoverre aan relevantie ingeboet, dat met het nieuwe artikel
6:13 Awb is beoogd om de toelating van buiten de voorfase gebleven beroepsgron-
den nog slechts naar reikwijdte, en niet langer naar inhoud te beperken. De vraag
of een onderdelentrechter als beoogd met het nieuwe artikel 6:13 Awb in het licht
van artikel 6 EVRM problematisch zou kunnen zijn is moeilijk met zekerheid te
beantwoorden. Ziet men zo’n trechter zuiver als middel tot afbakening, en stelt
men datgene wat als een besluitonderdeel is te beschouwen in feite dus gelijk aan
een besluit in Awb-terminologie, dan zou men haar met wat goede wil, inderdaad,
kunnen zien als ontvankelijkheidseis als bedoeld door De Waard in zijn annotatie.
In aanmerking genomen dat het EHRM het toelaatbaar acht als de toegang tot de
rechter wordt beperkt door zaken als een beroepstermijn of de voorwaarde van het
gevolgd hebben van een voorprocedure,159 zou men in dat geval ook aan de onder-
delentrechter het predicaat ‘aanvaardbaar’ kunnen toedelen. De Afdeling heeft
inmiddels voor deze weg gekozen. In een uitvoerig gemotiveerde uitspraak over-
weegt zij, onder verwijzing naar de zaak Ashingdane,160 dat uit de jurisprudentie
van het EHRM blijkt dat het door artikel 6 EVRM beschermde recht op toegang
tot de rechter niet absoluut is, maar dat beperkingen zijn toegestaan – mits deze
niet zo ver gaan dat het recht op toegang tot de rechter niet meer effectief kan
worden uitgeoefend, en mits de beperkingen een legitiem doel dienen en evenredig
zijn. Aan deze voorwaarden is volgens de Afdeling voldaan: aangezien een ieder
de mogelijkheid heeft om in de zienswijzenfase bezwaarlijk geachte besluitonder-
delen ter discussie te stellen en aangezien er een verschoonbaarheidsclausule geldt
ten aanzien van het nalaten daarvan, is er volgens de Afdeling geen sprake van dat
het recht op toegang tot de rechter niet meer effectief zou kunnen worden uitgeoe-
fend. De Afdeling stelt voorts dat de onderdelentrechter er op gericht is dat betrok-
kene ten behoeve van een zorgvuldige besluitvorming alle bezwaarlijk geachte
besluitonderdelen in een vroeg stadium bij het bestuursorgaan aan de orde stelt.
Verder is zij er, aldus de Afdeling, op gericht dat een duidelijk omlijnd geschil aan
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161 ABRS 18 april 2007, 200606227/1, AB 2007, 173 m.nt. R.J.G.M. Widdershoven. Zie ook
ABRS 25 april 2007, 200602553/1, AB 2007, 174 m.nt R.J.G.M. Widdershoven.
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de rechter wordt voorgelegd en dat andere partijen niet worden geconfronteerd met
gronden die betrekking hebben op andere besluitonderdelen dan in de zienswijzen
aan de orde gesteld. Hiermee wordt een effciciënte geschilbeslechting bevorderd.
Daarmee worden volgens de Afdeling zowel ten aanzien van de bestuurlijke
besluitvorming als ten aanzien van de geschilbeslechting legitieme doeleinden
gediend. Ten slotte overweegt de Afdeling dat niet staande kan worden gehouden
dat de beperking onevenredig is, ook weer gelet op het feit dat een ieder gebruik
kan maken van de zienswijzenvoorziening, en gelet op de ter zake geldende
verschoonbaarheidsclausule.161

Hoe plausibel de overwegingen van de Afdeling ook lijken te zijn, mogelijk
pijnpunt is en blijft het aanmerken van de materie als een kwestie die enkel en
alleen de toegang tot de rechter raakt. Zojuist onder 3.4.4 werd al aangegeven dat
als men – conform, inderdaad, datgene wat het met artikel 6:13 Awb beoogde
stelsel lijkt in te geven – deze benadering aanhoudt, een benadering dus die het op
afzonderlijke besluitonderdelen toepassen van een processueel (ontvankelijk-
heids)vereiste inhoudt, onvermijdelijk ook het ten aanzien van afzonderlijke be-
sluitonderdelen in stelling brengen van zaken als de beroepstermijn in beeld komt.
Dat brengt de daar al genoemde complicaties met zich mee. Uitgaande van hetgeen
naar Awb-maatstaven toch nog steeds het voorwerp van de beoordeling is en de
‘harde buitengrens’ van het geding vormt, namelijk het bestreden besluit als zo-
danig, gaat het in de situatie van de onderdelentrechter misschien wel niet zo zeer,
of althans niet alleen, om het toegangsaspect. Zo lang men ten aanzien van het
besluit maar van de zienswijzenvoorziening gebruik heeft gemaakt, verkríjgt men
immers toegang tot de rechter, men ziet de toegang niet geblokkeerd, zoals bij
overschrijding van de beroepstermijn, of het onbenut laten van de voorprocedure.
Hetgeen in feite wordt beperkt, is datgene wat men mag inbrengen tegen het besluit
als het voorwerp van de rechterlijke beoordeling – en daarmee datgene wat de
rechter over dat besluit mag zeggen. Zo bezien betreft de beperking de inhoud van
de rechterlijke beoordeling. Dan is de huidige beperking, al is zij thans nog slechts
op reikwijdte gericht en dus soepeler dan een beperking naar zowel reikwijdte als
inhoud, niet wezenlijk anders dan de uit de Medemblikjurisprudentie voortvloeien-
de grondentrechter, die in de literatuur toch tamelijk eensgezind met het EVRM-
recht in strijd werd geacht. Als men de kwestie op deze manier bekijkt is het,
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162 Zaak C-312/93, Peterbroeck. Zie hoofdstuk 1, onder 1.3.2. 
163 He gebruik van de termen ‘grieven’ en ‘grievenstelsel’ voor de eerste aanleg komt vaker

voor, zie bijvoorbeeld Crommelin, 2007, p. 308. Ook tijdens de parlementaire behandeling
van het Awb-bestuursprocesrecht is de term in dit verband gebruikt, zie onder 1.2.2.2.
Eigenlijk hoort de term echter thuis in het hoger beroep, zie De Bock, 2004, p. 38. 

164 Widdershoven c.s., 2001, p. 31. Zie ook Willemsen 2005, p. 27. 
165 Zie bijvoorbeeld nog ABRS 19 februari 2003, 200204623/1, AB 2003, 129 m.nt. JV. 
166 Zie hoofdstuk 1, onder 1.3.2. 
167 ABRS 20 augustus 2003, 200204052/1, AB 2003, 391, m.nt. RW. 
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kortom, geen absolute vanzelfsprekendheid dat de onderdelentrechter de toets aan
artikel 6 EVRM zal kunnen doorstaan.

3.5.2 Het EG-recht

Anno 2001 schreven Widdershoven c.s. dat de HvJEG-zaak Peterbroeck162 duide-
lijk maakt dat de omvang van het geding vanuit EG-rechtelijke invalshoek niet al
te zeer mag worden beperkt. De combinatie van een grievenstelsel163 in eerste
aanleg met een zeer beperkte mogelijkheid om na de bezwaarfase nog nieuwe
grieven voor de rechter naar voren te brengen, kan daarom, aldus nog steeds
Widdershoven c.s., niet door de communautaire beugel.164 Indertijd concludeerden
de auteurs in een voetnoot dat de Medemblikjurisprudentie waarschijnlijk zo’n
ontoelaatbare combinatie vormde, maar dat van strijd met het EG-recht toch geen
sprake was, omdat de Afdeling bestuursrechtspraak het EG-recht toen nog ambts-
halve toepaste. Die ambtshalve toepassing bracht immers met zich mee dat EG-
rechtelijke beroepsgronden die buiten de bedenkingenfase waren gebleven, toch
in de beoordeling werden betrokken.165 Sinds enige jaren is het uitgangspunt van
ambtshalve toepassing van EG-recht verlaten.166 De vraag naar de EG-rechtelijke
toelaatbaarheid van de Medemblikjurisprudentie verkreeg door deze koerswijziging
weer relevantie. In lijn met het zojuist genoemde oordeel van Widdershoven c.s.
oordeelde de Afdeling reeds in 2003 dat ‘Medemblik’ inderdaad geen toepassing
kon vinden in zaken met een EG-rechtelijke achtergrond:167

‘…de Afdeling constateert dat appellante sub 2 de beroepsgrond inzake de toepasselijk-
heid van de Richtlijn 96/61/EG van de Raad van de Europese Unie van 24 september
1996 inzake geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging (hierna te
noemen: de IPPC-richtlijn of de richtlijn) niet in haar bedenkingen heeft aangevoerd. Zij
is echter van oordeel dat dit niet in de weg staat aan beoordeling daarvan, nu het hier
gaat om mogelijk rechtstreeks werkende bepalingen van Europees recht waarvan de
handhaving door de nationale rechter moet worden verzekerd en de afwijzing van die
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168 Buiten de onderdelentrechter vallende EG-rechtelijke gronden worden in het vervolg dus
gewoon volgens nationaal recht in de beoordeling betrokken, zo bleek zojuist onder 3.4.5.

169 Zie hoofdstuk 1, onder 1.3.2. 
170 Al geldt natuurlijk hoe dan ook dat, zoals al werd opgemerkt onder 2.3.4.2, het EG-recht een

vrij grote ruimte laat voor nationale keuzes.
171 Zoals eerder vermeld bedoelt de auteur daarmee dat niet te snel van een zelfstandig besluit-

onderdeel zou dienen te worden uitgegaan. 
172 Logischerwijs acht de auteur de onderdelentrechter ook EVRM-rechtelijk toelaatbaar.

Widdershoven, JBPlus-Verklaard 2006, p. 36-37. Zie over de EG-rechtelijke aanvaard-
baarheid van de onderdelentrechter tevens Widdershoven c.s., 2007, p. 143-144. 

173 Een vergelijkbare redenering komt soms aan de oppervlakte met betrekking tot de beroeps-
termijn, zo bleek onder 3.3.2, alsmede onder 3.4.4. Zie daarover ook hoofdstuk 4, onder
2.2.2.2. 
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beoordeling ertoe zou kunnen leiden dat het gemeenschappelijke effectiviteitsbeginsel
wordt geschonden…’

Inmiddels is de Medemblikjurisprudentie, behoudens eventueel nog optredende
overgangssituaties, verleden tijd en geldt ook in milieuzaken alleen nog de onder-
delentrechter van het nieuwe artikel 6:13 Awb.168 Net als hiervoor, in het kader van
artikel 6 EVRM, kan ook vanuit EG-rechtelijke invalshoek de vraag worden
opgeworpen naar de aanvaardbaarheid van deze onderdelentrechter. De afweging
die daarbij moet worden gemaakt, is in principe dezelfde als die welke hierboven
in het kader van artikel 6 EVRM werd beschreven. Beschouwt men de nieuwe
regeling als een voor elk afzonderlijk besluitonderdeel geldend vereiste van het
hebben gevolgd van een voorprocedure, dan kan worden volgehouden dat zij past
binnen het EG-rechtelijke effectiviteitsvereiste en de daaraan verbonden rule-of-
reason-test.169 Beschouwt men haar echter als een inhoudelijke beperking, dan is
het moeilijker om iets te zeggen over de EG-rechtelijke toelaatbaarheid ervan.170

Widdershoven kiest voor de eerste optie: hij acht de onderdelentrechter, zo lang het
begrip besluitonderdeel, in zijn woorden, maar niet te eng wordt ingevuld,171 EG-
rechtelijk toelaatbaar, en verwijst daarbij naar de rechtspraak van het HvJEG
inzake fatale beroepstermijnen. In feite is, zo stelt hij, sprake van (partiële) toepas-
sing van fatale bezwaren- of zienswijzentermijnen.172 Ter zijde wordt opgemerkt
dat deze laatste invalshoek van Widdershoven zelfs nog verder gaat dan de onder-
delentrechter als zodanig: beziet men de problematiek op deze manier, dan moeten
de betrokken besluitonderdelen zelfs al bij aanvang van de voorprocedure zijn
bestreden; reeds na afloop van de bezwaar- of zienswijzentermijn geldt dan al dat
zij niet meer in de procedure mogen worden betrokken.173 Dan komt ook het stellen
van een beroepstermijn per besluitonderdeel wel heel dichtbij. Ook hieruit blijkt
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weer hoe complex de afwijking van het Awb-besluitbegrip eigenlijk is die met de
nieuwe 6:13-regeling is beoogd.

3.6 EINDCONCLUSIES

In dit hoofdstuk is aan de orde geweest de vraag naar de toelaatbaarheid in de
procedure in eerste aanleg van gronden die afwijken van die welke in het kader van
de voorprocedure waren ingebracht. Allereerst is de jurisprudentie besproken die
op dit punt tot stand is gekomen onder het regime van het oude artikel 6:13 Awb.
Daaruit blijkt van ruimhartigheid bij alle colleges ten aanzien van buiten de
voorfase gebleven gronden, zo lang deze niet tevens betrekking hebben op een nog
niet eerder bestreden besluitonderdeel. Grote uitzondering vormt de onder het oude
recht door de Afdeling toegepaste ‘Medembliklijn’, die aan aanzienlijk strenger
‘toelatingsbeleid’ inhield.

Vervolgens is ingegaan op de totstandkoming, als uitvloeisel van de tweede
evaluatie van de Awb, van het nieuwe artikel 6:13 Awb. De met die bepaling
beoogde regeling op het punt van buiten de voorfase gebleven beroepsgronden
blijkt in wetstechnisch opzicht ongelukkig vormgegeven. Men kan zich zelfs de
vraag stellen of de wetgever er in is geslaagd om de beoogde veranderingen deel
uit te laten maken van het geldend recht, of althans van de geldende wet- en
regelgeving. Inhoudelijk sluit de beoogde nieuwe regeling, inhoudende de totstand-
koming van een ‘onderdelentrechter’, aan bij hetgeen, afgezien van de ‘Medem-
bliklijn’, in de jurisprudentie gebruikelijk was. Gewezen is niettemin op de nadelen
van de regeling: zij wijkt af van het systeem van de Awb, dat het beroep en de
daarop betrekking hebbende processuele vereisten verbindt aan het besluit, en niet
aan besluitonderdelen. De bestaande onduidelijkheid over het begrip ‘besluitonder-
deel’ is nog niet opgeheven, en de invulling van het begrip is geheel en al aan de
rechter overgelaten.

Benadrukt is voorts dat is beoogd om met het nieuwe artikel 6:13 Awb niet
alleen een onderdelentrechter in het leven te roepen, maar tevens de toelating veilig
te stellen van alle gegevens die níet onder de beperking van die onderdelentrechter
vallen. Voor de grondenproblematiek heeft dit geen grote gevolgen, maar voor de
in het eerste deel van dit hoofdstuk besproken feitenproblematiek wel: de conform
de benadering van Daalder en Schreuder-Vlasblom vormgegeven jurisprudentie
lijkt onvermijdelijk op de helling te moeten.

Naar aanleiding van een bespreking van de eerste rechterlijke uitspraken waarin
de regeling van het nieuwe artikel 6:13 Awb wordt toegepast, is geconcludeerd dat,
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gezien de gevolgen, niet te snel van een zelfstandig besluitonderdeel zou dienen
te worden uitgegaan. Ten slotte is nog ingegaan op de aanvaardbaarheid naar
internationaal recht van de onderdelentrechter. In de literatuur bestaat de neiging
deze op één lijn te stellen met ontvankelijkheidsvereisten als bijvoorbeeld het
hebben gevolgd van een voorprocedure als zodanig. In dat geval zou de nieuw
regeling naar EVRM-recht en EG-recht aanvaardbaar zijn. Men kan haar echter
ook zien als een inhoudelijke beperking van datgene wat men mag inbrengen tegen
hetgeen naar Awb-recht nog altijd het voorwerp van de beoordeling vormt, te
weten het besluit als zodanig. Vanuit deze invalshoek is de aanvaardbaarheid naar
internationaal recht een minder grote vanzelfsprekendheid.



1 Daarop wordt bij het bespreken van de jurisprudentie over dit onderwerp nader ingegaan.
Zie 4.4.1.1. 

2 In de toekomst gaat dat wellicht veranderen; ter zake is wetswijziging in voorbereiding (zie
het voorontwerp Wet aanpassing bestuursprocesrecht op www.justitie.nl.
Het belastingrecht kent de figuur van incidenteel appel overigens thans al, zie artikel 27m
Algemene wet inzake rijksbelastingen.  

3 De Bock constateert op dit punt overigens bij de Centrale Raad van Beroep wel enige
soepelheid; de Afdeling is echter strikt op dit punt, aldus De Bock (De Bock, 2004, p. 127-
135) Zie ook Willemsen, 2005, p. 267-269.
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4 Nieuwe gegevens in het hoger beroep

4.1 INLEIDENDE OPMERKINGEN

4.1.1 Opmerkingen vooraf

Dit hoofdstuk gaat over de situatie waarin in hoger beroep nieuwe gegevens
worden ingebracht – gegevens dus die zowel buiten de bestuurlijke voorprocedure
als buiten het beroep in eerste aanleg zijn gebleven. De situatie in het hoger beroep
is in dit opzicht wat gecompliceerder dan die in eerste aanleg. Dat geldt allereerst
omdat er niet één, maar twee fases aan dat hoger beroep vooraf zijn gegaan,
hetgeen vragen kan oproepen omtrent de verhouding tussen die fases.1 Verder kan
naast de belanghebbende ook het bestuursorgaan in hoger beroep komen; de
positie van het bestuursorgaan is in de fase van het hoger beroep dus wat meer
vergelijkbaar met die van belanghebbende dan in de fase van het beroep in eerste
aanleg. In het algemeen bestuursprocesrecht ontbreekt thans nog een vorm van
incidenteel appel.2 Dat betekent dat als het bestuursorgaan als enige partij hoger
beroep instelt, de omvang van het geschil in hoger beroep door dat bestuursorgaan
wordt bepaald. Komt de belanghebbende-verweerder in het kader van zijn verweer
met eigen ‘gronden’, welke niet samenhangen met hetgeen het bestuursorgaan te
berde heeft gebracht, dan kunnen die in beginsel niet in de beoordeling worden
betrokken.3 Mutatis mutandis geldt natuurlijk hetzelfde als alleen de belanghebben-
de in hoger beroep komt.

Dat de positie van het bestuursorgaan in hoger beroep meer vergelijkbaar is met
die van belanghebbende dan in eerste aanleg, doet er niet aan af dat het ook in
hoger beroep traditioneel vooral de belanghebbende is die te maken krijgt met
rechterlijke beperkingen in de toelating van gegevens. Ook al kan ook het bestuurs-
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4 Zie over de positie van het bestuursorgaan in relatie tot nieuwe gegevens nader R.H. de
Bock, ‘Hoger beroep in het bestuursrecht: herkansing, afvalrace of roulette?’, NJB 1999,
p. 1148-1156, m.n. p. 1149. Zie tevens De Bock, 2004, p. 116-117. Zie ook (niet specifiek
over het hoger beroep) Damen, Ars Aequi 2000, p. 68-69. 

5 Artikel 6:18 Awb is van overeenkomstige toepassing op het hoger beroep, zie het hierna nog
te bespreken artikel 6:24 Awb. 

6 Voordien bestond er wel hoger beroep op de rechtsterreinen waarop van oudsher wordt
rechtgesproken door de Centrale Raad van Beroep; voorheen stond op die terreinen beroep
in eerste aanleg open bij de Raden van Beroep dan wel de Ambtenarengerechten. 

7 Zo vond in 2003 aan de Universiteit van Tilburg een disciplineoverstijgend congres over het
hoger beroep plaats, zie R.H. Happé e.a. (red.), Hoger beroep in de steigers, Boom Juridi-
sche uitgevers, Den Haag 2003. In het kader van de zogeheten op de zogeheten fundamente-
le herbezinning Nederlands burgerlijk procesrecht is met betrekking tot het hoger beroep
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orgaan het initiatief tot de hoger-beroepsprocedure nemen, feit blijft immers dat dat
bestuursorgaan tot aan het hoger beroep niet de initiator was tot de procedure, niet
degene was die het geschil vormgaf. Dan ligt het ook niet voor de hand om het
bestuursorgaan bijvoorbeeld tegen te werpen dat hij een bepaalde beroepsgrond
niet in eerste aanleg heeft ingebracht. Dit verklaart waarschijnlijk mede waarom
de rechter hem minder vaak aanrekent dat hij gegevens in een te late fase heeft
ingebracht.4 Bovendien heeft hetgeen in hoofdstuk 2, onder 2.3.1, werd opgemerkt
over de voorbereiding van bestuurlijke besluitvorming, alsmede over de bevoegd-
heid van artikel 6:18 Awb, ook relevantie in de fase van het hoger beroep.5

Het is dus wat misleidend om, wanneer wordt gesproken over de nieuwe-
gegevensproblematiek in hoger beroep, te spreken over ‘partijen’. Hoewel de
positie van partijen in het hoger beroep formeel gelijk is, betreft de onderhavige
problematiek toch eerst en vooral de positie van de appellant-belanghebbende,
tevens zijnde de appellant in eerste aanleg. Onvermijdelijk zal dat in het navolgen-
de op een aantal plaatsen ook tot uitdrukking komen.

Vooraf wordt verder het volgende opgemerkt. Daar waar de figuur van rechtspraak
in twee feitelijke instanties in het algemeen bestuursrecht relatief nieuw is – zij
werd met het Awb-bestuursprocesrecht in het algemeen bestuursrecht geïntro-
duceerd6 – is zij sinds jaar en dag een vanzelfsprekendheid in het civiele recht en
het strafrecht. Die lange traditie betekent niet dat er op de laatstgenoemde twee
rechtsgebieden geen gedachtevorming, geen discussie meer is over de vormgeving
van het hoger beroep of de richting waarin dat hoger beroep zich zou moeten
ontwikkelen: de laatste jaren is dat nu juist wel het geval geweest. Daarbij geldt dat
de gedachtevorming over het hoger beroep op de drie respectievelijke rechtsterrei-
nen in toenemende mate een onderlinge wisselwerking laat zien.7 Neemt men het
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nadrukkelijk aansluiting gezocht bij de theorievorming over dit onderwerp op de andere
rechtsgebieden, ook die op het terrein van het bestuursrecht. Zie W.D.H. Asser, H.A. Groen,
J.B.M. Franken en I.N. Tzankova, Een nieuwe balans; Interimrapport Fundamentele her-
bezinning Nederlands burgerlijk procesrecht, Boom Juridische uitgevers, Den Haag 2003,
p. 198-201. Zie in de strafrechtelijke sfeer de vergelijking met het civielrechtelijk en het
bestuursrechtelijk hoger beroep die is opgenomen in de bijdrage over hoger beroep in de
derde interimrapportage van het onderzoeksproject Strafvordering 2001: M.S. Groenhuijsen
en J. de Hullu, ‘Het hoger beroep’ in: Dwangmiddelen en rechtsmiddelen, derde interimrap-
port onderzoeksproject Strafvordering 2001, Kluwer, Deventer 2002, p. 329-435, m.n.
p. 377-382. Zie verder de vergelijking van het strafrechtelijk hoger beroep met het bestuurs-
rechtelijk appel van E. Witjens, ‘Het voortbouwend appel in Strafvordering 2001; enkele
opmerkingen over het hoger beroep in het onderzoeksproject Strafvordering 2001 en in het
bestuursrecht’, Ars Aequi 2003, p. 730-739.  

8 Zie onder 4.2.2 en onder 4.2.3.

199

hoger beroep op een bepaald rechtsterrein in ogenschouw, dan is het daarom van
belang dat de blik ook in enige mate op andere terreinen dan het ‘eigen’ gebied
wordt gericht – waarmee overigens niet is gezegd dat de vergelijking altijd in alle
opzichten opgaat. Voor het bestuursrechtelijk hoger beroep, dat immers nog slechts
een jonge traditie kent, geldt misschien nog wel het sterkst dat het moet worden
bezien in de context van het hoger beroep op de andere rechtsgebieden.

De vraag hoe om te gaan met door de belanghebbende in (het bestuursrechte-
lijk) hoger beroep nieuw ingebrachte gegevens vormt op het eerste gezicht mis-
schien een nogal detaillistische kwestie, maar zij raakt, zo zal blijken, toch de
fundamenten van dat hoger beroep. Genoeg reden dus om in dit hoofdstuk, behalve
aan het bestuursrechtelijk hoger beroep, ook kort aandacht te besteden aan het
civielrechtelijk en het strafrechtelijk hoger beroep.8 Daaraan voorafgaand worden
in deze paragraaf nog enkele algemene, niet aan een specifiek rechtsgebied gerela-
teerde opmerkingen gemaakt over de verschillende manieren waarop men een
hoger-beroepsvoorziening kan inrichten en over de verschillende functies die aan
het hoger beroep kunnen worden toegedicht.

4.1.2 Het hoger beroep in breed perspectief

4.1.2.1  Twee ideaaltypische modellen van hoger beroep

Binnen alle drie de rechtsgebieden pleegt de gedachtevorming over het hoger
beroep plaats te vinden aan de hand van een beschrijving van twee ideaaltypische
modellen van hoger beroep. Het gaat om twee theoretische uitersten; in de praktijk
zal het hoger beroep ergens tussen deze twee uitersten moeten worden gesitueerd,
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9 Omschrijvingen van de twee ideaaltypen zijn onder meer terug te vinden in: Widdershoven
c.s. 2001, p. 21-22, Willemsen 2005, p. 239-240, en het al genoemde interimrapport
Fundementele herbezinning Nederlands burgerlijk procesrecht van Asser c.s., 2003, p. 199.
Zie ook F.J.H. Hovens, ‘Het civiele hoger beroep in de toekomst’, Ars Aequi 2001, p. 867-
874, m.n. p. 867-869. Laatstgenoemde auteur spreekt, onder verwijzing naar het Duitse
burgerlijke procesrecht, van een reformatorisch, respectievelijk een kassatorisch systeem.
Zie ook F.J.H, Hovens, Het civiele hoger beroep; een rechtsvergelijkend onderzoek naar
de functie van het hoger beroep in burgerlijke zaken, diss., Kluwer, Deventer 2005, p. 259-
262. In de strafrechtelijke sfeer zijn de twee ideaaltypen omschreven in het kader van het
onderzoeksproject Strafvordering 2001, zie Groenhuijsen en De Hullu, 2002, p. 385. 

10 Aldus Groenhuijsen en De Hullu, 2002, p. 385. 
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zo is meestal de gedachte. De omschrijvingen van de twee ideaaltypen zoals die in
de bestuursrechtelijke, civielrechtelijke en strafrechtelijke literatuur zijn terug te
vinden, verschillen niet wezenlijk van elkaar.9 Het eerste type komt er op neer dat
in appel een volledige herbeoordeling van het geschil in eerste aanleg plaatsvindt,
alsof de beoordeling in eerste instantie er niet is geweest. Het is dus niet nodig dat
concrete bezwaren tegen het vonnis in eerste aanleg worden geformuleerd. Dat
wordt geoordeeld alsof er geen eerste instantie is geweest, impliceert ook dat
partijen onbeperkt met gronden, bewijsmiddelen en dergelijke mogen komen die
in eerste aanleg niet aan bod zijn geweest. Er wordt als het ware weer bij nul
begonnen, het geschil wordt nogmaals bij de kop genomen alsof dat nog in het
geheel niet was gebeurd. De tweede ideaaltypische vorm van hoger beroep gaat uit
van het appel als controle op de beoordeling in eerste instantie. Aan de hand van
door de appellant geformuleerde concrete bezwaren tegen de uitspraak in eerste
aanleg wordt bekeken of de eerste rechter, op de punten die appellant heeft aan-
gesneden, zijn werk goed heeft gedaan. Dat impliceert dat er voor eigen feitenon-
derzoek in appel weinig tot geen plaats is; op het punt van de feiten ligt de nadruk
op een beoordeling van de juistheid van het feitenonderzoek van de eerste rechter,
hetgeen ook betekent dat de verantwoording van het rechterlijk oordeel in appel zal
berusten op de gegevens zoals die in eerste aanleg naar voren zijn gekomen.10 Voor
gegevens die buiten de eerste aanleg zijn gebleven is, of het nu gaat om feiten of
gronden, in deze ideaaltypische vorm van hoger beroep in principe geen plaats.

4.1.2.2  De functies van het hoger beroep

In aansluiting op het voorgaande kan worden gewezen op de drie functies die over
het algemeen aan het hoger beroep plegen te worden toegedicht. Het gaat in de
eerste plaats om de zogeheten herkansingsfunctie. Deze functie behelst het bieden
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11 Zie over de functies van het hoger beroep Widdershoven c.s., 2001, p. 21-22 en Willemsen
2005, p. 8.

12 Zie bijvoorbeeld H.J. Snijders en A. Wendels, Civiel appel, derde druk, Kluwer, Deventer
2003, p. 33. Zie ook Groenhuijsen en De Hullu, 2002, p. 386. 

13 Naar het zich laat aanzien gaat ook dit in de toekomst veranderen. Het voorontwerp Wet
aanpassing bestuursprocesrecht voorziet in overheveling naar de Awb van alle procesrechte-
lijke bepalingen inzake het bestuursrechtelijk hoger beroep; na deze overheveling zal op dit
punt dus wél met raadpleging van de Awb kunnen worden volstaan. De Beroepswet en de
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van de gelegenheid aan partijen tot het herstellen van de eventuele omissies en
misslagen die zij in de procedure voor de rechter in eerste aanleg hebben begaan.
Er wordt in dit verband ook wel van de herstelfunctie van het hoger beroep gespro-
ken. Beziet men de twee zojuist omschreven ideaaltypische vormen van hoger be-
roep, dan komt deze functie tot uitdrukking binnen de eerstgenoemde vorm. Dan
is er de controlefunctie van het hoger beroep. Deze functie behelst controle van het
werk van de rechter in eerste aanleg, teneinde fouten van deze rechter te kunnen
rechtzetten. Zij komt vooral tot uitdrukking in de tweede zojuist beschreven ideaal-
typische vorm van hoger beroep. Ten slotte de functie van bewaking van de rechts-
eenheid en rechtsontwikkeling. Hierbij gaat het om het beoordelen of de rechter in
eerste aanleg de voor het geschil relevante rechtsvragen correct, en in lijn met de
geldende algemene noties op het betrokken punt, heeft beantwoord, alsmede om
het uitzetten van algemene lijnen ten aanzien van nieuw opgekomen fundamentele
rechtsvragen. Ook deze functie komt vooral tot uitdrukking in de tweede ideaal-
typische vorm van hoger beroep.11 Widdershoven c.s. merken op dat deze derde
functie in het civiel recht en het strafrecht van minder belang is, omdat daar immers
cassatierechtspraak plaatsvindt. Hetzelfde geldt voor het fiscale hoger beroep. In
de civielrechtelijke en strafrechtelijke literatuur wordt bedoelde functie van het ho-
ger beroep overigens – zij het in afgeleide vorm, als ‘voorsluis’ – wel genoemd.12

4.2 HET HOGER BEROEP EN DE TOELATING VAN NIEUWE GEGEVENS IN HET
BESTUURSRECHT, HET CIVIELE RECHT EN HET STRAFRECHT

4.2.1 Hoger beroep in het bestuursrecht

4.2.1.1  De wettelijke bepalingen inzake het bestuursrechtelijk hoger beroep

Om een beeld te krijgen van het bestuursrechtelijk hoger beroep is het niet vol-
doende de Awb er op na te slaan.13 Zo is de op het hoger beroep betrekking heb
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Wet bestuursrechtspraak bedrijfsorganisatie zullen komen te vervallen; de thans in deze
wetten opgenomen institutionele bepalingen zullen, omdat deze onderling vrijwel gelijklui-
dend zijn, worden opgenomen in één nieuwe wet, de Wet op de Centrale Raad van Beroep
en het College van Beroep voor het bedrijfsleven (zie www.justitie.nl). 

14 Het hoger beroep kan ook betrekking hebben op een uitspraak van de president naar aanlei-
ding van een verzoek om een voorlopige voorziening, zie artt. 8:81-8:87 Awb.

15 Na de inwerkingtreding van de Wet aanpassing bestuursprocesrecht zal ook het fiscale hoger
beroep, voor zover de daarop betrekking hebbende regels niet afwijken van die inzake het
hoger beroep in niet-fiscale zaken, zijn grondslag vinden in de Awb. 

16 Hierna, onder 4.4.4, zal het fiscale hoger beroep nader aan de orde komen. 
17 PG Awb II, p. 541. Zie ook hierna, onder 4.2.1.4.
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bende competentieverdeling neergelegd in de wetten die betrekking hebben op de
werkwijze van de rechterlijke hoger-beroepscolleges. Daarin staat welke uitspraken
vatbaar zijn voor hoger beroep bij elk van die respectievelijke colleges, en door wie
dat hoger beroep kan worden ingesteld. Uitspraken van de rechtbank of de presi-
dent van de rechtbank inzake besluiten die zijn gebaseerd op een wettelijk voor-
schrift dat voorkomt op een van de lijsten die als bijlage zijn gevoegd bij de Be-
roepswet en de Wet bestuursrechtspraak bedrijfsorganisatie zijn vatbaar voor hoger
beroep bij respectievelijk de Centrale Raad van Beroep (artikel 18, lid 1, aanhef en
onder b Beroepswet) en het College van Beroep voor het bedrijfsleven (artikel 20,
lid 1 Wet bestuursrechtspraak bedrijfsorganisatie).14 De Centrale Raad van Beroep
is bovendien bevoegd in ambtenarenzaken (artikel 18, lid 1, aanhef en onder a
Beroepswet). Kan tegen een uitspraak geen hoger beroep worden ingesteld bij de
Centrale Raad van Beroep of het College van Beroep voor het bedrijfsleven, dan
is de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State bevoegd om van het
hoger beroep kennis te nemen (artikel 37, lid 1 Wet op de Raad van State).

Sinds de inwerkingtreding op 1 januari 2005 van de Wet belastingrechtspraak
in twee feitelijke instanties staat ook in fiscale zaken hoger beroep open, en wel bij
de gerechtshoven, die voorheen het fiscale beroep in eerste instantie behandelden
(artikel 27h e.v. Awr).15 Net als voorheen kan vervolgens nog beroep in cassatie
worden ingesteld bij de Hoge Raad (artikel 28 Awr).16

Het hoger beroep kan in alle gevallen worden ingesteld door belanghebbenden
– die niet noodzakelijkerwijs betrokken behoeven te zijn geweest bij het geding in
eerste aanleg17 – alsmede door het bestuursorgaan dat als verweerder in eerste
aanleg heeft opgetreden. Hiervoor onder 1.2.1 werd al vermeld dat het procesrecht
van hoofdstuk 8 Awb grotendeels van overeenkomstige toepassing is op het hoger
beroep (zie artikel 21 Beroepswet, artikel 22 Wet bestuursrechtspraak bedrijfsorga-
nisatie, artikel 39 Wet op de Raad van State en artikel 27j Awr). Slechts een aantal
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18 In geval van vernietiging van een uitspraak die strekt tot niet-ontvankelijkverklaring of
onbevoegdverklaring is terugverwijzing verplicht (artikel 26, lid 1, aanhef en onder a
Beroepswet, artikel 28, lid 1, aanhef en onder a Wet bestuursrechtspraak bedrijfsorganisatie
en artikel 44, lid 1, aanhef en onder a Wet op de Raad van State).

19 PG Awb II, p. 79.

203

expliciet op de rechtspraak in eerste aanleg toegesneden bepalingen is uitgezon-
derd. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om de regeling van de relatieve competentie
van de rechtbanken. Ook hoofdstuk 6 Awb is, op grond van artikel 6:24, lid 1 Awb,
nagenoeg geheel van overeenkomstige toepassing. Ook artikel 6:13 Awb is van
overeenkomstige toepassing. Op de implicaties van dat laatste zal hierna, onder
4.2.1.4, worden ingegaan.

Omtrent de uitspraak in hoger beroep zijn regels gesteld in artikel 24 Beroeps-
wet, artikel 26 Wet bestuursrechtspraak bedrijfsorganisatie, artikel 42 Wet op de
Raad van State en artikel 27o Awr. Op grond van deze bepalingen bevestigt de
hoger-beroepsrechter de uitspraak van de rechtbank – hetzij met overneming, hetzij
met verbetering van de gronden – of doet hij, met gehele of gedeeltelijke vernieti-
ging van de uitspraak, hetgeen de rechtbank zou behoren te doen. Hoofdregel is
dus dat de hoger-beroepsrechter de zaak na vernietiging van de uitspraak van de
rechtbank zelf afdoet. Terugwijzing naar de rechtbank is echter toegestaan indien
de hoger-beroepsrechter hernieuwde behandeling door de rechtbank nodig acht
(artikel 26, lid 1, aanhef en onder b Beroepswet, artikel 28, lid 1, aanhef en onder
b Wet bestuursrechtspraak bedrijfsorganisatie, artikel 44, lid 1, aanhef en onder b
Wet op de Raad van State en artikel 27q Awr).18

De memorie van toelichting bij de Wet voltooiing eerste fase herziening
rechterlijke organisatie bevat de volgende passage omtrent de keuze voor de
invoering in het algemeen bestuursprocesrecht van rechtspraak in twee feitelijke
instanties:19 

‘…wordt daarmee een voor onze rechterlijke organisatie geldende hoofdregel gevolgd,
dat de mogelijkheid dient te bestaan om een in eerste aanleg gegeven rechterlijk oordeel
in volle omvang in hoger beroep te laten toetsen. De algemene motieven die daaraan ten
grondslag liggen, zijn het bevorderen van de kwaliteit van de rechtspraak en de moge-
lijkheid van het herstellen van fouten (naast de mogelijkheid van controle op het werk
van de rechter in eerste aanleg ook de mogelijkheid van herstel van misslagen van
partijen), het versterken van het vertrouwen van de burger in de rechtspraak en het tot
stand brengen van een geografische spreiding van de rechtspraak in eerste aanleg…’
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20 Widdershoven c.s., 2001, p. 22-23. Zie over de functies van het hoger beroep hiervoor,
onder 4.1.2.2. 

21 PG Awb II, p. 239-240. Vervolgens was het de bedoeling dat een rechtseenheidvoorziening
zou worden gecreëerd in het kader van de derde fase van de herziening van de rechterlijke
organisatie. Ten slotte is gedacht aan de instelling van een rechtseenheidkamer, bestaande
uit de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak en de presidenten van de Centrale
Raad van Beroep en het College van Beroep voor het bedrijfsleven. Zie Kamerstukken II
2003-2004, 25 425, nr. 7 en Kamerstukken II 2004-2005, 25 425, nr. 8. Aangekondigd is
inmiddels dat ter zake een wetsvoorstel zal worden ingediend (zie het voorontwerp Wet
aanpassing bestuursprocesrecht op www.justitie.nl). 

22 Widdershoven c.s., 2001, p. 24 en Willemsen, 2005, p. 260-261.
23 Zie eveneens Widdershoven c.s., 2001, p. 23. 
24 PG Awb II, p. 545-546. 
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Zoals ook opgemerkt door Widdershoven c.s. komen in deze passages twee
functies van het hoger beroep tot uitdrukking, namelijk de controlefunctie en de
herkansingsfunctie.20 De functie van bewaking van rechtseenheid en rechtsontwik-
keling komt in de toelichting niet expliciet aan bod. Widdershoven c.s. en Willem-
sen wijzen er op dat dat valt te verklaren. Ten tijde van de geciteerde opmerkingen
was voorzien in een rechtseenheidvoorziening, aanvankelijk in de vorm van een
prejudiciële procedure bij de Hoge Raad.21 Uit het ontbreken van opmerkingen
over de rechtseenheidproblematiek in het kader van de totstandkoming van de
regeling van het hoger beroep, mag dus niet worden afgeleid dat de wetgever die
materie niet belangrijk vond, zo benadrukken de auteurs. In dit licht bezien ligt het,
aldus ook de auteurs, voor de hand dat de appelrechters, zo lang er geen specifieke
voorziening is, een taak op het gebied van de rechtseenheidbewaking vervullen.
Naast de twee in de toelichting genoemde functies is dus ook de rechtseenheidfunc-
tie als een functie van het bestuursrechtelijk hoger beroep aan te merken.22

Een andere vaak geciteerde passage uit de parlementaire geschiedenis is
afkomstig uit het gedeelte van de toelichting dat betrekking heeft op artikel 37 Wet
op de Raad van State.23 De passage betreft de omvang van de toetsing in hoger
beroep. De regering merkt daarover het volgende op:24 

‘…Over de omvang van het hoger beroep kan nog het volgende worden opgemerkt. Het
hoger beroep biedt de mogelijkheid, de zaak in volle omvang opnieuw door een rechter
te doen behandelen. De appelrechter heeft bij de behandeling in appel dezelfde bevoegd-
heden en verplichtingen als de rechtbank, voor zover in deze paragraaf niet anders is
bepaald.
Het hoger beroep wordt ingeleid door een gemotiveerd beroepschrift (…). Het is
weliswaar gericht tegen de bestreden uitspraak van de rechtbank, maar ook in hoger
beroep staat centraal de vraag of het in eerste aanleg bestreden besluit al dan niet
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25 Artikel 8:69 Awb.
26 Zie tevens Widdershoven c.s., 2001, p. 23-24. 
27 PG Awb II, p. 195. 
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rechtmatig is. Ingevolge artikel 8.2.6.4. Awb 25 doet de Afdeling bestuursrechtspraak
haar uitspraak op de grondslag van het hoger-beroepschrift, de in hoger beroep overge-
legde stukken (waaronder het in eerste aanleg gevormde procesdossier met de bestreden
uitspraak), het verhandelde tijdens het vooronderzoek en het onderzoek ter zitting in
hoger beroep. (…)
De omvang van het geschil wordt ook in hoger beroep bepaald door de partijen. Binnen
het aldus begrensde geschil vult de appelrechter ambtshalve de rechtsgronden aan en kan
hij de feiten aanvullen…’

Van belang zijn verder nog enkele passages uit de memorie van antwoord. Onder-
staande passage vormde een reactie op vragen omtrent, kort gezegd, nut en nood-
zaak van de voorgenomen invoering van rechtspraak in twee feitelijke instanties.26

De regering merkte het volgende op:27 

‘…Wij zullen de overwegingen die aan de keuze voor rechtspraak in twee feitelijke
instanties als uitgangspunt ten grondslag liggen, nog eens de revue laten passeren.
(…)
Door de spreiding van het zaaksaanbod over negentien rechtbanken wordt de Raad van
State ontlast en komt sneller dan thans een uitspraak van de administratieve rechter
beschikbaar. Dat is de dubbele winst die (…) wordt behaald.
Rechtspraak in twee instanties bevordert de kwaliteit van de bestuursrechtspraak (breder
draagvlak, mogelijkheid voor partijen – burger én bestuursorgaan – om een hernieuwd
rechterlijk oordeel te verkrijgen, zodat herstel van fouten van de rechter in eerste aanleg
en van partijen mogelijk is, en het dichter bij de burger komen van de rechtspraak) en
versterkt het vertrouwen van de rechtsgenoten in de rechtspraak.
Verzekerd moet zijn dat het Nederlandse stelsel geheel in overeenstemming is met
artikel 14, vijfde lid, van het IVBP. Deze bepaling schrijft voor dat een ieder die wegens
een strafbaar feit (in materiële zin) is veroordeeld, het recht heeft de schuldigverklaring
en veroordeling opnieuw te doen beoordelen door een hoger rechtscollege. (…)
Met andere woorden: een structurele keuze voor rechtspraak in eerste en enige instantie
is haalbaar noch wenselijk.
De tweede instantie moet in onze visie een feitelijke instantie zijn.
Mede in verband met de verwevenheid van feit en recht is het uit de optiek van de
rechtsbescherming en uit een oogpunt van doelmatige en effectieve rechtspraak wense-
lijk dat de administratieve rechter in tweede instantie zo nodig onderzoek kan doen naar
de feiten. Dat zal overigens lang niet altijd nodig zijn. De feiten staan immers na de
procedures die aan de totstandkoming van de bestreden beslissing vooraf zijn gegaan,
en na de procedure bij de eerste rechterlijke instantie, doorgaans genoegzaam vast. Maar
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28 PG Awb II, p. 196. 
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het is toch van belang dat de mogelijkheid van feitenonderzoek ook in tweede instantie
bestaat.
Indien een definitieve rechtseenheidvoorziening wordt ondergebracht bij de Hoge Raad,
is het (…) zowel uit de optiek van de rechtbescherming als uit de optiek van de werkbe-
lasting van de Hoge Raad (…) nodig dat tussen de eerste rechter en de cassatierechter
een tweede feitelijke instantie wordt geplaatst. Een bij één college onder te brengen
rechtseenheidvoorziening voor het gehele recht dient zeer beperkt van aard te zijn, wil
zij als zodanig kunnen functioneren. Maar invoering van een beperkte rechtseenheid-
voorziening is slechts mogelijk en verantwoord, indien de rechtsbescherming daarvoor
voldoende aan haar trekken is gekomen, voldoende zaken zijn weggezeefd en vragen
waarbij de eenheid van het recht een rol speelt, reeds zoveel mogelijk zijn beantwoord.
Ook daaruit vloeit voort dat de tweede instantie een feitelijke instantie moet zijn…’

Bij het laatste gedeelte van deze passage dient weer in het oog te worden gehouden
dat de oorspronkelijke bedoeling was dat een rechtseenheidvoorziening bij de Hoge
Raad zou worden gecreëerd.

Aan de memorie van antwoord wordt ten slotte nog de volgende passage
ontleend:28 

‘…Tegen rechtspraak in twee feitelijke instanties (…) wordt als hoofdbezwaar in-
gebracht dat de procedures te lang gaan duren. Dit bezwaar zou steekhoudend zijn, voor
zover van de mogelijkheid om te procederen steeds gebruik zou worden gemaakt. Naar
onze overtuiging is er geen grond voor de vrees dat het instellen van hoger beroep
usance gaat worden. (…)
Het gezag en de kwaliteit van de eerste rechterlijke instantie en de kwaliteit van de
eerste rechterlijke procedure, die volgt op een voorprocedure of een voorbereidingspro-
cedure, dragen er – naast appelremmende factoren – zorg voor dat doorprocederen
uitzondering zal blijven. (…)
Wij erkennen het bestaan van het verschijnsel dat belanghebbenden in weinig kansrijke
zaken soms (door)procederen, bijvoorbeeld om tijd te rekken. De rechter kan echter op
betrekkelijk eenvoudige en snelle wijze met dit verschijnsel omgaan: door afdoening van
het beroepschrift buiten zitting…’

4.2.1.2 Nieuwe gegevens in het bestuursrechtelijk hoger beroep: het object van de
beoordeling, de functies van het hoger beroep en de devolutieve werking

Met het grotendeels van overeenkomstige toepassing verklaren van het procesrecht
voor het beroep in eerste aanleg heeft de wetgever de wettelijke regeling van het
hoger beroep summier gehouden. Ook de toelichting houdt het kort. Hoewel de
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29 De Bock, NJB 1999, zie m.n. p. 1150-1152 en ‘Nawoord’, NJB 1999, p. 1654-1655; A.Q.C.
Tak, ‘De devolutieve werking van het appèl’, NTB 1998, p. 210-211; M. Schreuder-Vlas-
blom, ‘Naschrift’, NTB 1998, p. 210-213 en ‘Hoger beroep in het bestuursrecht I’, NJB
1999, p. 1651-1653. 

30 Zie T. Hoogenboom, ‘De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State als appèlrech-
ter’, NTB 1998, p. 126-135, m.n. p. 133-134. Zie verder het jurisprudentieoverzicht onder
4.4.1.2. 
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achtergrond van de keuze voor een algemeen bestuursrechtelijk hoger beroep in de
verdere parlementaire behandeling, zo bleek zojuist, nog wel aan de orde is ge-
weest, is de wetgever al met al niet breedsprakig over de motieven die aan het
creëren van het hoger-beroepsrecht als zodanig, of aan de gemaakte keuzes ten
aanzien van de inrichting van het hoger beroep, ten grondslag hebben gelegen.

Wellicht vormt het ontbreken van uitvoerige overwegingen van de wetgever op
deze punten er mede de oorzaak van dat er in de literatuur veel discussie heeft
plaatsgevonden over de vraag wat het karakter van de bestuursrechtelijke hoger-
beroepsprocedure zou moeten zijn, en hoe de procedure zou moeten worden in-
gericht. Het debat werd eind jaren ’90 aangezwengeld door De Bock, Tak, en
Schreuder-Vlasblom.29 In de jurisprudentie van de Afdeling bestuursrechtspraak
was de terzijdelegging van in hoger beroep voor de eerste maal ingebrachte
gegevens inmiddels een terugkerend fenomeen geworden.30 De nieuwe-gegevens-
problematiek vormde in de discussie tussen de drie genoemde auteurs dan ook het
speerpunt: de beschouwingen van betrokkenen over de grondslagen en het karakter
van het bestuursrechtelijk hoger beroep dienden in de kern toch vooral ter beant-
woording van de vraag in hoeverre de door de Afdeling op dit punt gekozen weg
als de juiste viel te beschouwen. Opgemerkt wordt dat het onderscheid tussen
enerzijds feitelijke gegevens en anderzijds beroepsgronden in deze discussie geen
rol van betekenis heeft gespeeld; binnen de overgang tussen eerste aanleg en hoger
beroep ging de Afdeling ook ongeveer op gelijke wijze met beide categorieën
gegevens om.

Drie nauw met elkaar samenhangende kwesties vormden het hoofdonderwerp van
de discussie tussen de drie auteurs: de vraag naar het object van de beoordeling in
het hoger beroep, de vraag aan welke van de drie hiervoor onder 4.1.2.2 behandel-
de functies van het hoger beroep het meeste gewicht moet worden toegekend, en
de vraag wat de betekenis is van de zogeheten devolutieve werking van het hoger
beroep.
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31 De Bock, NJB 1999, p. 1151.
32 Schreuder-Vlasblom, NJB 1999, p. 1652.
33 Hier wordt kennelijk gedoeld op de situatie waarin de rechter in eerste aanleg ten onrechte

op grond van de goede procesorde in enge zin stukken buiten beschouwing heeft gelaten.
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Allereerst de vraag wat in hoger beroep nu precies het voorwerp van de beoorde-
ling zou moeten zijn: het oorspronkelijk bestreden besluit, of de uitspraak die de
rechter in eerste aanleg heeft gedaan. De Bock en Tak stellen zich op het standpunt
dat het hoger beroep weliswaar formeel is gericht tegen de uitspraak in eerste
aanleg, maar dat daarin materieel opnieuw het bestreden besluit centraal dient te
staan. Dat dient in de visie van de auteurs te leiden tot een volledig nieuwe behan-
deling van de zaak, waarin geen plaats is voor terzijdelegging van feitelijke
gegevens en/of rechtsgronden vanwege het pas in hoger beroep voor de eerste maal
ingebracht zijn ervan. Dat dit conform de bedoeling van de wetgever is, is volstrekt
helder en behoeft eigenlijk geen nadere toelichting, zo stelt De Bock daarbij onder
verwijzing naar de onder 3.21.1 geciteerde passage uit de toelichting bij artikel 37
van de Wet op de Raad van State.31 Schreuder-Vlasblom daarentegen stelt dat de
eerste uitspraak primair object van het geding in appel dient te vormen, niet alleen
formeel maar ook materieel. In dit verband, zo stelt zij, dient niet de toelichting
maar de ondubbelzinnige wettekst, in casu artikel 37 van de Wet op de Raad van
State, artikel 18, lid 1 Beroepswet, en artikel 20, lid 1 Wet bestuursrechtspraak
bedrijfsorganisatie, de doorslag te geven.32 Het centraal stellen van de eerste
uitspraak beklemtoont dat partijen een rechterlijk oordeel hebben verkregen, en
confronteert hen met de noodzaak om tegen die uitspraak op te komen en niet
opnieuw tegen het bestreden besluit, aldus Schreuder-Vlasblom. Dat bevordert, zo
stelt de auteur, een rechtspraktijk waarin men zich ervan bewust is dat men de
procedure in eerste aanleg optimaal moet benutten en aldus de behoorlijke proces-
orde en proceseconomie. Voor een ingrijpende frontverandering in appel wat
betreft argumenten (gronden) én bewijsmateriaal is dan ook een rechtvaardiging
nodig, zo stelt Schreuder-Vlasblom. Omstandigheden die volgens de auteur een
rechtvaardiging kunnen vormen zijn nieuwe ontwikkelingen, pas later beschikbaar
gekomen gegevens, een te strakke houding van de rechtbank die verschoonbaar op
een laat tijdstip ingediende stukken buiten beschouwing liet,33 het pas in een zeer
laat stadium van het proces in eerste aanleg of bij lezing van de uitspraak inzien
van de relevantie van bepaalde kwesties, onverwachte wendingen in de procedure,
of een te coulante houding van de rechtbank jegens een slordig procederende
wederpartij. Niet aanvaardbaar in hoger beroep zijn volgens de auteur gegevens
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34 Zie Schreuder-Vlasblom, ‘Naschrift’, NTB 1998, p. 213 en Schreuder-Vlasblom 2003,
p. 374-376. De auteur gaat daarbij niet in op het verband met de beperkingen die zij
voorstaat in geval van het buiten de bestuurlijke besluitvorming gebleven zijn van gegevens.
Nochtans is het niet op voorhand duidelijk of een voor het hoger beroep door de auteur
geformuleerde ‘rechtvaardigingsgrond’ als bijvoorbeeld het pas laat inzien van de relevantie
van de gegevens, niet een ruimere toelating van in hoger beroep nieuw ingebrachte gegevens
impliceert dan volgens de auteur meer in het algemeen met betrekking tot buiten de bestuur-
lijke besluitvorming gebleven gegevens aangewezen zou zijn. 

35 De Bock, NJB 1999, p. 1149-1152, Tak, NTB 1998, p. 211.
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waar de rechtbank correct maar vergeefs om had gevraagd, of waaromtrent zij heeft
geoordeeld dat ze verwijtbaar tardief werden overgelegd.34

In nauw verband met de kwestie van het voorwerp van de beoordeling in appel
staan de hierboven al genoemde functies van het hoger beroep. Tak en De Bock
stellen, ook weer met een beroep op de overwegingen van de wetgever, de herkan-
singsfunctie van het hoger beroep centraal: volgens hen brengt deze functie van het
hoger beroep met zich mee dat partijen – en dus ook belanghebbende – in principe
onbeperkt nieuwe bewijsstukken mogen inbrengen, hun argumenten herformuleren
en aanvullen, en dergelijke. Betrokkenen zijn van mening dat het bestuursrechtelijk
hoger beroep in dit opzicht vergelijkbaar is, of in ieder geval zou moeten zijn, met
het civiele hoger beroep. Dat civiele hoger beroep, zo stellen de auteurs, strekt
behalve tot het beoordelen van de beslissing in eerste aanleg, nadrukkelijk ook tot
het bieden van een herkansing aan partijen – ook al vormt ook daar de uitspraak in
eerste aanleg de ingang tot het hoger beroep.35 Schreuder-Vlasblom daarentegen,
legt de nadruk op de controlefunctie en de functie van bewaking van rechtseenheid
en rechtsontwikkeling. Volgens haar dient het bestuursrechtelijk hoger beroep niet
te worden geënt op het civiele procesrecht. Object en achterliggend belangencom-
plex van beide appelprocedures verschillen wezenlijk, aldus de auteur. De bij het
bestuursrechtelijke proces betrokken belangen, zo stelt Schreuder-Vlasblom,
verdragen niet dat de processen zich langer voortslepen dan in casu onvermijdelijk,
althans gerechtvaardigd is. De auteur wijst daarbij op de taak van de appelrechters
op het gebied van de rechtseenheidbewaking. Wil over de hele linie overwegend
voldaan worden aan de eis dat definitief uitsluitsel wordt geboden binnen redelijke
termijn, dan moet in het overgrote deel van de geschillen volstaan kunnen worden
met het geding in eerste aanleg, zo vervolgt zij. Een kwalitatief hoogwaardige,
voortvarende appelrechtspraak laat, aldus de auteur, geen overlading met zaken
toe. Maar dan moet het gezag en (dus) de kwaliteit van de eerste aanleg worden
bevorderd, zo stelt de auteur; de eerste instantie moet serieus worden genomen
door partijen én door de appelrechter. Gelet op dit alles mag volgens de auteur van
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36 Schreuder-Vlasblom, ‘Naschrift’, NTB 1998, p. 212.
37 Tak, NTB 1998, p. 210.
38 De auteur acht met name het laatste aspect overigens minder goed inpasbaar in het bestuurs-

procesrecht, omdat daar de verwerping van argumenten veel minder vaak in het dictum, dat
immers strekt tot gegrond- of ongegrondverklaring van het beroep, is terug te zien. Zie De
Bock, 2004, p. 123. 

39 De Bock, NJB 1999, p. 1152. 
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partijen worden gevergd dat zij in eerste aanleg zo procederen dat het instellen van
hoger beroep voor herstel van fouten zo veel mogelijk wordt voorkómen. De auteur
acht het daarom gerechtvaardigd om, op een wijze als hierboven al aangegeven,
grenzen te stellen aan de toelating van buiten de eerste aanleg gebleven bezwaren.36

Ten slotte de devolutieve werking van het hoger beroep. Tak meent dat daaron-
der, kort gezegd, moet worden verstaan dat de gehele zaak wordt afgewenteld van
de lagere rechter op de hogere. De hogere rechter dient de zaak in volle omvang
opnieuw te behandelen en heeft daarbij in grote lijnen dezelfde bevoegdheden als
de lagere rechter.37 De Bock neemt het civiele recht tot uitgangspunt, en onder-
scheidt daarin een positieve en een negatieve zijde van de devolutieve werking. De
negatieve zijde, zo stelt De Bock, vloeit voort uit het feit dat de omvang van het
geschil niet door de rechter, maar door partijen wordt bepaald. Voor het hoger
beroep betekent dit dat de appelrechter aan de hand van het vonnis in eerste aanleg
en van de memorie van grieven dient na te gaan welke onderdelen van het rechter-
lijk oordeel worden aangevallen. Is tegen een bepaald onderdeel van het vonnis
geen grief gericht, dan zal de appelrechter de betrokken overwegingen voor juist
houden en in appel overnemen. Het in het civiele recht geldende grievenstelsel, zo
merkt De Bock daarbij op, houdt zeker niet in dat alleen ‘gegriefd’ zou mogen
worden op punten waarop ook in eerste instantie argumenten zijn aangevoerd. Ook
als partijen bepaalde punten in eerste aanleg in het geheel niet aan de orde hebben
gesteld, staat het hun vrij dit in appel alsnog te doen, tenzij het een zogeheten
‘prijsgegeven stelling’ betreft. De positieve zijde van de devolutieve werking, zo
vervolgt De Bock, houdt in dat stellingen die in eerste aanleg door partijen naar
voren zijn gebracht, maar daar niet zijn behandeld (doordat de rechter de zaak
reeds had beslist op een ander punt), dan wel zijn verworpen zonder dat dit het
dictum negatief heeft beïnvloed, in appel alsnog moeten worden onderzocht.38 De
appelrechter kan, aldus De Bock, dus niet volstaan met een bespreking van de
stellingen die in hoger beroep naar voren zijn gebracht, maar zal óók steeds acht
moeten slaan op hetgeen in eerste instantie is aangevoerd.39 Schreuder-Vlasblom,
ten slotte, verstaat onder de devolutieve werking van het hoger beroep dat de
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40 Schreuder-Vlasblom, NTB 1998, p. 122. Zie ook Tak, NTB 1998, p. 210. Zie tevens
Schreuder-Vlasblom 2003, p. 393-394 en p. 396. 

41 Widdershoven c.s., 2001, p. 226-228. 
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appelrechter, indien hem blijkt van procedurele fouten, een onjuiste of onvolledige
beoordeling of een gebrekkige afdoening van het geschil, met herstel van de
fouten, aanvulling en correctie van de beoordeling en de rechtsoverwegingen en
aanwending van de (afdoenings)bevoegdheden die de rechtbank had moeten
aanwenden, de zaak zelf afdoet. Buiten de devolutieve werking valt volgens
Schreuder-Vlasblom datgene wat ook in eerste aanleg niet (door belanghebbende)
was aangevoerd, datgene dus wat buiten de omvang van het geschil in eerste aanleg
viel.40 Dat laatste vormt, zo lijkt het, het belangrijkste verschil met de opvatting van
de twee andere auteurs.

De vraag hoe om te gaan met in hoger beroep nieuw ingebrachte gegevens had ook
een centrale plaats in het onderzoek naar het hoger beroep van Widdershoven c.s.
Betrokkenen nemen op de punten die in de zojuist weeggegeven discussie aan de
orde waren, een tussenpositie in. Zij onderschrijven, gelet op de toepasselijke wet-
telijke bepalingen, de opvatting dat de uitspraak in eerste aanleg het primaire object
is van het geschil in appel. Uit de keuze voor de uitspraak in eerste aanleg als
object van beoordeling volgt, aldus de auteurs, echter niet noodzakelijkerwijs dat
in hoger beroep zonder bijzondere rechtvaardigingsgrond geen nieuwe gronden of
ingrijpende nieuwe bewijsmiddelen zouden kunnen worden aangevoerd. Een blik
op het civiele recht is, aldus betrokkenen, in dit verband verhelderend. Ook daar
is de uitspraak in eerste aanleg het object van de beoordeling, maar niettemin
kunnen, in verband met de herkansingsfunctie van het appel, in hoger beroep
nieuwe gronden en/of feiten worden aangevoerd. Of men dit ook in het bestuurs-
rechtelijk appel wil toestaan wordt volgens de onderzoekers dan ook niet zonder
meer bepaald door de keuze voor de uitspraak in eerste aanleg als object van
geschil, maar door de mate waarin men de herkansingsfunctie van het appel, mede
in het licht van overwegingen van proceseconomie en goede procesorde, tot haar
recht wil laten komen.41

Op het punt van bedoelde keuze maken de onderzoekers de volgende afweging.
Uitgangspunt dient volgens betrokkenen te zijn dat het herstel van fouten door
partijen een primaire functie van (ook) het bestuursrechtelijk appel is; dit is, aldus
de auteurs, ook het algemene uitgangspunt in civiele zaken en strafzaken. Dit
uitgangspunt sluit, aldus de auteurs, dan ook het meest aan bij de verwachtingen
die burgers van het hoger beroep hebben en, gelet op de parlementaire behandeling
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42 Widdershoven c.s., 2001, p. 226-228. 
43 Widdershoven c.s., 2001, p. 23. Betrokkenen verwijzen naar de hiervoor onder 4.2.1.1

geciteerde passages. 
44 Widdershoven c.s., 2001, p. 226-228. 
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van het Awb-bestuursprocesrecht, ook mogen hebben.42 De auteurs menen name-
lijk dat uit de parlementaire behandeling van het Awb-bestuursprocesrecht valt op
te maken dat de wetgever met het bestuursrechtelijk hoger beroep de mogelijkheid
heeft willen bieden de zaak in volle omvang opnieuw te laten behandelen, welk
uitgangspunt, zo stellen de auteurs, goed past bij de herkansingsfunctie.43 Afwij-
king van het uitgangspunt van ruime herkansing dient volgens de auteurs dan ook
een bijzondere legitimatie te hebben. De mogelijkheden tot het inbrengen van
nieuwe gegevens in appel worden, zo stellen de auteurs vervolgens, altijd begrensd
door de goede procesorde. De invulling van deze begrenzing vergt, aldus de
auteurs, een afweging van diverse factoren, zoals de mate waarin de belangen van
het bestuursorganen en eventuele derden daadwerkelijk worden geschaad, de mate
van verwijtbaarheid aan de zijde van betrokkene ten aanzien van het late inbrengen
van de gegevens, en de mate waarin de nieuwe gegevens nog efficiënt kunnen
worden behandeld, waarbij onderbouwing en de mate van afwijking van de eerdere
stellingnamen van belang zijn.44

De onderzoekers kiezen vervolgens voor een, zoals zij het zelf noemen, ge-
differentieerde benadering. Hoofdregel daarin zou moeten zijn dat ook in het
bestuursrechtelijk hoger beroep nieuw ingebrachte rechtsgronden en feitelijke
gegevens toelaatbaar zijn; een ruime herkansingsfunctie dus. Van deze hoofdregel
moet volgens de onderzoekers kunnen worden afgeweken als de goede procesorde
zich tegen de toepassing ervan verzet, dan wel als dit is aangewezen vanwege de
aard van de bij het geschil betrokken belangen. Eerstgenoemde situatie doet zich
volgens betrokkenen allereerst voor als de gegevens op een zo laat moment in de
appelprocedure worden ingebracht dat de wederpartij zich hiertegen niet meer
adequaat kan verdedigen.45 Daarnaast kan die situatie zich volgens de auteurs
voordoen als het niet in een eerdere fase inbrengen van de gegevens berust op
opzet, in de zin van welbewustheid, bij de belanghebbende, of als aan deze op dat
punt anderszins, in aanmerking genomen diens geobjectiveerde deskundigheid, een
serieus verwijt valt te maken, dan wel als een nieuw ingebrachte grond niet of
nauwelijks is onderbouwd. Bij de tweede situatie denken de auteurs aan geschillen
waarbij, behalve de belangen van appellant, ook derdebelangen en het algemeen
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46 Widdershoven c.s., 2001, p. 226-228. Uit het geheel van opmerkingen in de betrokken
passage wordt overigens niet helemaal duidelijk of de onderzoekers de op de aard van het
geschil terug te voeren gegevensuitsluitingen eveneens willen baseren op de goede proces-
orde, of dat zij menen dat voor dergelijke uitsluitingen een aparte grondslag aanwezig is of
zou moeten worden gecreëerd. Blijkens hun bijdrage ‘Boukema over hoger beroep’, NTB
2002, p. 169-170, is het eerste het geval. Ook de Commissie Evaluatie Awb II baseert de
gedifferentieerde benadering, zo blijkt uit de tekst van haar aanbevelingen, geheel en al op
de goede procesorde. De Commissie acht dan ook geen wettelijke grondslag nodig. Zie
hierna onder 4.2.1.3. 

47 Widdershoven c.s., 2001, p. 228-229. Hierna, onder 3.2.1.3 worden de conclusies op dit punt
van de Commissie Evaluatie Awb II, alsmede het standpunt ter zake van de regering
besproken. 

48 De term wordt hierna, onder 4.2.2.1, toegelicht. 
49 Happé c.s., 2003, p. 55-77 en p. 89-109. 
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belang betrokken kunnen zijn, zoals besluiten in de sfeer van het omgevingsrecht,
besluiten ter toepassing van de APV, en besluiten binnen het economisch publiek-
recht (mededingingsrecht, telecomrecht). De verlenging van de procedure waartoe
het toelaten in appel van nieuwe gegevens leidt, kan, zo stellen de onderzoekers,
in deze geschillen een aantasting betekenen van het algemeen belang en het
rechtszekerheidsbelang van andere betrokkenen. Bovendien houdt, zo stellen de
auteurs, het oordeel van de appelrechter over deze besluiten, gelet op de na vernie-
tiging resterende bestuurlijke vrijheden, maar zelden een finale vaststelling van de
rechtsbetrekking in. Ook vanuit (proceseconomische) redenen van redelijke termijn
is er daarom volgens deze auteurs reden om in deze zaken de mogelijkheden tot
herkansing te beperken. De auteurs menen overigens dat de noodzaak tot terzijde-
legging van gegevens in de hier bedoelde categorieën van zaken van geval tot
geval moet worden beoordeeld; niet in alle geschillen op de genoemde terreinen
zijn het algemeen belang en de belangen van derden even sterk betrokken, zo
stellen zij.46

Anno 2001 achtten Widdershoven c.s. het overigens wenselijk dat de wetgever
zich zou uitspreken over de richting waarin het bestuursrechtelijk appel zich verder
zou moeten ontwikkelen: in de richting van een beperkt herkansingsmodel, een
ruim herkansingsmodel, of een gedifferentieerde benadering zoals door hen
omschreven.47

De discussie is ook in latere jaren nog gevoerd. Zo waren kwesties als het zogehe-
ten grievenstelsel48 en het object van het appel onderwerp van discussie tijdens het
disciplineoverstijgende, Tilburgse congres ‘Hoger beroep in de steigers’.49 Stroink,
auteur van de bijdrage over het object van het appel in het bestuursrecht, stelt
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daarin dat het (slechts) onder bepaalde voorwaarden aanvaardbaar is dat dit object
wordt gevormd door de uitspraak in eerste aanleg met als consequentie dat geen
gronden kunnen worden aangevoerd die niet bij de rechtbank waren aangevoerd.50

Polak, die voor het congres de vraag naar de wenselijkheid van een grievenstelsel
in het bestuursrecht behandelde, verwijst in zijn bijdrage naar opmerkingen van
Stroink en Widdershoven in een door hen gepubliceerd samenvattend overzicht van
het evaluatieonderzoek naar het hoger beroep. Anders dan in het civiele proces en
het strafproces is de bewaking van de rechtseenheid een hoofdfunctie van het
bestuursrechtelijk appel, zo stellen Stroink en Widdershoven in hun samenvatting.
De vraag is volgens de auteurs of deze functie in alle opzichten verenigbaar is met
de herkansingsfunctie. Immers, zo stellen Stroink en Widdershoven, terwijl vanuit
het perspectief van de rechtseenheidfunctie een beperking van het aantal beroepen
en een toespitsing op uitgekristalliseerde rechtsvragen wenselijk is, past bij de
herkansingsfunctie juist het in ruime mate toelaten van nieuwe gronden en feitelij-
ke argumenten, hetgeen beroepszaken aantrekt en nader feitenonderzoek in appel
noodzakelijk maakt.51 Volgens Polak nu, is met deze opmerkingen van Stroink en
Widdershoven de andere positie van het bestuursrechtelijk appel tegenover het
civiele en het strafrechtelijke hoger beroep gekenschetst. De appelrechter is, aldus
Polak, in de bestuursrechtspraak tevens hoogste rechter, en dat maakt zijn positie
wezenlijk anders dan die van de appelrechters op de andere rechtsgebieden. Die
andere positie vormt volgens Polak een argument vóór invoering van een (eenvou-
dig te houden) grievenstelsel in het bestuursrecht, waarmee immers toespitsing op
‘uitgekristalliseerde rechtsvragen’ zou worden bevorderd.52

Gewezen wordt ten slotte op de bijdrage van Schreuder-Vlasblom in een recente
publicatie van de Raad van State naar aanleiding van vijf jaar Vreemdelingenwet
2000, waarin de auteur nog eens uitvoerig op de problematiek ingaat. De auteur
bespreekt eerst uitgebreid de aard van de bestuursrechtelijke bevoegdheidsuitoefe-
ning, die naar zij stelt steeds in samenhang, vanuit een visie op het belang van
allen, dient te geschieden, en de betekenis van dit eigen karakter voor het bestuurs-
procesrecht, waarin bedoelde samenhang naar haar oordeel evenzeer moet worden
bewaakt. Het ontbreken in het (algemeen) bestuursrecht van de mogelijkheid tot
beroep in cassatie – welke mogelijkheid volgens de auteur bepalend was voor de
inrichting van het hoger beroep in het civiele recht – maakt, zo stelt Schreuder-
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53 M. Schreuder-Vlasblom, ‘Naar een voltooid appel; de bijdrage van het vreemdelingenappel
aan de verdere ontwikkeling van het algemene bestuursrechtelijke hoger beroep’ in: Grieven
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4.2.1.2. 
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Vlasblom, dat de appelrechters ten volle zijn belast met de, juist binnen het be-
stuursrecht zo cruciale, rechtsvormende taak, die zij naast hun taak op het gebied
van de individuele rechtsbescherming moeten uitvoeren. Uitvoering van deze
laatste taak op eenzelfde wijze als de rechtbanken levert volgens de auteur een te
zware werkbelasting op, en verzwakt naar haar oordeel de kwaliteitsimpuls die
uitgaat van het debat tussen beide instanties. De auteur pleit daarom voor een
taakverdeling tussen beide instanties, waarbinnen het feitenonderzoek goeddeels
in eerste aanleg plaatsvindt, en het appel een voortbouwend karakter heeft, en zich
richt op het uitzetten van hoofdlijnen.53

In haar bijdrage gaat Schreuder-Vlasblom vervolgens in op het wettelijk stelsel
en de tweede evaluatie van de Awb. De auteur meent – anders dan Widdershoven
c.s., zo merkt zij daarbij op – dat uit het geheel van citaten uit de parlementaire ge-
schiedenis geen vooropstelling van de herkansingsfunctie van het hoger beroep valt
af te leiden. Dat geldt volgens de auteur alleen al omdat oorspronkelijk was
voorzien in een rechtseenheidvoorziening. Verder memoreert de auteur dat in de
toelichting wordt gesproken van het laten beoordelen van de uitspraak in eerste
aanleg. Daar waar wordt gesproken over de ‘volle omvang’ van het geding in
hoger beroep is volgens de auteur dan ook niet duidelijk of is gedoeld op een
volledige herkansing voor partijen, of op het verschil met cassatie, dus op, zoals
het in de toelichting staat, een volledige beoordeling van het eerste rechterlijk
oordeel. Ook wijst de auteur op de opmerkingen in de memorie van antwoord
inzake het voorkómen van lichtvaardig procederen en het belang in dat verband
van een kwalitatief hoogwaardige rechtspraak in eerste aanleg, alsmede op de
opmerking, eveneens in de memorie van antwoord, over het veelal in de fase van
het hoger beroep reeds vaststaan van de feiten. Nu de toelichting anderzijds wel
weer stelt dat in hoger beroep opnieuw het besluit centraal staat, heeft de wetgever
volgens de auteur tegenstrijdige, en naar haar oordeel overigens ook zwakke,54

signalen afgegeven.55
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56 Zo kon relatief kostbaar en tijdrovend onderzoek naar de behandelingstermijnen in hoger
beroep, de zeefwerking van de eerste instantie, en de vraag hoe behandelingstijd, afdoe-
ningswijze en beslissing in appel zich verhouden tot kwaliteit en uitkomst van de procedure
voor de rechtbank achterwege blijven, zo stelt de auteur. 

57 Schreuder-Vlasblom, 2006, p. 80-82. 

216

Rond de eeuwwisseling, zo stelt Schreuder-Vlasblom vervolgens, is in recht-
spraak en wetenschap voorzichtige overeenstemming bereikt over het object van
beoordeling in hoger beroep: in beginsel zou dat de uitspraak in eerste aanleg
moeten zijn. De uitwerking van deze keuze is volgens de auteur echter omstreden
en daardoor onvast gebleven. De auteur wijt dat aan het verloop van het debat op
dit punt, dat volgens haar vanuit een te beperkt gezichtspunt is gevoerd. Het eva-
luatieonderzoek van Widdershoven c.s. was, zo merkt zij op, aanvankelijk breed
opgezet met als een van de hoofdvragen de vraag in hoeverre de invoering van
rechtspraak in twee feitelijke instanties heeft bijgedragen aan de kwaliteit van de
rechtspraak. Bij de beantwoording van die vraag, zo stelt de auteur, waren on-
vermijdelijk de beide aspecten van de taak van de appelrechter – geschillenbe-
slechting en rechtsvorming – belicht. Dan had aan het licht kunnen komen, aldus
Schreuder-Vlasblom, hoe aan beide aspecten in hun onderlinge verhouding recht
wordt gedaan en op welke wijze beide instanties daarbij op elkaar inspelen. Om
praktische redenen56 is het onderzoek nadien echter beperkt tot de problematiek
rond de omvang van het geding in hoger beroep. Die ten onrechte geïsoleerde
kwestie focuste de aandacht van de onderzoekers, zo stelt de auteur, op de behan-
deling van de individuele zaak en niet op de rechtsvormende taak van de appel-
rechter, die volgens de auteur bijna geheel buiten beeld is gebleven. Er was op die
manier weinig grond om tot een andere conclusie te komen dan dat de herstelfunc-
tie de hoofdfunctie van de appelrechtspraak is, aldus de auteur. Mogelijk als gevolg
daarvan, zo vervolgt de auteur, werkt de objectkeuze van Widdershoven c.s. niet
door in hun op de afbakening van het geding toegespitste visie op de hoofdfunctie
van de appelrechtspraak: het bieden van een tweede proceskans aan partijen. In
zoverre is, aldus Schreuder-Vlasblom, immers het besluit het object van de beoor-
deling.57

Schreuder-Vlasblom concludeert dat de mate waarin recht kan worden gedaan
aan de verschillende functies van het hoger beroep – optimalisering van de indivi-
duele rechtsbescherming, bewaking van de kwaliteit van de procedures in eerste
aanleg, maar ook bevordering van een coherente algemene rechtsontwikkeling –
enige onderlinge afweging vergt. Optimalisering van de ene functie kan volgens
de auteur ten koste gaan van de andere. Het opnieuw centraal stellen van het besluit
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58 Schreuder-Vlasblom, 2006, p. 90. 
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en het bieden van een volledige herkansing belemmeren volgens de auteur het zicht
op de procedure voor en de beoordeling door de rechtbank, en staan bovendien in
de weg aan een tijdige afdoening, waardoor onvoldoende capaciteit voor de
rechtsvormende taak overblijft. Het centraal stellen van de uitspraak in eerste
aanleg en het vasthouden aan het bij de rechtbank voorgelegde geschil beperken
de herstelfunctie, zo stelt de auteur. Een loze objectkeuze heeft, aldus de auteur,
geen zin; men ontkomt niet aan een bezinning op het relatieve gewicht van de
verschillende functies, zo besluit de auteur haar betoog op dit punt.58

4.2.1.3 Het hoger beroep en de tweede evaluatie van de Awb

Zojuist kwam al het eindoordeel aan de orde dat de onderzoeksgroep van Widders-
hoven in het kader van de tweede evaluatie van de Awb heeft geformuleerd ten
aanzien van de vraag hoe om te gaan met in hoger beroep nieuw ingebrachte
gegevens. De Commissie Evaluatie Awb II heeft ter zake als volgt geoordeeld. Zij
onderschrijft in de eerste plaats de opvatting dat de uitspraak van de eerste rechter
het object van het geding in hoger beroep dient te zijn. Volgens de Commissie
brengt deze opvatting met zich mee dat in eerste aanleg niet bestreden onderdelen
van het besluit niet voor het eerst in hoger beroep kunnen worden aangevochten.
In zoverre kan de omvang van het geding in hoger beroep, zo stelt de Commissie,
niet ruimer zijn dan de omvang van het geding in eerste aanleg, en behoort dus ook
geen sprake te zijn van een volledige herkansing in hoger beroep. Voor het overige
zijn er volgens de Commissie echter goede redenen om, zeker op een terrein als
bijvoorbeeld de sociale zekerheid, een ruim opgevatte herkansingsfunctie voor het
hoger beroep tot uitgangspunt te nemen, voor welke opvatting naar het oordeel van
de Commissie steun kan worden gevonden in de wetsgeschiedenis. Zo’n ruime
herkansing kan in bepaalde typen geschillen op het terrein van het ordenend
bestuursrecht echter bezwarend zijn, zo stelt de Commissie, dit gelet op de rechts-
zekerheid van andere belanghebbenden en het negatieve effect op de doorlooptij-
den. Het gaat volgens de Commissie echter te ver om vanwege die bezwaren dan
maar voor het gehele bestuursrecht voor een beperkte benadering te kiezen; dat zou
volgens de Commissie een onnodige beperking voor het sociale en financiële
bestuursrecht inhouden. Daarom onderschrijft de Commissie de gedifferentieerde
benadering van Widdershoven c.s., waarin, aldus de Commissie, de ruimte voor het
in hoger beroep inbrengen van nieuwe gegevens kan variëren met de aard van het
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59 Commissie Evaluatie Awb II, 2002, p. 33-34.
60 Zie hoofdstuk 3, onder 3.4.2. 
61 Commissie Evaluatie Awb II, 2002, p. 35.
62 De Commissie gebruikt de term ‘argumenten’ hier, zo moet worden aangenomen, in de
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geschil. Zowel rechtsbescherming als tijdige afdoening van geschillen is op alle
deelterreinen van het bestuursrecht belangrijk, zo stelt de Commissie, maar waar
tussen beide een spanning bestaat, kan de afweging niet op alle terreinen hetzelfde
uitvallen.59

De door de Commissie geformuleerde beperking ten aanzien van gegevens
inzake niet eerder ter discussie gestelde besluitonderdelen was door Widdershoven
c.s. niet aangedragen. Het is in zoverre logisch dat de Commissie met deze beper-
king komt, dat zij ook met betrekking tot de overgang van de bestuurlijke voorfase
naar het beroep in eerste aanleg – overigens eveneens zonder dat de betrokken
onderzoeksgroepen dat hadden voorgesteld – al zo’n beperking had geformuleerd.60

Als het niet in de voorfase ter discussie stellen van een besluitonderdeel er al toe
leidt dat dat onderdeel verder niet meer in de procedure aan de orde kan komen, is
dat ook in hoger beroep nog relevant en rest er dus geen andere keuze dan het al
helemaal niet toe te staan dat het betrokken besluitonderdeel in hoger beroep nog
ter discussie wordt gesteld; en het ligt voor de hand om dan ook niet toe te staan
dat een onderdeel dat weliswaar in de voorprocedure, maar niet meer in het beroep
in eerste aanleg is bestreden, in hoger beroep toch weer in het geschil wordt be-
trokken. Met dit alles is overigens nog niet de vraag beantwoord of de onderde-
lenbeperking in hoger beroep, zoals de Commissie kennelijk meent, een direct
uitvloeisel is van de keuze voor de uitspraak in eerste aanleg als object van de be-
oordeling in dat hoger beroep. Op die vraag zal hierna onder 3.3 worden ingegaan.

Op één punt volgt de Commissie de conclusies van Widdershoven c.s. niet: de
Commissie acht het niet nodig dat het door haar voorgestane stelsel wordt veran-
kerd in de wet. Zij merkt op dit punt op:61

‘…De Commissie heeft zich afgevraagd of het wenselijk is dit gedifferentieerde stelsel
uitdrukkelijk in de wet neer te leggen. Zij is tot het oordeel gekomen dat dit niet wense-
lijk is. Een wettelijke regeling van deze complexe materie zou vermoedelijk meer vragen
oproepen dan zij zou oplossen, en al gauw te rigide zijn. In het bijzonder de precieze
afbakening van de gevallen, waarin het inbrengen van nieuwe gronden of argumenten62

in hoger beroep slechts beperkt mogelijk is, zou de nodige problemen kunnen opleveren,
tenzij zou worden volstaan met een globale norm, die dan echter toch weer door de
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jurisprudentie zou moeten worden ingevuld. Het heeft derhalve de voorkeur van de
Commissie, indien de jurisprudentie in de hier bepleite zin zou worden bijgesteld.
Wel zou de wetgever naar het oordeel van de Commissie moeten overwegen, of het in
artikel 8:74 neergelegde automatisme, dat vernietiging van het bestreden besluit ook tot
teruggave van het griffierecht aan de belanghebbende leidt, moet worden gehandhaafd
voor het geval het besluit wordt vernietigd op gronden of argumenten die door belang-
hebbende verwijtbaar pas in een laat stadium zijn ingebracht. De rechtspraak zou in
dergelijke gevallen kunnen afzien van de bij vernietiging gebruikelijke proceskostenver-
oordeling. Een andere oplossing zou kunnen zijn, om in artikel 8:72, eerste lid, de
mogelijkheid te openen dat het besluit wordt vernietigd zonder dat het beroep gegrond
wordt verklaard. Aldus worden partijen toch nog gestimuleerd om de eerdere fasen van
de procedure optimaal te benutten…’

Het creëren van een wettelijke regeling op het onderhavige punt is volgens de
Commissie dus alleen wenselijk voor zover daarmee alternatieven tot stand worden
gebracht voor rechterlijke uitsluiting van gegevens als reactie op het verwijtbaar
laat inbrengen daarvan. De optie van hantering van alternatieven voor gegevensuit-
sluiting kwam in de vorige hoofdstukken al aan de orde met betrekking tot de
overgang van de voorprocedure naar het beroep in eerste aanleg – ook de Commis-
sie Evaluatie Awb II maakte er in dat verband, overigens zonder daarbij de sugges-
tie tot het creëren van een wettelijke regeling te doen, al gewag van.63

Het voorgaande brengt de Commissie tot de volgende vier aanbevelingen:

‘1. Als object van het geding in hoger beroep behoort de uitspraak van de eerste rechter
te gelden.
2. Dit brengt mee, dat in hoger beroep geen onderdelen van het besluit kunnen worden
aangevochten, die in eerste aanleg niet in geschil waren. In zoverre kan de omvang van
het geschil in hoger beroep niet groter zijn dan de omvang van het geschil in eerste
aanleg.
3. Met betrekking tot onderdelen van het besluit die in eerste aanleg in geschil waren,
kunnen partijen in hoger beroep nieuwe gronden of argumenten aanvoeren, tenzij de
goede procesorde zich daartegen verzet. De inhoud van het begrip “goede procesorde”
wordt daarbij mede bepaald door de aard van het geschil, in het bijzonder het al dan niet
betrokken zijn van derden. Met het oog op de kenbaarheid voor (potentiële) procespartij-
en is van belang, dat de rechtspraak meer stelselmatig motiveert, welke kenmerken van
een geschil nopen tot een restrictief of juist tot een ruim beleidbij het toelaten van
nieuwe gronden of argumenten.
4. De wetgever zou moeten overwegen voorzieningen te treffen, die het mogelijk maken
een verwijtbaar pas in een laat stadium inbrengen van gronden of argumenten te sanctio-
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64 Dat is in zoverre opmerkelijk dat de problematiek in relatie tot de eerste aanleg wél de
aandacht van de wetgever heeft gehad, hoewel ook op dat punt een tot die wetgever gerichte
aanbeveling ontbrak. Het vervallen van de actio popularis heeft hier kennelijk het verschil
gemaakt; wat betreft het hoger beroep ontbrak een vergelijkbare directe aanleiding om de
problematiek onder de loep te nemen.     

65 Kamerstukken II 2003-2004, 29 279, nr. 16 (brief van 19 juli 2004). Nog los van het feit dat
de aanbeveling van de Commissie het afzien van een proceskostenveroordeling ten laste van
het bestuursorgaan betrof, en niet, zoals wordt gesuggereerd, het veroordelen in de proces-
kosten van de burger, is deze laatste redenering niet erg overtuigend. De strekking van het
nieuwe artikel 6:13 Awb is, althans volgens de uiteindelijk daarbij gegeven toelichting,
immers tweeledig: enerzijds is een onderdelentrechter beoogd, maar anderzijds is het de
bedoeling dat geen rechterlijke terzijdelegging (meer) plaatsvindt van gegevens die niet
binnen die onderdelentrechter vallen. Dit laatste kan de roep om alternatieven juist verster-
ken. Overigens had de naar aanleiding van de mondelinge behandeling in de Tweede Kamer
door de minister van Justitie gegeven nadere toelichting op het nieuwe artikel 6:13 Awb ten
tijde van dit kabinetsstandpunt nog niet haar beslag gekregen. Zie verder hoofdstuk 3, onder
3.4.3.
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neren in de sfeer van de teruggave van het griffierecht of de proceskostenveroordeling.
Daarbij zou ook de wenselijkheid van wijziging van artikel 8:72 dienen te worden
bezien.’

4.2.1.4 De wetgever en het bestuursrechtelijk hoger beroep na de tweede evaluatie
Awb

Dat de Commissie Evaluatie Awb II ervan heeft afgezien een aanbeveling aan de
wetgever te doen op het punt van de toelating van nieuwe gegevens in hoger
beroep, heeft ertoe geleid dat het kabinet in zijn standpuntbepaling ter zake van de
tweede evaluatie Awb geheel aan dat aspect voorbij is gegaan.64 Van de boven-
aangehaalde vier aanbevelingen komt in het kabinetsstandpunt slechts de, overi-
gens niet specifiek op het hoger beroep toegespitste, vierde aanbeveling ter sprake
– op dat punt had de Commissie zich immers tot de wetgever gericht. Het kabinet
heeft de suggestie van de Commissie overigens niet overgenomen; op het bedoelde
punt wordt verwezen naar de wijziging van artikel 6:13 Awb die destijds in
voorbereiding was. Het kabinet verwacht, zo wordt gesteld, ‘van de wijziging van
artikel 6:13 Awb meer effect dan van een ‘sanctie achteraf’ zoals een veroordeling
in de kosten van een geding’.65

Ongeveer tegelijkertijd met het naar buiten brengen van het kabinetsstandpunt
inzake de tweede evaluatie van de Awb heeft de minister van Justitie een brief naar
de Tweede Kamer gestuurd waarin hij zijn voornemens tot het creëren van een
slagvaardiger rechtspleging kenbaar maakt. De minister omschrijft hierin een scala
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66 Kamerstukken II 2003-2004, 29 279, nr. 10 (brief van 9 juli 2004). 
67 Kamerstukken II 2005-2006, 29 279, nr. 39 (brief van 17 oktober 2006). Intussen zijn de

werkzaamheden in het kader van een slagvaardiger rechtspleging voortgegaan, ook op
bestuursrechtelijk gebied. Gewezen wordt op het voorontwerp Wet aanpassing bestuurspro-
cesrecht (zie www.justitie.nl). Voor het hoger beroep is daarin het incidenteel appel
geregeld, alsmede een verruiming van de mogelijkheden tot afdoening in een enkelvoudige
kamer, alsmede de invoering van een zogeheten ‘grote kamer’ voor belangrijke richtingge-
vende zaken in hoogste instantie. 
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aan maatregelen, op verschillende rechtsgebieden en in verschillende stadia van
uitvoering, die alle de slagvaardigheid van Nederlandse rechtspleging moeten
faciliteren. Eén van de aspecten waarop de minister ingaat is de stroomlijning van
processen. Wat betreft het strafrecht verwijst de minister op dat punt naar het
hierna onder 4.2.3.3 te bespreken, destijds nog in voorbereiding zijnde wetsvoorstel
stroomlijnen hoger beroep, dat, aldus de minister, van in eerste aanleg veroordeel-
den zou gaan verlangen dat zij duidelijker en eerder zouden gaan aangeven waarte-
gen hun hoger beroep zich richtte. Soortgelijke stappen had de minister in gedach-
ten ten aanzien van het bestuursrechtelijk hoger beroep. De minister achtte dat in
lijn met het op stapel staande nieuwe artikel 6:13 Awb, dat naar zeggen van de
minister ook berustte op het uitgangspunt dat van burgers mag worden verwacht
dat zij gerichter en doelmatiger procederen. In zijn brief kondigt de minister een
rechtsvergelijkend onderzoek aan naar het functioneren van het hoger beroep in
een aantal landen van de EU. Naar aanleiding van dit onderzoek zou, aldus de
minister, worden bezien op welke wijze het hoger beroep in het bestuursrecht zou
kunnen worden gestroomlijnd.66

Op 17 oktober 2006 heeft de minister van Justitie de resultaten van het bedoelde
onderzoek naar de Tweede Kamer gestuurd.67 Het rapport beoogt, aan de hand van
een kosten-batenanalyse, een inschatting te geven van de effecten voor zowel de
rechterlijke macht als de gebruikers van een scala aan maatregelen ter verbetering
van het hoger beroep in het civiele recht, het strafrecht en het bestuursrecht. Het
rapport is gebaseerd op onderzoek naar de stelsels in Nederland, Duitsland, En-
geland en Frankrijk. Het rapport kenschetst een aantal denkbare maatregelen als
veelbelovend. Deze mogelijke verbeteringen zijn afkomstig uit vier categorieën
van maatregelen: de categorie beperkingen in de aard en hoeveelheid taken in
hoger beroep, de categorie veranderingen in de prikkels om in hoger beroep te
gaan, de categorie veranderingen in de aard en inrichting van het hoger beroep, en
de categorie alternatieven voor het hoger beroep. Veelbelovend worden bijvoor-
beeld geacht het uitsluiten van bagatelzaken, het verbeteren van prikkels tot
kostenbeheersing bij met name advocaten, unusrechtspraak, en een hernieuwde
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68 J.M. Barendrecht en M.W. de Hoon (red.), Verbetering van hoger beroep? Kosten en baten
van voorstellen uit 12 systemen van procesrecht, Boom Juridische uitgevers, Den Haag
2006. De nieuwe-gegevensproblematiek wordt behandeld op p. 41-45. Zie verder de samen-
vatting op p. 73 e.v., m.n. p. 82-83. 

69 Dit rapport zal hierna onder 4.2.2.2 worden besproken. 
70 Dat de minister het strafrecht buiten beschouwing laat, is te verklaren door het feit dat het

wetsvoorstel stroomlijnen hoger beroep op dat moment reeds was aangenomen door de
Eerste Kamer. 

222

werkverdeling tussen rechters en overige juridisch medewerkers. Niet alle denkbare
maatregelen uit de genoemde vier categorieën worden echter als veelbelovend
bestempeld. Beperking in de toelating in het hoger beroep van nieuwe feiten en
gronden wordt door de rapporteurs riskant geacht. De onderzoekers merken op dat
uit de ontwikkelingen in het Duitse civiele recht is gebleken dat dit soort beper-
kingen een reële kans op een verhoging van selectiekosten met zich meebrengt.
Bovendien kan volgens de onderzoekers een zwaardere belasting van de eerste
aanleg intreden: dit soort beperkingen leidt ertoe, zo stellen de onderzoekers, dat
partijen geneigd zullen zijn om alle mogelijke stellingen, weren en bewijzen in
eerste aanleg aan te voeren, waardoor de kosten in die fase aanzienlijk kunnen
toenemen. Concrete cijfers uit Engeland bevestigen dat, zo stellen de onderzoekers.
De onderzoekers achten dit soort beperkingen daarom in het algemeen niet aanbe-
velenswaardig.68

De minister gaat in zijn aanbiedingsbrief niet in op deze wellicht wat onver-
wachte uitkomst met betrekking tot de kwestie van de nieuwe gegevens, maar
benadrukt dat het rapport in zijn algemeenheid het kabinetsbeleid ondersteunt; het
blijkt, aldus de minister, dat ook elders in Europa een trend is waar te nemen om
drempels op te werpen voor een volledig nieuwe en onbeperkte behandeling van
alle zaken in hoger beroep. De minister kondigt aan dat het rapport zal worden
betrokken bij de kabinetsreactie op het eindrapport Fundamentele herbezinning
Nederlands burgerlijk procesrecht.69 Verder, zo kondigt de minister aan, zal het
worden besproken met betrokkenen bij de hoger beroepsprocedures in civiele en
administratieve zaken, waartoe in elk geval de Raad voor de rechtspraak, de
gerechtshoven, de bestuursrechtelijke beroepscolleges en de advocatuur behoren.70

De tweede evaluatie van de Awb heeft, kortom, ondanks de wens daartoe van
Widdershoven c.s., niet geleid tot de totstandkoming van een specifiek op de
nieuwe-gegevensproblematiek in hoger beroep betrekking hebbende wettelijke
regeling. Een meer fundamentele herziening van het bestuursrechtelijk hoger
beroep laat nog even op zich wachten. Op het punt van het hoger beroep is alles
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vooralsnog dus bij het oude gebleven, zo lijkt het. Dat is echter toch niet helemaal
het geval. Hiervoor, onder 3.4.3 en 3.4.4, is ingegaan op de totstandkoming,
alsmede op de beoogde strekking en reikwijdte van het nieuwe artikel 6:13 Awb.
Artikel 6:13 Awb, zo werd al opgemerkt onder 4.2.1.1, is krachtens artikel 6:24
Awb van overeenkomstige toepassing op het hoger beroep. De oorspronkelijke
bedoeling daarvan was de volgende. Zoals ook al werd aangestipt onder 4.2.1.1 is
het recht om in hoger beroep te komen niet voorbehouden aan procespartijen in
eerste aanleg, maar komt dat recht toe aan belanghebbenden. Het procesbelang kan
immers eerst na de procedure in eerste aanleg ontstaan, bijvoorbeeld als in die
procedure op grond van bezwaren van derden vernietiging van een vergunning
heeft plaatsgevonden. In zo’n situatie is het verklaarbaar dat de vergunninghouder
van de aan het hoger beroep voorafgaande voorzieningen geen gebruik heeft
gemaakt, en de wetgever achtte het onwenselijk dat een verplichting daartoe in het
leven zou worden geroepen.71 Bedoeling van de toepassing van artikel 6:13 Awb
(oud) in hoger beroep was nu dat de kring van appelgerechtigden ook weer niet te
ruim zou worden getrokken. Van het appelrecht dienden te worden uitgesloten al
die belanghebbenden, niet zijnde procespartij in eerste aanleg, die van meet af aan
een procesbelang hadden gehad en dus eerder in de procedure hadden kunnen
instappen. Hoewel de tekst van artikel 6:13 Awb slechts spreekt, en sprak, van het
niet volgen van de toepasselijke voorprocedure, heeft de wetgever met het van
overeenkomstige toepassing verklaren van de bepaling in hoger beroep ook die
situatie onder de werking van de bepaling willen brengen waarin wel is deelgeno-
men aan de voorprocedure, maar verwijtbaar geen beroep in eerste aanleg is
ingesteld, zo blijkt uit de toelichting bij artikel 37 van de Wet op de Raad van
State.72 Hetzelfde zal gelden voor de situatie waarin het niet volgen van de voor-
procedure niet verwijtbaar was, maar het niet instellen van beroep in eerste aanleg
wel, omdat de voorprocedure reeds tot een omkering van de procesbelangen in het
nadeel van betrokkene heeft geleid.

Thans, zo kwam in hoofdstuk 3 aan de orde, ziet artikel 6:13 Awb niet meer
alleen op het simpele wel of niet hebben deelgenomen aan voorafgaande fase(n)
van de procedure, maar, in ieder geval op het punt van de reikwijdte, ook op
datgene wat er in die eerdere fase(n) inhoudelijk aan de orde is gesteld – echter
zonder dat deze verandering in de tekst van de bepaling is terug te lezen. Levert
dat, zoals bleek, voor de eerste aanleg al een onoverzichtelijke situatie op, wat
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betreft het hoger beroep is daarmee te meer sprake van een situatie die de nodige
onzekerheid oproept. De wetgever heeft aangegeven met het nieuwe artikel 6:13
Awb het oog te hebben gehad op een ‘onderdelentrechter’ tussen voorprocedure
en eerste aanleg. Zo’n onderdelentrechter, zo werd zojuist bij de bespreking van
de aanbevelingen van de Commissie Evaluatie Awb II over het hoger beroep al
aangegeven, impliceert op zichzelf beschouwd al een overeenkomstige onderdelen-
trechter in hoger beroep. Dat artikel 6:13 Awb op dat hoger beroep van overeen-
komstige toepassing is, bevestigt dit beeld.

De wetgever, zo werd onder 3.4.4 aangegeven, heeft met het nieuwe artikel
6:13 echter ook de toelating in de procedure in eerste aanleg veilig willen stellen
van al die feitelijke gegevens en beroepsgronden die weliswaar nieuw zijn ten
opzichte van hetgeen is aangevoerd in de voorprocedure, maar die wel betrekking
hebben op de daar ter discussie gestelde besluitonderdelen. Staat de onderdelen-
trechter echter al niet met zo veel woorden in artikel 6:13 Awb, dit laatste uitgangs-
punt, zo werd eveneens onder 3.4.4 opgemerkt, valt nog moeilijker aan de tekst van
de wet te koppelen, nu de wettekst niet meer en niet minder inhoudt dan een
beperking van de mogelijkheid tot het instellen van beroep. Moet er nu niettemin
van uit worden gegaan dat ook het uitgangspunt van toelating van de zojuist
genoemde categorieën gegevens mede geldt in hoger beroep? Vanuit wetgevings-
technisch oogpunt is daar in elk geval veel voor te zeggen. Wanneer ervan uit
wordt gegaan dat de wetgever de materie met het nieuwe artikel 6:13 Awb uitput-
tend heeft willen regelen, en met het stellen van een beperking dus mede heeft
willen bereiken dat het bij die ene beperking blijft, dan valt niet in te zien waarom
zowel het een als het ander, gelet op artikel 6:24 Awb, niet ook in hoger beroep zou
gelden. Een andere conclusie zou afbreuk doen aan de geloofwaardigheid van de
wetgever, ook wat betreft de eerste aanleg. Daarbij wordt opgemerkt dat, zoals
zojuist aangegeven, uit de parlementaire geschiedenis blijkt dat de toepassing van
artikel 6:13 Awb in hoger beroep niet alleen teruggrijpt op de voorprocedure, maar
zich ook uitstrekt tot de verhouding tussen dat hoger beroep en het beroep in eerste
aanleg. Dit alles zou betekenen dat in hoger beroep, ten opzichte van het beroep in
eerste aanleg waar volgens de overwegingen van de wetgever dus nog slechts een
onderdelentrechter geldt, geen extra beperkingen aan de toelating van gegevens
mogen worden gesteld.

Aan de andere kant is echter gebleken dat met betrekking tot het hoger beroep
en de daar te maken keuzes ten aanzien van nieuwe gegevens, heel andere overwe-
gingen een rol spelen dan die welke de vergelijkbare problematiek in het beroep
in eerste aanleg beheersen. Aan de orde kwamen al de functies van het hoger
beroep, het object van de beoordeling aldaar en de devolutieve werking van het
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hoger beroep: allemaal zaken die ten aanzien van de overgang van tussen de be-
stuurlijke besluitvorming en het beroep in eerste aanleg geen rol spelen. De wet-
gever heeft zich slechts bemoeid met de eerste-aanlegproblematiek; in hoofdstuk
3, onder 3.4.3 en 3.4.4 werd al uiteengezet dat op de wijze waarop hij deze materie
heeft getracht te regelen, in wetgevingstechnisch opzicht wel het een en ander valt
aan te merken. Moet er dan niettemin maar van uit worden gegaan dat de door de
wetgever gemaakte keuzes, die dus op zichzelf al een wat wankele basis kennen,
moeten worden doorgetrokken naar het hoger beroep? Die vraag is niet zo maar
even te beantwoorden. Hierna onder 4.3 zal, nadat het hoger beroep op de andere
rechtsgebieden aan de orde is geweest, nader worden ingegaan op de inhoud van
de discussie die over het bestuursrechtelijk hoger beroep is gevoerd; daarbij zal ook
het onderhavige aspect weer aan de orde komen. Eerst wordt echter nog enige
aandacht besteed aan de nieuwe-gegevensproblematiek in het bestuursrechtelijk
hoger beroep in relatie tot het internationale recht.

4.2.1.5 De toelating van nieuwe gegevens in het bestuursrechtelijk hoger beroep
en het internationale recht

Het EVRM

Artikel 6 EVRM creëert, zo wordt aangenomen, niet enig recht op hoger beroep of
cassatie. Eventueel in het leven geroepen hoger-beroeps- of cassatievoorzieningen
moeten, zo oordeelt het EHRM, wel zijn omkleed met de fundamentele waarborgen
van artikel 6 EVRM. Hierbij mag rekening worden gehouden met de specifieke
aard van de appel- of cassatieprocedure; beperkingen die uit die aard voortvloeien
zijn toegestaan, hetgeen in de context van de betrokken proceduregang als geheel
moet worden beoordeeld. Het EHRM verwoordt een en ander aldus:73

‘…Article 6 para. 1 (art. 6-1) of the Convention does not, it is true, compel the Contrac-
ting States to set up courts of appeal or of cassation. Nevertheless, a State which does
institute such courts is required to ensure that persons amenable to the law shall enjoy
before these courts the fundamental guarantees contained in Article 6 (art. 6) (see,
mutatis mutandis, the judgment of 23rd July 1968 on the merits of the case “relating to
certain aspects of the laws on the use of languages in education in Belgium”, page 33,
in fine). There would be a danger that serious consequences might ensue if the opposite
view were adopted; the Principal Delegate of the Commission rightly pointed to those



TRECHTERS IN HET BESTUURSPROCESRECHT

74 Zie de annotatie van de auteur bij ABRS 12 juli 2005, 200502100/1, AB 2006, 338. Zie ook
Widdershoven, JBPlus-Verklaard 2006, p. 38. Met betrekking tot de leave-to-appeal
procedure verwijst de auteur naar de zaak Monell and Morris, 1987. 

75 Albers en Schlössels, Gst,. 2005, p. 91. 
76 A.M.L. Jansen, ‘Anderhalve feitelijke instantie?’, in: Happé c.s., 2003, p. 27-33. 

226

consequences and the Court cannot overlook them. In a democratic society within the
meaning of the Convention, the right to a fair administration of justice holds such a
prominent place that a restrictive interpretation of Article 6 para. 1 (art. 6-1) would not
correspond to the aim and the purpose of that provision (see, mutatis mutandis, the
Wemhoff judgment of 27th June 1968, “As to the Law” paragraph 8).
26. Therefore, Article 6 para. 1 (art. 6-1) is indeed applicable to proceedings in cassa-
tion. The way in which it applies must, however, clearly depend on the special features
of such proceedings. Thus, in order to determine whether Delcourt has been a victim of
a violation of Article 6 (art. 6), it is necessary to examine what are, both in law and in
practice, the functions exercised in a case of this kind by the Belgian Court of Cassation
and by the Procureur général’s department attached to that Court…’

Gezien deze uitgangspunten oordelen de meeste auteurs luchtig over de verenig-
baarheid met artikel 6 EVRM van beperkingen in de toelating van nieuwe gege-
vens in het bestuursrechtelijk hoger beroep. Zo stelt Widdershoven dat het in
beginsel niet toelaten van nieuwe gronden in appel ‘niet in strijd is’ met genoemde
verdragsbepaling en het daaruit door het EHRM afgeleide vereiste van full jurisdic-
tion. Het EHRM, zo stelt de auteur, heeft met betrekking tot het hoger beroep wel
beperkingen toegelaten die verder gaan dan de onderhavige, zoals een leave-to-
appeal procedure (vergelijkbaar met een zogeheten verlofstelsel, waarbinnen
vooraf wordt bepaald of er voldoende grond is om het doorlopen van een hoger-
beroepsprocedure toe te staan) in een strafzaak.74 Albers en Schlössels menen
eveneens dat beperkingen in de toelating van gegevens in de appelfase binnen het
kader van artikel 6 EVRM weinig vragen oproepen, dit, zo stellen de auteurs, in
tegenstelling tot beperkingen bij de eerste rechter.75 De auteurs verwijzen daarbij
naar Jansen, die tijdens het congres ‘Hoger beroep in de steigers’ heeft verdedigd
dat artikel 6 EVRM überhaupt niet noodzaakt tot het creëren van een bestuursrech-
telijk hoger beroep en dat, mits aan bepaalde voorwaarden is voldaan, in beginsel
met één feitelijke rechterlijke instantie zou kunnen worden volstaan. Eén en ander
ligt volgens de auteur alleen anders in het geval van (zwaardere) punitieve sancties.
Ter zake schrijft, aldus de auteur, artikel 14, lid 5 van het Internationaal Verdrag
inzake burgerrechten en politieke rechten (IVBPR) immers de mogelijkheid tot een
beoordeling in twee feitelijke instanties voor.76
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Vanuit de invalshoek van Jansen ligt inderdaad de conclusie voor de hand dat
beperkingen in de toelating van gegevens in hoger beroep op voorhand buiten het
vaarwater van artikel 6 EVRM blijven. Een beperkt hoger beroep is immers altijd
nog meer dan helemaal geen hoger beroep, en als het hoger beroep als zodanig een
onverplichte procedure is, is zelfs het mindere, het geheel en al ontbreken van
hoger beroep, toegestaan. Bedacht moet echter worden dat een zodanige redenering
de, toch ook door het EHRM gestelde, eis dat áls er een hoger-beroepsvoorziening
is, deze althans tot op zekere hoogte aan de vereisten van artikel 6 EVRM moet
voldoen, geheel en al zinledig zou maken. Zo bezien zou op het onderhavige punt
toch een slag om de arm, hoe klein wellicht ook, op zijn plaats kunnen zijn. Daarbij
wordt opgemerkt dat de door Widdershoven genoemde leave-to-appeal procedure,
hoe vergaand op zichzelf beschouwd misschien ook, van een andere aard is dan
beperkingen in de sfeer van de toelating van gegevens.

Men kan de onderhavige problematiek ook bezien vanuit de invalshoek van artikel
13 EVRM. Deze bepaling is alleen van toepassing in EVRM-rechtelijke zaken.77

In het kader van de nieuwe-gegevensproblematiek zou zij dus relevant kunnen zijn
ten aanzien van voor het eerst in hoger beroep aangevoerde, aan het EVRM
ontleende, of althans tot het EVRM terug te voeren,78 beroepsgronden. In een,
hierna onder 4.4.1.2 nog nader te bespreken Afdelingsuitspraak van 28 april 2004
oordeelde de Afdeling, in afwijking van haar algemene lijn met betrekking tot in
hoger beroep nieuw ingebrachte gegevens, dat dit soort gronden in de beoordeling
diende te worden meegenomen. In de woorden van de Afdeling was sprake van
‘rechtstreeks werkende verdragsbepalingen van Europees recht, waarvan handha-
ving, mede gelet op art. 13 EVRM, door de nationale rechter moet worden verze-
kerd’.79 Niet iedereen is het er overigens over eens of het EVRM op zichzelf
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beschouwd nu daadwerkelijk een gehoudenheid als bedoeld door de Afdeling
schept. Annotator Widdershoven meent van niet. Het recht op een effectief rechts-
middel van artikel 13 EVRM mag, zo stelt hij, immers wel degelijk worden beperkt
door regels van nationaal procesrecht, zoals termijnen, vormvoorschriften en
griffierecht. Hoewel de desbetreffende rechtspraak niet ziet op terzijdelegging van
in hoger beroep voor het eerst verstrekte gegevens kan volgens Widdershoven in
elk geval worden vastgesteld dat zij vooralsnog niet dwingt tot het oordeel dat deze
terzijdelegging met artikel 13 EVRM in strijd zou zijn. Ook Albers en Schlössels
menen dat sprake is van een vanuit de invalshoek van het EVRM onverplichte
uitzondering. Die uitzondering vormt, aldus de auteurs, dus een nationale keuze,
hetgeen volgens de auteurs met zich meebrengt dat die keuze niet had mogen
worden beperkt tot EVRM-gronden: voor een dergelijke ‘discriminatie’ valt, aldus
de auteurs, moeilijk een rechtvaardiging te vinden. De auteurs concluderen dat
toelating van in hoger beroep nieuw ingebrachte gronden dus eigenlijk ook in
nationale zaken het uitgangspunt zou moeten zijn.80 De auteurs snijden daarmee in
zoverre een belangrijk punt aan, dat in het onderhavige verband in het oog moet
worden gehouden dat de eventuele EVRM-rechtelijke (of EG-rechtelijke) toelaat-
baarheid van een procesrechtelijke beperking niet per definitie inhoudt dat die
beperking ook naar nationaal recht een te verdedigen keuze zou zijn. Op de
nationaalrechtelijke implicaties van de nieuwe-gegevensproblematiek in appel zal
hierna onder 4.3 dan ook nog uitvoerig worden ingegaan.

De uitspraak van 28 april 2004 is overigens een eenmalige uitzondering geble-
ven. Zoals nader aan de orde zal komen onder 4.4.1.2 is de Afdeling bij de eerst-
volgende gelegenheid die zich aandiende weer van de daarin gekozen lijn afge-
stapt.

Het EG-recht

De vraag naar de EG-rechtelijke toelaatbaarheid van beperkingen in de toelating
in hoger beroep van niet eerder ingebrachte gegevens is in de literatuur slechts
summier aan de orde geweest. Widdershoven c.s. zijn van mening dat dergelijke
beperkingen, voor zover men daar behoefte aan heeft, vanuit EG-rechtelijke
invalshoek vrij gemakkelijk vallen te rechtvaardigen, bijvoorbeeld op grond van
het verdedigings- of rechtszekerheidsbeginsel.81 Anno 2006 neemt Widdershoven
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een vergelijkbaar standpunt in, maar hij plaatst hierbij wel een kleine kanttekening.
De auteur wijst er op dat alleen de Afdeling dit soort beperkingen toepast, en dat
de Centrale Raad van Beroep en het College van Beroep voor het bedrijfsleven dat
in veel mindere mate doen.82 Niettemin hebben alle colleges met hetzelfde wettelijk
bestuursprocesrecht te maken. Gelet op de regel ‘nationale bevoegdheid is commu-
nautaire plicht’ zou, zo redeneert Widdershoven, kunnen worden gesteld dat nu het
nationale appelrecht de appelrechters kennelijk de bevoegdheid (mogelijkheid)
biedt om nieuwe gronden in appel toe te staan, ten aanzien van nieuwe EG-rechte-
lijke gronden ook voor de Afdeling op dit punt een verplichting bestaat. Daartegen
kan, aldus Widdershoven, echter worden ingebracht dat het nationale recht mede
wordt bepaald door de jurisprudentie en dat het de appelcolleges vrijstaat om
daarin het nationale recht verschillend uit te leggen. De Afdeling heeft, aldus de
auteur, in haar rechtspraak uitgemaakt dat op haar terrein nieuwe gronden in hoger
beroep in beginsel niet mogelijk zijn. Zo bezien heeft zij volgens de auteur op haar
terrein dus niet de bevoegdheid om nieuwe gronden in de beoordeling mee te
nemen, en is zij dus ook niet verplicht nieuwe EG-rechtelijke gronden in appel toe
te laten.83 Men kan, zo concludeert Widdershoven, met het EG-recht op dit punt
dus meer kanten op.84

4.2.2 Hoger beroep in het civiele recht

4.2.2.1 Enige aspecten van het civielrechtelijk hoger beroep

In de discussie zoals hierboven weergegeven is een belangrijke rol weggelegd voor
het civiele hoger beroep. Of men nu van mening is dat de in het civielrechtelijk
hoger beroep gemaakte keuzes navolging in het bestuursrecht verdienen of juist
niet, wie het bestuursrechtelijk hoger beroep aan een beschouwing onderwerpt kan
moeilijk om het civiele recht heen. De terminologie van een bepaling als artikel
8:69 Awb is immers aan het burgerlijk recht ontleend.85 Ook in het bestuursproces-
recht opgeld doende termen als ‘ultra petita gaan’ zijn afkomstig uit het civiele
procesrecht en zijn daar al sinds jaar en dag in zwang.
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De ‘harde buitengrens’ van de civiele procedure in eerste aanleg wordt gevormd
door datgene wat door partijen (soms over en weer) van elkaar wordt gevorderd.
Dat is een belangrijk verschil met het bestuursrechtelijk beroep, waarin de rechtma-
tigheid van eenzijdige bestuurlijke besluitvorming moet worden beoordeeld.86 Het
civiele hoger beroep lijkt in die zin wat meer dan de procedure in eerste aanleg op
zijn bestuursrechtelijke evenknie, dat de uitspraak in eerste instantie de ingang tot
de appelprocedure vormt: net als in het bestuursrechtelijk appel is het ook in het
civiele appel deze uitspraak in eerste aanleg ‘waarvan’ men in hoger beroep komt
(zie met betrekking tot de gewone dagvaardingsprocedure artikel 332 Wetboek van
Burgerlijke Rechtsvordering (Rv)).

Het civiele hoger beroep richt zich ook in zoverre op de uitspraak in eerste
aanleg dat het van oudsher een zogeheten grievenstelsel kent. Dit stelsel houdt in
dat de beoordeling in hoger beroep zich richt op de ‘grieven’ die de appellant tegen
het vonnis van de eerste rechter heeft ingebracht. Het gevolg is dat de appelrechter
zich gebonden weet aan eindbeslissingen van de rechter in eerste aanleg die niet
door middel van zo’n ‘grief’ zijn aangevochten.87 Het grievenstelsel is ontwikkeld
in de jurisprudentie.88 Het staat niet met zo veel woorden in de wet, maar wordt
gebaseerd op een aantal algemene bepalingen inzake de appeldagvaarding en de
conclusie van eis in appel, waarbij met name wordt aangehaakt bij het vereiste dat
de conclusie in hoger beroep – die meestal memorie van grieven wordt genoemd –
met redenen moet zijn omkleed. Hammerstein noemt in dit verband de artikelen
343, lid 1, 347, 5, lid 1, aanhef en onder 3, en 140 Rv (oud).89 Het stelsel beoogt
niet de toegang tot het hoger beroep te formaliseren; formele eisen als bijvoorbeeld
het gebruik van de gangbare term ‘grieven’ in de conclusie van eis gelden dan ook
niet. Het stelsel dient er veeleer toe dat aan de rechter en aan de wederpartij ken-
baar is wat met het hoger beroep wordt beoogd.90 Wel geldt dat een appel zonder
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‘Het grievenstelsel in intern rechtsvergelijkend perspectief’, in: Grieven in het bestuurspro-
cesrecht; het grievenstelsel in het licht van 5 jaar Vreemdelingenwet 2000 en het algemeen
bestuursrecht, uitgave Raad van State, Den Haag 2006, p. 47-65, m.n. p. 52. Laatstgenoem-
de auteur wekt, ten onrechte, enigszins de indruk dat het onderscheid ook in de jurispruden-
tie gebruikelijk zou zijn. Overigens is door Hovens bepleit om de term ‘grief’ daadwerkelijk
te reserveren voor klachten van appellant over onjuistheden in de procesgang of beslissingen
in eerste aanleg. De auteur wil daar ook consequenties in de sfeer van de toelating aan
verbinden. Zie Hovens, 2005, p. 300. Zie ook hierna, onder 4.2.2.2.  
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grieven in beginsel niet-ontvankelijk is.91 Bovendien moeten de grieven ‘behoorlijk
in het geding’ naar voren zijn gebracht, hetgeen bepaalde eisen met betrekking tot
de mate van bepaaldheid en met betrekking tot tijdigheid92 met zich meebrengt.93

Het civielrechtelijke grievenstelsel beperkt de beoordeling in hoger beroep in
principe tot datgene wat de appellant beoordeeld wil zien.94 Behoudens de zojuist
genoemde voorwaarde van het ‘behoorlijk in het geding naar voren gebracht zijn’
brengt het stelsel echter geen beperkingen aan in de sfeer van de toelating van
hetgeen de appellant heeft aangevoerd. Volgens de Hoge Raad heeft als grief
namelijk te gelden iedere grond die strekt ten betoge dat de bestreden uitspraak
moet worden vernietigd.95 De grieven mogen dus, zowel in feitelijk als in (juri-
disch)-inhoudelijk opzicht, nieuw zijn ten opzichte van hetgeen in eerste aanleg
was aangevoerd. Het civiele hoger beroep heeft daarmee, het kwam zojuist onder
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96 Zie Ras en Hammerstein, 2004, p. 22. 
97 Ras en Hammerstein verwijzen op dit laatste punt naar HR 19 januari 1979, NJ 1980, 124

m.nt. WHH, zie Ras en Hammerstein 2004, p. 25. 
98 Ras en Hammerstein 2004, p. 22. 
99 Zie Snijders en Wendels 2003, p. 34 en 165-166.
100 Snijders en Wendels 2003, p. 167 en Ras en Hammerstein 2004, p. 59.
101 Ook hetgeen (thans) appellant in eerste aanleg tegenover de niet prijsgegeven stellingen van

geïntimeerde had aangevoerd moet in de beoordeling worden betrokken, zie Ras en Ham-
merstein 2004, p. 68-69. 

102 Snijders en Wendels, p. 214-215. Ras en Hammerstein 2004, p. 45 en p. 66-72. Zie ook
Willemsen 2005, p. 243-247. In grote lijnen stemt het een en ander wel overeen met de
onder 4.2.1 weergegeven omschrijving van De Bock van de devolutieve werking in het
civiele recht – zij het dat in de hier gegeven omschrijving duidelijker tot uitdrukking komt
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4.2.1 al aan de orde, nadrukkelijk de functie van een herkansing voor partijen. Het
is zelfs toegestaan om in hoger beroep een vermeerdering of verandering van eis
in te dienen (de artikelen 129 en 130 Rv zijn krachtens artikel 353 Rv van over-
eenkomstige toepassing op het hoger beroep),96 ook als het appel tot die verande-
ring of vermeerdering beperkt blijft.97 Zo’n wijziging kan betrekking hebben op het
petitum, of op de grondslag van de vordering. Heeft zij betrekking op het petitum,
dan vormt de gewijzigde vordering de inzet van de rechtsstrijd in hoger beroep.98

Wettelijk is tevens vastgelegd dat de oorspronkelijke gedaagde, indien hij optreedt
als appellant, ‘nieuwe weren’ kan indienen, tenzij deze in het geding in eerste
aanleg zijn ‘gedekt’ (artikel 348 Rv).

Het grievenstelsel wordt wel omschreven als een uitzondering op, een tegen-
pool van, de devolutieve werking van het hoger beroep.99 Die devolutieve werking
houdt volgens de civielrechtelijke literatuur in dat de gehele zaak wordt afgewen-
teld van de lagere op de hogere rechter.100 De devolutieve werking kent, zo wordt
voorts in bedoelde literatuur aangegeven, een negatieve en een positieve zijde. De
negatieve zijde belichaamt de gebondenheid van de appelrechter aan de grieven.
De aldus beperkte rechtsstrijd wordt weer verruimd door de positieve zijde van de
devolutieve werking. Die brengt in de eerste plaats met zich mee dat de appelrech-
ter de (inhoudelijke en feitelijke) stellingen van de (thans) geïntimeerde uit de
procedure in eerste aanleg, voor zover buiten behandeling gelaten of verworpen,
in zijn beoordeling en beslissing moet laten meewegen – voor zover die stellingen
althans van belang zijn voor de beoordeling van de grieven van (thans) appellant.101

Dit betekent ook dat, als één der grieven slaagt, het op het betrokken punt in eerste
aanleg gevoerde debat als het ware herleeft en alsnog in de beoordeling moet wor-
den betrokken. Dit uitgangspunt lijdt alleen uitzondering voor zover het om zoge-
heten ‘prijsgegeven stellingen’ gaat.102 Snijders en Wendels noemen als tweede
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dat ook de positieve zijde van die devolutieve werking zich manifesteert binnen de grenzen
van de door de grieven afgebakende rechtsstrijd. Ook wordt de term ‘prijsgegeven stellin-
gen’ in de hier besproken passages uit de civielrechtelijke literatuur in een iets andere
betekenis gebruikt dan door De Bock. Zie De Bock, NJB 1999, p. 1152 en zie hiervoor
onder 4.2.1.

103 Snijders en Wendels 2003, p. 215.
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kenmerk van de positieve zijde van de devolutieve werking de mogelijkheid de
rechtsstrijd te verruimen door nova, zoals een verandering of vermeerdering van
eis of een verandering of aanvulling van het (oorspronkelijke) verweer. De devolu-
tieve werking, zo stellen zij verder, wordt bovendien soms in verband gebracht met
het uitgangspunt dat het de appelrechter de zaak in beginsel zelf moet afdoen.103

4.2.2.2 De herkansingsmogelijkheden in het civiele hoger beroep opnieuw bezien

De ruime herkansingsmogelijkheden van het civielrechtelijk hoger beroep hebben
oorspronkelijk niet tot veel discussie geleid. Het was een ander aspect van de
omvang van de rechtsstrijd in het civiel appel dat aanvankelijk ter discussie stond,
namelijk het zojuist beschreven grievenstelsel – het stelsel dus waarbinnen de
beoordeling in hoger beroep plaatsvindt aan de hand van geformuleerde bezwaren
tegen het vonnis van de eerste rechter. Ras en Hammerstein geven aan dat sommi-
ge auteurs in de vroege twintigste eeuw een stelsel hebben bepleit waarin in hoger
beroep ‘al het in eerste instantie aangevoerde’ ter beoordeling van de appelrechter
zou moeten staan. In de visie van deze auteurs zou het hoger beroep, zo zetten Ras
en Hammerstein uiteen, ertoe moeten dienen om het geschil in eerste aanleg, voor
zover ten ongunste van appellant geëindigd, in volle omvang aan het oordeel van
de appelrechter te onderwerpen. Deze kent het geschil uit de stukken uit de eerste
aanleg en zal in deze visie alle daarin voorkomende door de rechter verworpen
beweringen van appellant hebben te onderzoeken – met dien verstande dat appel-
lant enerzijds het hoger beroep desgewenst tot bepaalde beslissingen mag beper-
ken, en anderzijds nieuw materiaal in het debat mag brengen. Ras en Hammerstein
kiezen niet voor deze optie. Het grievenstelsel, zo stellen zij, heeft procesecono-
misch voordeel; het bevordert een op de relevante punten gericht debat. Daarbij
komt, zo stellen de auteurs, dat de situatie in appel nu eenmaal anders is dan in
eerste instantie. Er is een vonnis gewezen en daarin kunnen voor de appellant
gunstige en ongunstige beslissingen voorkomen. Het ligt voor de hand, aldus Ras
en Hammerstein, dat appellant gemotiveerd aangeeft tegen welke beslissingen hij
bezwaren heeft. Dat bevordert niet alleen de proceseconomie – de concentratie van
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104 Ras en Hammerstein, 2004, p. 27-28. Zie ook Hammerstein, 2003, p. 71-76. 
105 Aldus Hovens, 2005, p. 277-278. 
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het procesdebat en de omlijning van de rechtsstrijd werken immers bespoedigend –
maar dient ook de partijautonomie.104

Meer recent zijn de ruime herkansingsmogelijkheden in het civiele appel wel
voorwerp van discussie geweest. Zo is door Hovens bepleit dat er grenzen moeten
worden gesteld aan de mogelijkheid om in appel met compleet nieuwe stellingen,
grondslagen en verweren te komen, zeker wanneer dit een uitgebreid nieuw
feitenonderzoek vergt. Dan komt volgens de auteur het zwaartepunt van de civiele
rechtsgang te liggen bij de eerste aanleg, en worden partijen gedwongen bij de
eerste rechter hun kaarten op tafel te leggen. De appelrechter kan zich dan concen-
treren op de juridische merites en behoeft minder aandacht te besteden aan feitelij-
ke geschilpunten. In appel kan, zo stelt Hovens, dan een inhoudelijke verdieping
van het debat plaatsvinden, in plaats van een geheel nieuw debat over geheel
nieuwe strijdpunten. Een voorzichtige eerste aanzet tot een dergelijke beperking
van de herstelfunctie van het appel zou volgens Hovens kunnen zijn een algemene
bepaling die de appelrechter de bevoegdheid geeft om nieuwe stellingen die een
nieuw feitenonderzoek vergen, buiten de beoordeling te laten wanneer er geen
enkele reden is aan te nemen dat die stellingen niet reeds in eerste aanleg bij het
debat hadden kunnen worden betrokken. Daarmee wordt, aldus Hovens, niet
radicaal de weg afgesloten naar het aanpassen van het eerder ingenomen processue-
le standpunt, maar betrokkene heeft wel iets uit te leggen. De nadelen van een
dergelijke regeling, namelijk de vaagheid ervan en het gevaar voor discongruentie
tussen de formele en de materiële werkelijkheid, zijn volgens de auteur te overzien,
en wegen naar zijn oordeel op tegen de voordelen. De auteur acht een regeling als
door hem voorgesteld ook een logisch vervolg op de artikelen 20 en 21 Rv. Eerst-
genoemde bepaling vloeit voort uit de zogeheten verscherpte concentratieplicht
voor partijen, alsmede uit de daarmee samenhangende substantiëringsplicht, zoals
die aan het nieuwe procesrecht voor de civielrechtelijke procedure in eerste aanleg
ten grondslag liggen. Eiser en gedaagde moeten thans zoveel mogelijk al in het
eerste processtuk met de relevante stellingen komen; repliek en dupliek vinden niet
meer automatisch plaats en het recht op pleidooi is ingeperkt. Daarmee is beoogd
te voorkómen dat partijen zo lang mogelijk ‘hun kruit droog houden’ uit vrees de
wederpatij munitie te verschaffen voor haar standpunt.105 Artikel 20 Rv, lid 1 nu,
bepaalt dat de rechter waakt tegen onredelijke vertraging van de procedure, en zo
nodig, op verzoek van een partij of ambtshalve, maatregelen treft. Het tweede lid
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106 In dit kader is tijdens de parlementaire behandeling overigens aangegeven dat het buiten
beschouwing laten van gegevens slechts in uitzonderlijke situaties een geëigende maatregel
zal zijn. Zie Kamerstukken II 1999-2000, 26 855, nr. 5, p. 25-26. Zie ook hierna onder
4.3.5.3. 

107 Hovens, 2001, p. 871-872. Zie tevens F.J.H. Hovens, ‘Het beginsel van twee feitelijke
instanties in het burgerlijk procesrecht’, in: Happé c.s., 2003, p. 35-43. De auteur heeft zijn
voorstellen nader uitgewerkt in zijn zojuist al genoemde dissertatie uit 2005, die overigens
pas vlak vóór de afronding van de hierna te bespreken Fundamentele herbezinning Neder-
lands burgerlijk procesrecht is verschenen. Zie Hovens 2005, p. 275-314. 

108 Wat betreft het bestuursrecht gaan de auteurs daarbij vrij uitvoerig in op het onderzoek van
Widdershoven c.s.. Wat betreft het strafrecht verwijzen de onderzoekers daarbij naar het
project Strafvordering 2001, waarover hierna onder 4.2.3.2 enkele opmerkingen worden
gemaakt. 
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legt partijen jegens elkaar een verplichting tot het voorkomen van onredelijke
vertraging op. In artikel 21 Rv is het zogeheten waarheidsbeginsel neergelegd:
partijen zijn verplicht de voor de beslissing van belang zijnde feiten volledig en
naar waarheid aan te voeren; wordt deze verplichting niet nageleefd, dan kan de
rechter daaruit de gevolgtrekking maken die hij geraden acht.106 Hovens nu, stelt
naar aanleiding van deze bepalingen dat het niet accepteren van een bewijsaanbod
in eerste aanleg vanwege het te laat op tafel komen ervan, weinig zin heeft als de
appelrechter vervolgens verplicht is een zodanig aanbod alsnog te aanvaarden.107

De ruime herkansingsmogelijkheden in het civielrechtelijk hoger beroep zijn
verder aan de orde geweest in het kader van de zogeheten Fundamentele herbezin-
ning Nederlands burgerlijk procesrecht, die uiteindelijk moet leiden tot een volle-
dig herzien en aan de eisen van deze tijd aangepast Wetboek van Burgerlijke
Rechtsvordering. Het in het kader van deze herbezinning opgestelde interimrapport
bouwt voort op het voorstel van Hovens. De onderzoekers, die stellen dat de
herkansingsfunctie van het hoger beroep zowel in het civiel recht als in het be-
stuursrecht en het strafrecht108 onder vuur ligt, gaan uit van een civielrechtelijk
hoger beroep met het karakter van een voortgezette instantie. Zij noemen een
aantal mogelijke consequenties van deze keuze, waaronder het stellen van een
grievenvereiste aan niet alleen de appellant, maar ook de geïntimeerde. Wat betreft
de toelating van buiten de eerste aanleg gebleven gegevens, zeggen de onderzoe-
kers het inslaan van nieuwe wegen in appel niet op voorhand onmogelijk te willen
maken. Wel menen zij, onder verwijzing naar de beweegredenen op dit punt van
Hovens, dat als een partij in appel met nieuwe feiten en dergelijke komt, van haar
mag worden verlangd dat zij uitlegt waarom zij dat doet. Komt, aldus de auteurs,
de appelrechter tot de conclusie dat bepaalde feiten enzovoort zonder bezwaar ook
eerder in de procedure hadden kunnen worden ingebracht, dan dient aan deze
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109 Asser c.s., Den Haag 2003, p. 198-210. Zie ook J.B.M. Vranken, W.D.H. Asser, H.A. Groen
en I.N. Tzankova, ‘Het object van appèl in civiele zaken’, in: Happé c.s., 2003, p. 101-107.

110 Asser c.s., Den Haag 2003, p. 209. Deze suggesties hebben geleid tot een kritische kantteke-
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er op dat het onvermijdelijk is dat de Hoge Raad bij de uitleg van rechtsregels het laatste
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bevoegdheid toe te komen tot het treffen van sancties, zoals uitsluiting van de
nieuwe feiten, het weigeren van een te laat gedaan bewijsaanbod, het niet toestaan
van een nadere memorie of akte, of een kostenveroordeling, ook als de betrokken
partij de zaak wint.109

De onderzoekers van de Fundamentele herbezinning gaan in hun interimrapport
ook in op de vraag wat de beste manier is om rechtens geldende maatstaven tot
stand te brengen ten aanzien van de vraag wanneer het nu eigenlijk aan een partij
valt toe te rekenen dat bepaalde gegevens pas in appel naar voren komen. Scherpe
criteria vallen, aldus de onderzoekers, ter zake moeilijk op voorhand te ontwikke-
len. De gebruikelijke gang van zaken is in zo’n geval, zo stellen de onderzoekers,
dat de wetgever een vage norm formuleert, dat daarover uitleg wordt gegeven in
de toelichting, en dat de rechter (i.c. de Hoge Raad) vervolgens met het een en
ander aan de slag gaat. Idem, zo merken de onderzoekers op, de voorstellen van
Widdershoven c.s. in het bestuursrecht. Gelet op de onzekerheid en het tijdsverloop
die met deze werkwijze zijn gemoeid, stellen de onderzoekers een andere werkwij-
ze voor, bestaande uit begeleiding bij de hantering van de nieuwe regels middels
helpdesks, leidraden, reglementen en dergelijke, of wellicht zelfs een commissie
van uit de praktijk afkomstige deskundigen met de bevoegdheid tot het opstellen
van richtlijnen. Aldus, zo menen de onderzoekers, wordt aan de procesdeelnemers
niets opgedrongen maar kunnen ze naar iets toegroeien, waarop ze nog invloed
hebben ook. De onderzoekers spreken van een natuurlijke stap-voor-stapbenade-
ring waarin al doende vage regels body krijgen en de procesdeelnemers intussen
leren hoe ze ermee om moeten gaan.110

De gedachte van inperking van de herkansingsmogelijkheden in het civiele hoger
beroep heeft niet alleen instemming ontmoet. Zo uiten Snijders en Wendels
kritiek.111 Ook het jaarsverslag van de Hoge Raad over 2001/2002 bevat op dit punt
kritische kanttekeningen, die zich overigens niet tot het civiele recht beperken. Het
procesrecht, zo stelt de Hoge Raad, dient geen doel in zichzelf, maar heeft een
dienende functie, namelijk de vaststelling en verwezenlijking van de rechten en
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plichten die uit het materiële recht voortvloeien. Aan dogmatische uitgangspunten
als bijvoorbeeld de uit het bestuursrecht afkomstige gedachte dat in hoger beroep
uitsluitend de uitspraak in eerste aanleg ter beoordeling voorligt, of het in het civiel
recht wel gehoorde denkbeeld van het appel als voorzetting van het debat in eerste
aanleg mag daarom, aldus de Hoge Raad, niet te veel gewicht worden toegekend.112

Ook bovenbeschreven voorstellen uit het Interimrapport Fundamentele her-
bezinning hebben tegenstand ontmoet. Zo heeft de Adviescommissie voor Burger-
lijk Procesrecht zich in lijn met de zojuist weergegeven opmerkingen van de Hoge
Raad uitgesproken: de Adviescommissie pleit in duidelijke taal voor het handhaven
van de bestaande herstelmogelijkheden in het civiele appel. Ook anderen, onder
wie de President van en de Procureur-Generaal bij de Hoge Raad, hebben kritisch
op de voorstellen gereageerd.113 Naast het al genoemde argument van de functie
van het procesrecht en de daarmee samenhangende, geoordeelde onwenselijkheid
van het rechtdoen op grond van onjuiste gegevens, is door de critici ook het
argument aangedragen dat het aantal appelzaken in Nederland, en dus de omvang
van de problematiek, relatief gering is: het percentage civiele vonnissen waartegen
hoger beroep wordt ingesteld bedraagt minder van 5%. Bovendien, zo stellen
betrokkenen, functioneert het huidige systeem goed. Verder is gewezen op het
gevaar voor ingewikkelde en tijdrovende beoordelingen ten aanzien van de toelaat-
baarheid van gegevens. Ten slotte is het argument genoemd dat daar waar behoefte
is aan herstel van fouten van rechters, niet valt in te zien waarom procespartijen
geen recht zouden hebben op dergelijk herstel.114

Het een en ander heeft ertoe geleid dat de opstellers van het interimrapport hun
voorstel op het onderhavige punt in hun eindrapportage hebben aangepast. De
auteurs benadrukken dat zij de materie ook in hun eindrapport nog willen bezien
vanuit het perspectief van het appel als voortgezette instantie. Niettemin geven de
auteurs aan hun eerdere voorstellen tot beperking van de toelating van nova thans
te willen reserveren voor fundamentele, radicale koerswijzigingen: een wezenlijke
verandering van de eis of het verzoek, dan wel een geheel nieuw verweer, waar-
voor nieuw feitenonderzoek nodig is. De auteurs geven aan thans dus van mening
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te zijn dat feiten of gronden die blijven binnen het kader van de al eerder ingestelde
vordering of het al eerder ingestelde verweer zonder meer moeten worden toestaan.
Ook een in appel gedaan bewijsaanbod dat reeds in eerste aanleg had kunnen en
moeten worden gedaan moet, naar het gewijzigde oordeel van de auteurs, dus
worden toegelaten – de auteurs stellen echter wel voor om de mogelijkheden tot
terugwijzing te verruimen. Met hun voorstel tot invoering van beperkingen ten
aanzien van, in de woorden van de auteurs, radicale koerswijzigingen, willen de
auteurs overigens niet zo ver gaan dat de gelding van artikel 130 Rv in hoger
beroep (de eiswijziging in appel) zou moeten worden geschrapt. Verandering of
vermeerdering van de eis is dus niet op voorhand onmogelijk, maar de appelrechter
moet, aldus de auteurs, de door hen genoemde strengere criteria toepassen bij de
beantwoording van de vraag of een in appel voorgestelde eiswijziging toelaatbaar
is. Ten slotte de sancties in geval van, in de woorden van de auteurs, onwenselijke
nova. Er zijn twee alternatieven denkbaar, zo stellen de onderzoekers: uitsluiting
van de betrokken gegevens of een kostenveroordeling. De onderzoekers geven aan
thans een voorkeur te hebben voor de laatste optie. Zo kan, aldus de onderzoekers,
de appelrechter rechtdoen op basis van de tussen partijen geldende actualiteit, maar
wordt tevens duidelijk dat dit zijn prijs heeft. Ook in geval van een ten onrechte pas
in appel gedaan bewijsaanbod menen de onderzoekers overigens dat de kosten van
de afwikkeling, of die nu plaatsvindt na terugwijzing of niet, ten laste van de
betrokken partij moeten kunnen worden gebracht.115

Hoewel de discussie in het civiele recht over de reikwijdte van de herkansingsfunc-
tie aanvankelijk vrij stevig werd aangezet, is het in het kader van de Fundamentele
herbezinning gepresenteerde eindvoorstel ter zake al met al voorzichtig te noemen.
Inmiddels heeft de minister van Justitie, op 5 februari 2007, een reactie gegeven
op het eindrapport. De vraag of het hoger beroep dient als volledige herkansing of
juist als voortgezette instantie is, aldus de minister, principieel, en kan niet los
worden gezien van de inrichting van de eerste aanleg. Omdat in de eerste aanleg,
naar aanleiding van het eindrapport, een aantal veranderingen zal worden aan-
gebracht, wil de minister op het punt van de inrichting van het hoger beroep nog
geen definitief standpunt innemen. De minister merkt daarbij wel op er aan te
hechten dat eventuele beperkingen in het hoger beroep niet leiden tot geschillen
over formaliteiten waardoor het zicht op het eigenlijke geschil verdwijnt. Hij is
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daarom, zo merkt hij op, geen voorstander van al te strakke regels voor de toelating
van nieuwe stellingen of bewijsmiddelen in appel.116

Het woord is thans aan de wetgever: bedoeling van de eindrapportage is dat
deze zal dienen als basis voor een wetgevingsprogramma op het gebied van het
burgerlijk procesrecht.117 Bij de reactie van de minister op de eindrapportage is
zo’n wetgevingsprogramma gevoegd.118 De voorbereiding van een wetsvoorstel tot
codificatie van het hoger beroep is voorzien in 2008.

4.2.3 Hoger beroep in het strafrecht

4.2.3.1 Het strafrechtelijk hoger beroep vóór ‘stroomlijnen hoger beroep’

Het is, uiteraard, de overheid die het initiatief tot het strafproces in eerste aanleg
heeft; de omvang van de beoordeling door de strafrechter wordt dan ook bepaald
door de telastlegging (artikel 348 Wetboek van Strafvordering (Sv)). Artikel 404
Sv stelt voor zowel de officier van justitie als de verdachte hoger beroep open
tegen (de meeste) strafrechtelijke vonnissen. Ook hier, het blijkt al uit de vorige
zin, vormt de uitspraak in eerste aanleg de ingang tot het hoger beroep: het hoger
beroep is ‘tegen’ deze uitspraak gericht.

Het strafrechtelijk hoger beroep behelst in een aantal opzichten een geheel
nieuwe behandeling van de strafzaak. Groenhuijsen en De Hullu formuleren het
aldus dat het object van het geding in hoger beroep in beginsel gelijk is aan dat in
eerste aanleg: de rechter in hoger beroep kan in geen geval gebonden worden
geacht aan beslissingen of feitelijke vaststellingen van de eerste rechter die door
hem onjuist worden geacht.119 De vormgeving van het hoger beroep als hernieuwde
behandeling van de gehele strafzaak gaat zelfs zo ver dat de mogelijkheid van
hoger beroep tegen slechts een bepaald onderdeel van het vonnis in eerste aan-
leg – meest voor de hand liggende voorbeeld van zo’n apart onderdeel is de straf-
maat – uitdrukkelijk door de wetgever is uitgesloten (het verbod van het zogeheten
partieel appel, artikel 407, lid 1 Sv). De wetgever achtte een dergelijk beperkt
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121 Stb. 2006, 470.
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hoger beroep onverenigbaar met het doel van de strafvervolging, te weten het
vinden van de materiële waarheid; de appelrechter diende over de telastlegging in
haar geheel te kunnen beslissen.120 In hoger beroep vindt, kortom, een hernieuwde
beantwoording plaats van de uit de artikelen 348 en 350 Sv voortvloeiende vragen.
De voorschriften voor de behandeling en beraadslaging in eerste aanleg zijn
daartoe grotendeels van overeenkomstige toepassing verklaard op het hoger beroep
(artikel 415 Sv).

Op 1 maart 2007 en 1 juli 2007 zijn enige wijzigingen in het Wetboek van Straf-
vordering van kracht geworden die tezamen bekend staan onder de naam ‘stroom-
lijnen hoger beroep’.121 De betrokken wijzigingen vormen het resultaat van de hier-
na onder 4.2.3.2 weer te geven discussie. Vandaar dat hier eerst nog een aantal
opmerkingen over de oude situatie wordt gemaakt; de bedoelde wetswijzigingen
komen onder 4.2.3.3 aan de orde. Voorafgaand aan ‘stroomlijnen hoger beroep’
kende het strafrechtelijk hoger beroep niet enige vorm van datgene wat in het ci-
viele recht als een grievenstelsel wordt aangeduid: partijen waren niet verplicht om
bezwaren tegen het vonnis in eerste aanleg aan te dragen, en er gold geen aan der-
gelijke bezwaren gerelateerde beperking van de rechterlijke beoordeling in appel.
Het aandragen van bezwaren als hier bedoeld mocht overigens wel. Artikel 410,
lid 1 Sv (oud) bepaalde dat de partij die in hoger beroep was gekomen binnen 14
dagen na het instellen daarvan een schriftuur, ‘houdende haar grieven’ kon indie-
nen. Voorts was in artikel 416 Sv (oud) bepaald dat de appellerende verdachte on-
middellijk na de voordracht van de zaak door de advocaat-generaal de gelegenheid
kreeg om mondeling zijn bezwaren tegen het betwiste vonnis kenbaar te maken.
Deze bepalingen werden wel als een ‘aanzet tot een grievenstelsel’ gekenschetst.

Het strafrechtelijk hoger beroep vertoonde daarmee al met al veel kenmerken
van de eerste van de twee ideaaltypische vormen van hoger beroep die hiervoor
onder 4.1.2.1 werden omschreven: het ideaaltype van een volledig nieuwe behan-
deling van de zaak. De overeenstemming met het eerste ideaaltype was echter niet
volledig. Groenhuijsen en De Hullu wijzen op drie aspecten die het appel toch een,
in hun woorden, ‘bovenbouwkarakter’ gaven. Deze drie kenmerken zijn ook thans
nog in het strafrechtelijk hoger beroep aanwezig – het tweede kenmerk sterker dan
voorheen. Het eerste punt is met ‘stroomlijnen hoger beroep’ niet veranderd, al
heeft de betrokken bepaling, artikel 423 Sv, een andere redactie gekregen: de
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122 Niet alleen was de appelrechter niet aan de grenzen van de gemaakte bezwaren gebonden,
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124 Groenhuijsen en De Hullu, 2002, p. 337.
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appelrechter moet zich buigen over een aantal nieuwe vragen die in eerste aanleg
niet aan de orde zijn, zoals de geldigheid van de appeldagvaarding, de ontvan-
kelijkheid van het hoger beroep en de bevoegdheid van de appelrechter, alsmede
de vraag of bevestiging of vernietiging van het vonnis in eerste aanleg moet
plaatsvinden. Dan waren er de al genoemde artikelen 410 en 416 Sv (oud) waaruit
volgens Groenhuijsen en De Hullu, ook in de voorheen geldende situatie al, viel
af te leiden dat de wetgever een concentratie van het debat tot de punten waarop
appellerende partij van mening verschilt met de eerste rechter, ook al was deze niet
verplicht gesteld,122 wel kwaliteitsbevorderend heeft geacht. Dit aspect, zo zal nog
blijken, is thans nog pregnanter in het stelsel ingebed. Ten slotte vloeide uit artikel
422 Sv (oud) voort, en brengt ook uit het huidige artikel 422 Sv met zich mee dat
de appelrechter zijn oordeel, behalve op het onderzoek in hoger beroep, ook baseert
op het in eerste aanleg verrichte onderzoek – en dat is misschien nog wel de
belangrijkste ‘inbreuk’ op het ideaaltype van de hernieuwde behandeling.123 Het
strafrechtelijk hoger beroep pleegde daarmee, ook vóór ‘stroomlijnen hoger be-
roep’, te worden gekarakteriseerd als een ‘middenstelsel’. Daarmee wordt volgens
Groenhuijsen en De Hullu tot uitdrukking gebracht dat de appelrechter aan de ene
kant gerechtigd was om gegevens uit het onderzoek in eerste aanleg over te nemen
en aan zijn beslissing ten grondslag te leggen, maar dat die appelrechter aan de
andere kant wel degelijk een eigen onderzoek moest verrichten en niet kon volstaan
met een formele toetsing of fiattering van de verrichtingen van de rechter in eerste
aanleg.124 Een en ander is ook thans nog het geval.

4.2.3.2 Het ‘voortbouwend appel’ van Strafvordering 2001

Eind jaren ’90 is het onderzoeksproject Strafvordering 2001 van start gedaan. Het
betreft een samenwerkingsverband tussen de Rijksuniversiteit Groningen en de
Universiteit van Tilburg. Bedoeling van het project was de totstandbrenging van
systematische grondslagen voor een nieuw Wetboek van Strafvordering, waarmee
men recht beoogde te doen aan de gewijzigde omstandigheden en behoeften sinds
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de totstandkoming van het huidige wetboek. De onderzoekers hebben tal van
onderwerpen in kaart gebracht. In 2002 verscheen het derde interimrapport Straf-
vordering 2001, met daarin de bijdrage over het hoger beroep van Groenhuijsen en
De Hullu waarnaar hier al herhaaldelijk werd verwezen.

Groenhuijsen en De Hullu doen in hun bijdrage een voorstel tot inrichting van
een, in hun eigen woorden, ‘voortbouwend appel’. Dit concept, zo stellen de
auteurs, sluit het beste aan op de generieke argumenten die doorgaans worden
aangevoerd om de beschikbaarheid van rechtsmiddelen te rechtvaardigen. In de
literatuur overheersen, aldus de auteurs, de volgende beweegredenen:
a) de behoefte aan (ressortelijke) eenheid in de rechtspraak;
b) de behoefte aan bescherming tegen rechterlijke willekeur;
c) de behoefte aan correctie op vergissingen, en
d) de behoefte, die zowel het OM als de verdachte kunnen hebben om na de eerste
uitspraak hun stellingen nog eens opnieuw voor een rechter te brengen, omdat zij
de eerste maal onvoldoende hadden gezien waar de quintessence van de zaak lag.125

De auteurs menen dat iedere vorm van hoger beroep, hoe ook de inrichting
precies is, een bijdrage kan leveren tot de verwezenlijking van eerstgenoemde twee
doelen. De mate waarin de onder c) en d) bedoelde effecten kunnen intreden hangt
naar het oordeel van de auteurs echter af van de manier waarop men het hoger
beroep inricht. Deze doeleinden worden volgens de auteurs het beste gediend met
een stelsel waarbinnen, anders dan in het huidige stelsel, het vonnis in eerste aanleg
het voorwerp en het startpunt van de discussie vormt. Het nadrukkelijk innemen
door partijen van een standpunt over het vonnis van de eerste rechter kan, aldus de
auteurs, immers met zich meebrengen dat partijen een eventuele vergissing waarne-
men (argument c), terwijl het uitgeschreven vonnis van de rechter in eerste aanleg
ook kan leiden tot een verdiept inzicht in de eigen procespositie (argument d).126

Aan het voortbouwend appel, zo merken de auteurs verder op, ligt de gedachte van
rechtsbescherming op maat ten grondslag. Procesdeelnemers kunnen gebruik
maken van een tweede feitelijke instantie indien en voor zover zij daar concreet
behoefte aan hebben. Daarmee wordt de per definitie schaarse capaciteit van de
appelrechtspraak optimaal benut, aldus de auteurs.127
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128 De auteurs geven aan de rol van de appelrechter ingevuld te willen zien op een wijze,
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vragen van artikel 348 Sv. Aan deze voorvragen wordt, aldus de auteurs, ter zitting alleen
aandacht besteed als de rechter daartoe ambtshalve aanleiding ziet, dan wel de verdediging
of het openbaar ministerie aandringt op een eindbeslissing ex artikel 349 Sv. In die situaties
moet er nadrukkelijk onderzoek volgen en moet ter zake in het vonnis verantwoording
worden afgelegd. 

129 Groenhuijsen en De Hullu, p. 387. 
130 Groenhuijsen en De Hullu, p. 388-389. Betrokkenen bepleiten dan ook handhaving van het

verbod op partieel appel.
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van (een schriftuur, houdende) grieven. De ervaringen in het bestuursrecht (!), zo stellen de
auteurs, hebben geleerd dat zo’n vereiste weinig kwaliteitswinst oplevert. Zie Groenhuijsen
en De Hullu, p. 406.  
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Het door de Groenhuijsen en De Hullu voorgestelde ‘voortbouwend appel’ ziet er
op hoofdlijnen als volgt uit. Als uitgangspunt geldt, aldus de auteurs, dat het hoger
beroep een zelfstandige feitelijke rechtsgang is. De appelrechter behoudt dus zijn
eigen verantwoordelijkheid ten aanzien van de beantwoording van de vragen van
de artikelen 348 en 350 Sv. In abstractie vormt dit tableau van vragen de agenda
van het geding, maar in concreto zou dit tableau moeten worden ingevuld door de
verdediging en door het openbaar ministerie, aldus de auteurs.128 De terechtzitting
in hoger beroep dient volgens de auteurs inhoudelijk betrekking te hebben op die
onderdelen van het beroepen vonnis waar de appelrechter voorlopig wezenlijk
anders tegenaan kijkt dan de rechter in eerste aanleg, maar vooral op overwegingen
en beslissingen waartegen door de verdediging of het OM bezwaar wordt gemaakt.
Bezwaren kunnen blijken uit een schriftuur als bedoeld in artikel 410 Sv (oud), een
opgave aan het begin van de zitting als bedoeld in artikel 416 Sv (oud) of uit de
opstelling van partijen tijdens de zitting in hoger beroep. De aandacht van de
appelrechter dient volgens de auteurs op deze grieven te worden geconcentreerd.
Daarbij past, zo stellen de auteurs, een voorschrift waarin de rechter wordt ver-
plicht in zijn arrest verantwoording af te leggen omtrent zijn oordeel over de
ingebrachte bezwaren.129

In het ‘voortbouwend appel’ volgens Groenhuijsen en De Hullu behoudt de
rechter dus een eigen (zij het volgens de auteurs doorgaans sluimerende) verant-
woordelijkheid voor de gedeelten van het vonnis waartegen partijen geen bezwaren
hebben geformuleerd.130 Een verplichte beperking van de omvang van de rechter-
lijke beoordeling tot datgene wat in de grieven aan de orde is gesteld – zoals die
thans al geldt in het civiele recht – maakt geen onderdeel uit van de voorstellen van
de auteurs.131 De auteurs merken in dit verband op dat hun voorstellen op beslis-
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sende punten afwijken van een echt ‘grievenstelsel’.132 Het is in lijn met bedoelde
keuze dat de auteurs niet reppen van enige beperking in de toelating in appel van
gegevens die buiten de eerste aanleg zijn gebleven. Zo’n beperking past in principe
immers niet in een stelsel waarin de omvang van de rechterlijke beoordeling niet
dwingend is begrensd door hetgeen door partijen is aangevoerd.133

Wel besteden de auteurs aandacht aan de vraag op welk moment in de appel-
procedure duidelijkheid zou moeten zijn verschaft omtrent de aard en omvang van
de bezwaren tegen het vonnis van de eerste rechter, en aan de vraag in hoeverre
partijen later in de appelprocedure nog kunnen terugkomen op wat zij eerder in die
procedure hebben aangevoerd. Binnen het ‘voortbouwend appel’, zo stellen de
auteurs, speelt het contradictoire element een belangrijke rol. Het tijdig (bij voor-
keur in de in artikel 410 Sv (oud) bedoelde schriftuur) in de procedure brengen van
de bezwaren bevordert de mogelijkheden voor een adequate planning van de
zitting, en stelt de wederpartij in de gelegenheid tot een reactie. Vandaar dat
volgens de auteurs zou moeten gelden dat hoe later in de hoger-beroepsprocedure
– zonder goede reden voor de vertraging – nog nieuwe beslispunten naar voren
worden gebracht, hoe minder gelegenheid kan worden geboden om daaromtrent
bijzondere onderzoeksmodaliteiten te activeren.134 Deze materie heeft betrekking
op hetgeen in termen van bestuursprocesrecht de goede procesorde in enge zin zou
worden genoemd.135

Iets nadrukkelijker komt het aspect van de buiten de eerste aanleg gebleven
gegevens aan bod bij Stamhuis in zijn, eveneens in het derde interimrapport
opgenomen, bijdrage over het stelsel van gewone rechtsmiddelen. Stamhuis
vermeldt dat het binnen het huidige stelsel met name bij verdachten en hun raads-
lieden wel voorkomt dat de tweede aanleg wordt gebruikt als was het de eerste: pas
in hoger beroep wordt dan een full swing verdediging opgezet. Volgens Stamhuis
moet de appelrechter binnen het ‘voortbouwend appel’ daarom bij het nemen van
een beslissing op verzoeken om allerlei onderzoekshandelingen, kunnen betrekken
wat de houding van betrokkene in eerste aanleg is geweest.136 De verdediging die
de eerste aanleg maar laat lopen, neemt dan dus een zeker risico wat betreft het
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p. 1084.  

139 Witjens, Ars Aequi 2003, p. 732-734.

245

hoger beroep. Voor het overige kan men in dit opzicht echter moeilijk beperkingen
stellen zonder aan de functie van het hoger beroep afbreuk te doen, zo meent Stam-
huis. Juist omdat het hoger beroep volgens de gedachte van het ‘voortbouwend
appel’ is bedoeld voor bezwaren tegen de behandeling én de uitspraak in eerste
aanleg kan men, aldus de auteur, moeilijk eisen dat alle verweren reeds in eerste
aanleg zijn gevoerd. In een voortgezette behandeling met het oog op een beter
resultaat zou, aldus Stamhuis, de flexibiliteit verloren gaan als standpunten uit de
eerste aanleg bevroren zouden worden. De tweede instantie mag zowel door het
openbaar ministerie als de verdediging, worden gebruikt om van gedachten te ver-
anderen als het gaat om het volgen van een bepaalde strategie, zo stelt de auteur
verder.137

In de in de literatuur verschenen commentaren op het derde interimrapport Straf-
vordering 2001 is de kwestie van de buiten de eerste aanleg gebleven gegevens
eveneens hier en daar wel aangestipt.138 Het meest uitvoerig wordt op de materie
ingegaan door Witjens. Betrokkene merkt op dat in het verlengde van de opmer-
kingen van Groenhuijsen en De Hullu over het zo vroeg mogelijk in de appelproce-
dure op tafel leggen van de bezwaren, de gedachte zou kunnen liggen dat als de
verdachte zonder goede reden in eerste aanleg punten laat liggen, het aanvoeren
van deze punten niet altijd met vrucht alsnog in hoger beroep kan gebeuren. De
auteur wijst er in dat verband evenwel op dat de onderzoekers van Strafvordering
2001 de eigen verantwoordelijkheid van de rechter ten aanzien van de uiteindelijke
omvang en uitkomst van de beoordeling willen behouden. Deze rechterlijke
beslissingsruimte maakt, zeker in een procedure die het vinden van de materiële
waarheid tot doelstelling heeft, het om formele redenen buiten beschouwing laten
van gegevens minder voor de hand liggend, zo stelt Witjens.139 Een blik op het
bestuursrecht, en met name op de (Afdelings)jurisprudentie waarin sprake is van
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niet-toelating van in hoger beroep nieuw ingebrachte gegevens,140 brengt de auteur
niet op andere gedachten. In het strafrechtelijk hoger beroep, zo stelt hij, weegt de
materiële waarheid zwaarder dan in het bestuursrechtelijk appel. Beperkingen in
(de omvang van) het onderzoek waardoor de materiële waarheid niet gevonden zou
kunnen worden zijn, aldus Witjens, in het strafrechtelijk appel niet goed denkbaar.
Dat deze in het bestuursrecht wel aan de orde zijn, pleegt, zo stelt Witjens, te
worden toegeschreven aan het ontbreken van beroep in cassatie binnen dat rechts-
gebied en het daarmee samenhangende zwaardere accent op de rechtseenheidfunc-
tie aldaar, dat zich minder goed met de herkansingsfunctie zou verdragen.141 De
auteur concludeert dat een vergelijking van het stelsel van Strafvordering 2001 met
het bestuursrecht geen hout snijdt. Dat de onderzoeksgroep van Strafvordering
2001 meer consequenties wil gaan verbinden aan de proceshouding van partijen
doet weliswaar enigszins denken aan het ‘trechtermodel’ van de Afdeling, zo stelt
de auteur, maar daar waar de bestuursrechtelijke hoger-beroepspraktijk – hoewel
efficiënt – naar het oordeel van de auteur onredelijke en formalistische trekken kan
vertonen, is van dergelijke trekken volgens de auteur binnen de voorstellen van
Strafvordering 2001 geen sprake.

4.2.3.3 De wet stroomlijnen hoger beroep

De voorstellen van de onderzoeksgroep Strafvordering 2001 op het punt van het
‘voortbouwend appel’ hebben hun weerslag gevonden in het wetsvoorstel stroom-
lijnen hoger beroep,142 dat vooruit loopt op een meer fundamentele herziening van
het Wetboek van Strafvordering. De betrokken wetswijzigingen zijn grotendeels
op 1 maart 2007 in werking getreden; enkele resterende onderdelen zijn in werking
getreden op 1 juli 2007. Uitgangspunt van de nieuwe regeling is dat de aandacht
van de appelrechter zich in het bijzonder richt op de grieven van de artikelen 410
en 416 Sv. Behoudens zaken waarin een boete tot 500 euro is opgelegd,143 stelt het
voorstel de indiening van een schriftuur met grieven als bedoeld in artikel 410 Sv
voor de verdachte echter niet verplicht; voor de officier van justitie wordt wel een
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verplichting ingevoerd.144 De grieven zijn niet volledig bindend voor de omvang
van de beoordeling. Het vooraf indienen van schriftelijke grieven die vervolgens
een volledig bindend karakter hebben kan, zo stelt de toelichting, niet van een niet
professioneel vertegenwoordigde verdachte worden gevergd. Er is dus ruimte om
in de loop van de procedure andere zaken aan de orde te stellen dan in de grieven
vermeld, terwijl bovendien de appelrechter een eigen verantwoordelijkheid be-
houdt met betrekking tot de beantwoording van de vragen van artikel 348 en 350
Sv. Er zal, zo stelt de toelichting, toch altijd een mogelijkheid open moeten worden
gelaten dat appelrechter hetzij ambtshalve, hetzij bij nader inzien op verzoek van
procespartijen, de zaak in volle omvang opnieuw beoordeelt.145 Het een en ander
komt tot uitdrukking in een nieuw tweede lid van artikel 415 Sv, dat als volgt luidt:

‘Het gerechtshof richt het onderzoek ter terechtzitting op de bezwaren die door de
verdachte en het openbaar ministerie worden ingebracht tegen het vonnis, in eerste
aanleg gewezen, en op hetgeen overigens nodig is.’

Tot zover heeft de nieuwe regeling een vrijblijvend karakter; met name ten aanzien
van koerswijzigingen na indiening van de grieven lijkt die vrijblijvendheid wat
groter dan in de voorstellen van Strafvordering 2001. Op één punt gaat de voorge-
stelde regeling, zo lijkt het, echter verder dan bedoelde voorstellen. Dient de
verdachte namelijk niet alleen geen schriftuur als bedoeld in artikel 410 Sv in, maar
maakt hij bovendien geen gebruik van de in artikel 416 Sv geboden mogelijkheid
om na de voordracht van de advocaat-generaal zijn bezwaren op te geven, dan
bepaalt het nieuwe artikel 416, lid 2:

‘Indien de verdachte geen schriftuur houdende grieven heeft ingediend, noch mondeling
bezwaren tegen het vonnis opgeeft, kan het door de verdachte ingestelde hoger beroep
zonder onderzoek van de zaak zelf niet-ontvankelijk worden verklaard.’

Het betreft hier nadrukkelijk een bevoegdheid, geen verplichting. De rechter be-
houdt dus te allen tijde de mogelijkheid om, voor zover hij dat nodig acht, ambts-
halve onderzoek te verrichten, zo vermeldt de toelichting.146 Niettemin loopt de
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147 Logischerwijs vindt in het hoger beroep dan ook bevestiging (al dan niet met verbetering
van de gronden) dan wel vernietiging van deze uitspraak plaats. Zie onder 4.2.1.1 en 4.2.3.1.
Zie wat betreft het civiele recht Snijders en Wendels 2003, p. 261 e.v. 
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verdachte die nalaat zijn bezwaren kenbaar te maken natuurlijk een reëel risico dat
zijn hoger-beroepszaak niet wordt behandeld.

4.3 DE DISCUSSIE IN HET BESTUURSRECHT NADER BEZIEN

4.3.1 De ingang tot het hoger beroep en het object van de beoordeling

De inrichting van het hoger beroep in het civiele recht en het strafrecht, alsmede
de wijze waarop de discussie over het hoger beroep op die gebieden is verlopen,
bieden belangrijke aanknopingspunten voor een nadere beschouwing van de
discussie in het bestuursrecht. Een eerste aspect dat daarbij opvalt is het volgende.
Op alle drie de rechtsgebieden vormt de uitspraak van de rechter in eerste aanleg
de ingang tot het hoger beroep: het is deze uitspraak die vatbaar is voor het hoger
beroep, zo valt te lezen in de respectievelijke wettelijke bepalingen die de toegang
tot het hoger beroep op de drie rechtsgebieden regelen.147 Daarmee, zo wordt
duidelijk uit de civielrechtelijke en de strafrechtelijke regelingen, is echter nog
weinig tot niets gezegd over de wijze waarop de beoordeling in dat hoger beroep
moet plaatsvinden.

In dit verband is het van belang om de twee theoretische ideaaltypen van hoger
beroep, zoals die werden besproken onder 4.1.2.1, in gedachten te houden. Elk van
de twee typen, zo bleek, is opgebouwd uit een aantal elementen. Het ging daarbij
om zaken als de ruimte voor eigen feitenonderzoek, het al of niet oordelen aan de
hand van op de uitspraak in eerste aanleg toegesneden bezwaren en, natuurlijk, de
ruimte voor toelating van nieuwe gegevens. Zowel in het civiele recht als in het
strafrecht lijkt het ideaaltypische model van het volledig vanaf het nulpunt over-
doen van de zaak wat meer het uitgangspunt voor de inrichting van het hoger
beroep te hebben gevormd dan het controlegerichte ideaaltype. Al van oudsher is
daarbij echter zichtbaar dat het volledig vasthouden aan het eerstgenoemde ideaal-
type niet haalbaar was. Op beide rechtsgebieden is dan ook te zien dat er elementen
uit het tweede ideaaltype zijn toegevoegd om het hoger beroep behapbaar te
houden, en om recht te doen aan het reeds aanwezig zijn van een rechterlijke
uitspraak. In het oog springend is vooral het civielrechtelijke grievenstelsel. Wat
betreft het strafrecht is het meest opvallend de mogelijkheid het rechterlijk oordeel
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148 Zie onder 4.2.3.1. 
149 Zie onder 4.2.1.1.
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mede te baseren op het in eerste aanleg verrichte feitenonderzoek. Het gaat bij dit
laatste overigens om een gematigde uitwerking van het bedoelde aspect, want, zo
bleek, de appelrechter mag niet volstaan met een formele beoordeling van de
correctheid van het feitenonderzoek zoals dat in eerste aanleg is verricht.

Dat de uitspraak van de eerste rechter de ingang tot het hoger beroep vormt,
houdt, zo blijkt, op zichzelf beschouwd echter (nog) niet enige keuze in voor een
of meer elementen uit het controlegerichte ideaaltype. De keuzes die zijn gemaakt
in het civiele recht en het strafrecht verschillen immers onderling; als op dit punt
iets uit de ingang tot het hoger beroep af te leiden was geweest, dan had in zoverre
van gelijke keuzes sprake moeten zijn geweest. Daarbij geldt met name voor het
strafrechtelijke stelsel dat in overwegende mate aan het eerste ideaaltype, dat van
een volledig overdoen van de zaak, is vastgehouden; relatief gezien is dat zelfs nog
het geval na ‘stroomlijnen hoger beroep’. Te zien is dan ook dat de aanwezigheid
van elementen uit het controlegerichte ideaaltype noch in het civiele recht, noch
in het strafrecht in verband wordt gebracht met de wettelijke regeling van de
toegang tot het hoger beroep. Ten aanzien van het civielrechtelijke grievenstelsel
worden andere wettelijke bepalingen genoemd, terwijl de enkele controlegerichte
elementen die het strafrecht kent, steeds expliciet in de wet zijn geformuleerd.
Zelfs daar waar de onderzoekers van Strafvordering 2001 een opsomming geven
van de aspecten die het strafrechtelijke hoger beroep, ondanks de nadruk daarin op
een volledige herbeoordeling, een ‘bovenbouwkarakter’ geven, noemen zij, al
wijzen zij wel op bepalingen als artikel 423 Sv, toch niet het feit als zodanig dat het
de uitspraak van de eerste rechter is waartegen het hoger beroep zich richt.148 Deze
laatste gemeenschappelijke eigenschap van alle drie de stelsels blijkt, kortom, noch
in het civiele recht, noch in het strafrecht bepalend voor de mate waarin het ene,
dan wel het andere ideaaltype het uitgangspunt is voor de beoordeling in hoger
beroep. Dit alles maakt het moeilijk vol te houden dat er, zoals in het verleden wel
is geponeerd, in het bestuursrecht ineens wel een dergelijke inhoudelijke lading aan
de bedoelde eigenschap zou moeten worden toegeschreven – waarmee ook de
nogal stellige ontkenning op dit punt in de toelichting bij artikel 37 van de Wet op
de Raad van State valt te plaatsen.149

De regelingen van de toegang tot het hoger beroep zeggen dus nog niets over de
uitverkiezing van elementen uit het ene of het andere ideaaltypische model van



TRECHTERS IN HET BESTUURSPROCESRECHT

150 Polak, 2003, p. 64. 
151 In een grievenstelsel past het strikt genomen niet de appellant op ruime schaal herstelmoge-

lijkheden te bieden, zo merkt de auteur op dit punt onder meer op. Zie De Poorter, 2006,
p. 61. 

152 Naar aanleiding van het Interimrapport Fundamentele herbezinning Nederlands burgerlijk
procesrecht is er dan ook op gewezen dat het huidige systeem goed functioneert; zie
hiervoor, onder 4.2.2.2. 
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hoger beroep. In het verlengde daarvan ligt dat de elementen zoals die in de twee
ideaaltypische omschrijvingen zijn samengebracht, ook onderling niet per definitie
aan elkaar zijn vastgeklonken. Dat lijkt vanzelfsprekend: niet voor niets wordt
gesproken van ideaaltypen, van theoretische modellen dus, en bij de bespreking
van deze modellen onder 4.1.2.1 werd al aangegeven dat de gedachte achter de
modellen is dat in de praktijk een tussenweg tussen de twee uitersten zal moeten
worden gezocht. Toch lijkt dat laatste in de bestuursrechtelijke discussie wel eens
wat uit het oog te worden verloren, met het gevolg dat het er soms wel wat op lijkt
alsof die discussie is gericht op het maken van een keuze tussen het ene of het
andere ideaaltype in plaats van op het zoeken naar de beste tussenweg. Zo spreekt
Polak in zijn bijdrage voor de conferentie ‘Hoger beroep in de steigers’ over de
afbreuk van de herkansingsfunctie die het gevolg zou zijn van eventuele invoering
in het bestuursrecht van een grievenstelsel;150 daarbij kennelijk aannemend dat het
een min of meer automatisch tot het ander leidt. Ook De Poorter lijkt in zijn
bijdrage over het civiele procesrecht ten behoeve van de eerdergenoemde publica-
tie van de Raad van State uit te gaan van een soort natuurlijke verbondenheid
tussen de twee elementen,151 waarbij hij de ruime herkansingsmogelijkheden in het
civiele hoger beroep kennelijk beschouwt als een in wezen niet in een grievenstel-
sel passende toevoeging. Men kan echter met evenveel recht zeggen dat het civiele
recht sinds jaar en dag laat zien dat een grievenstelsel en een ruime herkansings-
functie heel wel met elkaar vallen te combineren.152 Sinds de invoering van
‘stroomlijnen hoger beroep’ in het strafrecht is eenzelfde combinatie, zij het met
een nog gematigder grievenstelsel, op dat rechtsgebied zichtbaar. Ook de keuze
tussen het mogen uitgaan van in eerste aanleg verricht feitenonderzoek of het
volledig opnieuw moeten uitvoeren van (al) het onderzoek naar de feiten, staat op
zichzelf, zo leert het (huidige) strafrechtelijke hoger beroep, alwaar de keuze voor
de eerste optie nauwelijks met andere controlegerichte elementen gepaard gaat. Pas
als wordt gekozen voor het in hoger beroep volledig weren van (ieder) feitenonder-
zoek, komen daarmee aspecten als het wegvallen van herkansingsmogelijkheden
in beeld.
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Wat betekent nu het voorgaande voor de bestuursrechtelijke discussie? De kern van
een en ander is dat de aanvaarding in het bestuursrechtelijk hoger beroep van
elementen uit het ene of juist het andere ideaaltypische model, een keuze is die ten
aanzien van elk van de afzonderlijke elementen, uiteraard met oog voor de onder-
linge samenhang, zou moeten worden gemaakt; wetsartikelen als artikel 37 van de
Wet op de Raad van State zijn, zo bleek, in dit opzicht niet bepalend. Opgemerkt
wordt dat de in het bestuursrecht veelgebruikte termen ‘object van de beoordeling’
of ‘object van het geschil’ in dit verband op zichzelf beschouwd ook nog niet veel
houvast bieden. Het is, uiteraard, denkbaar dat de uitspraak in eerste aanleg,
behalve de formele ingang tot het hoger beroep, ook inhoudelijk op enigerlei wijze
het uitgangspunt van de beoordeling vormt. Dit kan, zo bleek, echter op verschil-
lende manieren en in verschillende gradaties worden bereikt. Zo kan de beoorde-
ling al dan niet dwingend worden toegespitst op tegen de uitspraak in eerste aanleg
geformuleerde bezwaren, kan een beperking of uitsluiting van herkansingsmoge-
lijkheden plaatsvinden, kan worden gekozen voor het slechts beperkt of helemaal
niet verrichten van feitenonderzoek in hoger beroep, of kan een combinatie van een
of meer van deze factoren worden ingezet. Het enkele bombarderen van de uit-
spraak in eerste aanleg tot ‘object van de beoordeling’ zegt over dit alles nog niets
en dwingt ook niet tot een bepaalde richting binnen het scala aan mogelijkheden.
Terecht concluderen Widdershoven c.s., sprekend over het herkansingsaspect, dan
ook dat niet een eventuele keuze voor de uitspraak in eerste aanleg als object van
geschil, maar de mate waarin men de herkansingsfunctie van het appel tot haar
recht wil laten komen bepalend is voor het antwoord op de vraag in hoeverre in het
in hoger beroep inbrengen van nieuwe gegevens als toelaatbaar moet worden
beschouwd.

4.3.2 Keuzes voor het bestuursrechtelijk hoger beroep: de keuzes van de
wetgever

4.3.2.1 De tekst van de wet

Na het voorgaande ligt de vervolgvraag voor de hand: van welke keuzes moet in
het bestuursrechtelijk hoger beroep nu worden uitgegaan? Eerst aangewezene voor
het maken van keuzes als hiervoor bedoeld is de wetgever, zo komt ook naar voren
in de recente discussies die in het civiele recht en het strafrecht over het hoger
beroep zijn gevoerd. Het zoeken naar keuzes voor het bestuursrechtelijk hoger
beroep moet dus bij hem beginnen.
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153 Getuige ook uitspraken als ABRS 25 juni 2003, 200206283/1 en ABRS 8 maart 2006,
200508306/1. In lijn met deze gedachte gaat de Afdeling bestuursrechtspraak in gevallen
waarin de gronden in hoger beroep slechts een herhaling inhouden van de in eerste aanleg
aangevoerde gronden, niet opnieuw inhoudelijk op die gronden in. Zie bijvoorbeeld ABRS
11 december 2002, 200203341/1, ABRS 3 mei 2006, 200507394/1, ABRS 3 mei 2006,
200507275/1, ABRS 13 juni 2006, 200602422/2, ABRS 5 juli 2006, 200510268/1 en ABRS
13 september 2006, 200510417/1 (zie www.RaadvanState.nl). De andere bestuursrechters
zij in dit opzicht overigens soepeler. 
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Hiervoor, onder 4.2.1.1, bleek al dat de wettelijke regeling van het bestuursrechte-
lijk hoger beroep summier is; de wettekst zelf bevat niet veel aanknopingspunten.
Genoemd moet wel worden de toepasselijkheid van artikel 6:5 Awb in hoger
beroep. Uit artikel 6:5, lid 1, aanhef en onder d Awb vloeit, gelet op artikel 6:24
Awb, ook voor het hoger beroep een gehoudenheid tot formulering van beroeps-
gronden voort. Deze gehoudenheid wordt, ook gezien het verschil in formulering
ten opzichte van het wettelijk grievenstelsel van de Vreemdelingenwet 2000, over
het algemeen niet als een vorm van een grievenstelsel aangeduid. Niet direct
duidelijk is echter waarin hem het verschil met een grievenstelsel nu eigenlijk
precies zit. Meest voor de hand liggend is wellicht de gedachte dat het bij de term
‘grieven’ moet gaan om bezwaren die zich specifiek richten op de inhoud van de
uitspraak in eerste aanleg, terwijl beroepsgronden als bedoeld in artikel 6:5, lid 1,
aanhef en onder d Awb, ook in het hoger beroep nog, op het in eerste instantie
aangevochten besluit, en dus op het geschil in eerste aanleg, zouden mogen
teruggrijpen. Deze laatste optie is eigenlijk alleen in het bestuursrecht denkbaar en
maakt dat rechtsgebied op dit punt extra gecompliceerd. Immers, buiten het
bestuursrecht kúnnen eventuele grieven moeilijk op iets anders dan op de uitspraak
in eerste aanleg betrekking hebben: daar waar in het bestuursrecht de bestuurlijke
besluitvorming op zichzelf al een eenzijdige – zij het niet van een rechter afkomsti-
ge – rechtsvaststelling inhoudt, vormt op de overige rechtsgebieden de uitspraak
van de eerste rechter de eerste gelegenheid waarbij het überhaupt komt tot zo’n
eenzijdige vaststelling, waarop men als appellant zijn eventuele pijlen kan richten.
Een eventuele grievenverplichting vormt op de overige gebieden dus een wat
manifester element uit de controlegerichte, want op de uitspraak in eerste aanleg
toegesneden, ideaaltypische vorm van hoger beroep dan in het bestuursrecht. Het
verschil moet echter niet worden overdreven. In de praktijk ligt het namelijk ook
in het bestuursrechtelijk hoger beroep het meest voor de hand dat de verplicht aan
te voeren gronden op zijn minst in enige mate aan de uitspraak in eerste aanleg zijn
gerelateerd: een verplichting als de onderhavige impliceert toch vooral een voort-
zetting van de discussie.153 Realiseert men zich aan de andere kant dat een grieven-
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154 Zo bezien wordt het verschil tussen het Awb-stelsel en een grievenstelsel pas goed voelbaar
als men het Awb-stelsel zou combineren met een ruime herkansingsfunctie, en daartegen-
over een grievenstelsel zonder (veel) herkansingsmogelijkheden zou plaatsen.

155 Artikel 6:6 Awb.
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stelsel in de strikte zin des woords niet automatisch een beperking van herkansings-
mogelijkheden met zich meebrengt, dan kan het verschil tussen enerzijds zo’n
grievenstelsel, en anderzijds het Awb-stelsel, nog verder worden gerelativeerd. Dan
immers is in een ‘echt’ grievenstelsel als een ‘grief’ te beschouwen ieder argument
dat strekt tot het betoog dat de uitspraak in eerste aanleg geen stand kan houden.
Ook nog niet eerder aangevoerde zaken, waarvan de eerste rechter dus geen kennis
heeft genomen, zijn dan ‘grieven’. Een en ander verschilt niet wezenlijk van
hetgeen voortvloeit uit artikel 6:5, lid 1 aanhef en onder d Awb.154

De toepasselijkheid in het bestuursrechtelijk hoger beroep van artikel 6:5, lid
1, aanhef en onder d Awb, kan, kortom, wel degelijk worden gezien als een in de
sfeer van een grievenstelsel liggend element uit het controlegerichte ideaaltypische
hoger-beroepsmodel. De beoordeling begint niet weer bij nul, maar vindt plaats aan
de hand van in hoger beroep geformuleerde bezwaren, die, zij het met een herstel-
mogelijkheid,155 op straffe van niet-ontvankelijkheid moeten worden ingediend.
Hoewel dat niet wettelijk is voorgeschreven, zullen deze bezwaren in de praktijk
meestal toch wel op enigerlei wijze op de uitkomst van de procedure in eerste
aanleg betrekking hebben.

4.3.2.2 De parlementaire behandeling

Nu de tekst van de wet voor het overige niet veel inzicht biedt in de keuzes van de
wetgever ten aanzien van de inrichting van het hoger beroep, dient vervolgens de
aandacht te worden gericht op de veelbesproken parlementaire behandeling van de
regeling van het bestuursrechtelijk hoger beroep. Wanneer men de diverse elemen-
ten uit de twee ideaaltypische modellen van hoger beroep goed van elkaar blijft
onderscheiden, dan blijkt het met de door Schreuder-Vlasblom in haar bijdrage uit
2006 gestelde innerlijke tegenstrijdigheden in die parlementaire behandeling wel
mee te vallen. Niet alleen in de toelichting, maar ook in de door Schreuder-Vlas-
blom aangehaalde passage in de memorie van antwoord wordt met zo veel woor-
den gesproken van een herstelmogelijkheid voor partijen: anno 1994 is dus geko-
zen voor de mogelijkheid tot herkansing in hoger beroep, daar valt, al ontbreekt
een uitgebreide motivering van deze keuze, moeilijk aan te ontkomen. Dat daarbij
wordt gesproken over het beoordelen van de uitspraak in eerste aanleg, impliceert,
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156 Uit de overtuiging van de auteur dat beperking van de herkansingsruimte in het hoger
beroep ook voor de eerste aanleg kwaliteitsbevorderend werkt, valt immers bezwaarlijk de
conclusie te trekken dat de wetgever in de jaren negentig ook het oog op zo’n beperking had
toen hij het belang van een kwalitatief goede eerste rechterlijke procedure in verband bracht
met het binnen de perken houden van het aantal hoger-beroepsprocedures. 

157 Zie onder 4.2.1.2.
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zo moge uit al het voorgaande duidelijk zijn, nog allerminst een inperking van de
ruimte voor herkansing. De door Schreuder-Vlasblom aangehaalde opmerking over
het veelal vaststaan van de feiten in hoger beroep, heeft ook niet het oog op het
herkansingsaspect. Die laatste opmerking impliceert wel de keuze om het overne-
men van in eerste aanleg verricht feitenonderzoek toe te staan, maar dat, het werd
al eerder gesteld, beperkt de ruimte voor herkansing niet zo lang het verrichten van
feitenonderzoek in hoger beroep maar niet geheel en al wordt verboden – en dat
laatste is blijkens de parlementaire geschiedenis uitdrukkelijk niet de bedoeling
geweest. De door Schreuder-Vlasblom genoemde opmerkingen uit de memorie van
antwoord over de kwaliteit van de rechtspraak in eerste aanleg vallen, ten slotte,
überhaupt niet met de inrichting van het hoger beroep in verband te brengen.156

Al met al komt, ook al is de wettelijke regeling van het bestuursrechtelijk hoger
beroep beknopt te noemen, daaruit toch wel een beeld naar voren van het hoger
beroep zoals dat kennelijk is beoogd: dat hoger beroep behelst een beoordeling op
grond van door de appellant geformuleerde bezwaren, er is ruimte voor herkansing,
en de hoger-beroepsrechter mag zich, hoewel hij gerechtigd is zelf de feiten te
onderzoeken, baseren op het in eerste aanleg verrichte feitenonderzoek. Dat lijkt
een redelijk afgewogen middenweg tussen de twee ideaaltypische uitersten.

4.3.3 Het zoeken naar keuzes voortgezet: de herkansingsfunctie onder vuur

Hoe zeer het ook voor de hand ligt om het zoeken naar keuzes voor het bestuurs-
rechtelijk hoger beroep te beginnen bij de wetgever, met het voorgaande is dat
zoeken nog niet voltooid. Zo ligt er nog de vraag welke gevolgen het niet tot stand
komen van de aanvankelijk beoogde rechtseenheidvoorziening en het daarmee
samenhangende neerkomen op de appelrechter van de rechtsvormende taak zouden
dienen te hebben voor het bestuursrechtelijk hoger beroep. In de bestuursrechtelij-
ke discussie is, zo bleek, van veel kanten op dit aspect gewezen.157 De gedachte is
dat het onverkort handhaven van de uitgangspunten voor het hoger beroep die de
wetgever, in combinatie met een aparte rechtseenheidvoorziening, voor ogen
stonden, niet goed verenigbaar is met de uitvoering van de taken op het gebied van
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158 Zie onder 4.2.1.2. 
159 Hoewel de in het bestuursrecht gevoerde discussie ten dele was verpakt in interpretatiege-

schillen, betrof deze in feite toch vooral de aanvaardbaarheid van het wettelijk systeem zoals
dat uit de totstandkomingsgeschiedenis naar voren komt, zo volgt uit hetgeen onder 4.3.1
en onder 4.3.2.1 werd geconcludeerd. 
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rechtseenheid en rechtsontwikkeling zoals die uiteindelijk bij de appelrechter
terecht zijn gekomen. Er is echter meer dan alleen het punt van de rechtseenheid.
Sinds de totstandkoming van het Awb-bestuursprocesrecht is met betrekking tot het
hoger beroep in meer algemene zin een tendens zichtbaar waarbinnen de aandacht
voor aspecten als proceseconomie en gericht procederen toeneemt. Het is in dat
kader dat, zoals hiervoor onder 4.2.1.4 werd vermeld, aanpassing van de huidige
wettelijke regeling van het bestuursrechtelijk hoger beroep is aangekondigd. Deze
aankondiging heeft niet zo zeer te maken met het ontbreken van een rechtseenheid-
voorziening in het bestuursrecht. Zij berust, zo is gebleken, op de ook buiten het
bestuursrecht levende gedachte van een slagvaardiger rechtspleging, zoals die ook
ten grondslag ligt aan bijvoorbeeld het strafrechtelijke ‘stroomlijnen hoger beroep’.
Zeker wanneer bij het zoeken naar keuzes voor het bestuursrechtelijk hoger beroep
de blik mede op de toekomst wordt gericht, moeten, behalve het wettelijk stelsel,
ook al deze zaken in de beschouwing worden meegenomen.

Het ligt voor de hand om daartoe allereerst terug te gaan naar diegenen die de
genoemde zaken onder de aandacht hebben gebracht – met Schreuder-Vlasblom
als de belangrijkste representant.158 Wat zijn nu eigenlijk háár precieze keuzes voor
het hoger beroep, bezien vanuit de invalshoek van de twee ideaaltypische model-
len? Duidelijk is dat de auteur meent dat de functies van controle en rechtseenheid-
bewaking onvoldoende tot hun recht komen in het wettelijk systeem zoals dat
zojuist onder 4.3.2.1 werd uitgelegd. De auteur acht dat systeem, met andere
woorden, te ver van het controlegerichte ideaaltype verwijderd.159 Wordt nu
nagegaan welke elementen uit dat controlegerichte type zij dan aan het systeem
toegevoegd zou willen zien, dan blijkt het eerst en vooral te gaan om het element
van beperking van de herkansingsruimte. In de gehele bestuursrechtelijke discussie,
en dus ook bij Schreuder-Vlasblom, is er in veel mindere mate aandacht geweest
voor het element van toespitsing van de beoordeling op tegen de uitspraak in eerste
aanleg geformuleerde grieven of bezwaren – en voor zover dat aan de orde is
geweest kwam, zo bleek, bijna direct weer een combinatie met het beperken van
de mogelijkheden tot herkansing in beeld. Het buiten beeld blijven van het grieven-
aspect als zodanig is overigens verklaarbaar als men bedenkt dat dit aspect, zoals
zojuist werd aangegeven, in mildere vorm al in artikel 6:5 Awb is geïncorporeerd;
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160 Al is, zo werd onder 4.2.1.4 opgemerkt, misschien zelfs wel de opvatting verdedigbaar dat
de wetgever, gezien zijn uitdrukkelijke oogmerk om alléén met betrekking tot nieuwe
besluitonderdelen te ‘trechteren’, moet worden geacht zijn keuze ook in zoverre te hebben
bepaald. Zie over dit punt ook hierna, onder 4.3.6.1.
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de verplichting om het hoger beroep in elk geval in enige mate met behulp van
beroepsgronden te motiveren is in het bestuursrechtelijk hoger beroep niet omstre-
den. Ook het aspect van de reikwijdte van het feitenonderzoek in appel is, hoewel
hier en daar wel genoemd, duidelijk minder onderwerp van discussie geweest dan
de herkansingskwestie. Ook dat is verklaarbaar, want ook in zoverre geldt dat er
vanuit een oogpunt van controlegerichtheid en doelmatigheid niet zo heel veel aan
de bestaande regeling valt toe te voegen.

Van de door de wetgever gemaakte keuzes is het, kortom, eerst en vooral de
keuze voor een ruime herkansing die auteurs als Schreuder-Vlasblom een doorn in
het oog is. Hierna zal worden bezien of bedoelde keuze inderdaad aan heroverwe-
ging toe is. Naar het zich laat aanzien is – al lijkt moeilijk te kunnen worden
gesproken van een bewuste heroverweging – de knoop in één opzicht overigens al
doorgehakt. Hiervoor onder 4.2.1.3 en 4.2.1.4 werden de consequenties voor het
hoger beroep van het nieuwe artikel 6:13 Awb besproken. Nog afgezien van het
feit dat genoemde bepaling op het hoger beroep van overeenkomstige toepassing
is, impliceert de met die bepaling beoogde onderdelentrechter voor de eerste aanleg
op zichzelf beschouwd al een onderdelentrechter voor het hoger beroep, zo werd
aangegeven. Wordt ervan uitgegaan dat de wetgever in zijn opzet tot het verbinden
van een ‘trechterwerking’ aan artikel 6:13 Awb is geslaagd, dan kan eventuele
herkansing in hoger beroep dus in elk geval thans niet meer zo ver gaan dat in dat
hoger beroep nog besluitonderdelen ter discussie mogen worden gesteld waarover
in de procedure in eerste aanleg niet is gerept. Met betrekking tot gegevens – feiten
of gronden – die zien op de besluitonderdelen die in eerste aanleg in geschil waren,
is de herkansingsdiscussie echter actueel gebleven.160

4.3.4 Rechtseenheid versus herkansing?

De zojuist aangekondigde nadere beschouwing van het herkansingsvraagstuk
begint bij het aspect van de rechtseenheidbewaking: welke gevolgen dient het
neerkomen op de appelrechter van die taak te hebben voor de herkansingsruimte
in appel? Vooropgesteld moet worden dat het bieden van ruimte voor herkansing
in hoger beroep op zichzelf beschouwd niet onverenigbaar is met de uitvoering in
dat hoger beroep van taken op het gebied van rechtsvorming en rechtseenheidbe-
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161 Zie onder 4.2.3.2. 
162 Omgekeerd leidt inperking van herkansingsruimte er niet toe dat er ineens méér van

dergelijke kwesties naar boven komen; het is en blijft de appellant die zelfstandig bepaalt
wat hij aan de orde wil stellen. 

163 Waarom zou het bijvoorbeeld niet denkbaar kunnen zijn dat dergelijke zaken een rechts-
vraag aan de oppervlakte brengen die in vergelijkbare gevallen tot verdeeldheid in de lagere
rechtspraak heeft geleid? 

164 Zie www.justitie.nl.

257

waking. Niet voor niets typeren Groenhuijsen en De Hullu de doelstelling van
(ressortelijke) rechtseenheid in het strafrecht als één van de doelstellingen die met
willekeurig welke vorm van hoger beroep kan worden bereikt.161 Welke rechtsvra-
gen in hoger beroep aan de orde komen wordt in elke vorm van hoger beroep eerst
en vooral bepaald door partijen, die immers wel of niet kunnen kiezen voor het
aanhangig maken van een hoger-beroepsprocedure. In het bestuursrecht geldt
daarenboven dat de beoordeling in beginsel plaatsvindt aan de hand van de door
appellant aangevoerde gronden; ook in zoverre ligt de vormgeving van het geschil
en van de daarin te beantwoorden rechtsvragen dus buiten de macht van de appel-
rechter. Het bieden van ruime herkansingsmogelijkheden nu, leidt er in zo’n stelsel
toe dat de appellant méér kwesties aan de hoger-beroepsrechter mag voorleggen
dan wanneer die herkansingsmogelijkheden er niet zouden zijn geweest. Het
beperkt de appellant dus niet in zijn mogelijkheden om (ook) zaken aan de orde te
stellen die relevant zijn vanuit een oogpunt van rechtsvorming of rechtseenheidbe-
waking, noch beperkt het de appelrechter in zijn bevoegdheid en gehoudenheid tot
beoordeling van deze kwesties.162

Strikt genomen vormt een ruime herkansingsmogelijkheid in dit opzicht zelfs
het tegendeel van een beperking. Het is immers niet zo dat zaken waarvan de
rechter in eerste aanleg in de betrokken procedure geen kennis heeft genomen,
nooit relevantie kunnen hebben vanuit een oogpunt van rechtseenheidbewaking;163

al valt in het bestuursrecht, waar die rechtseenheidbewaking al in appel moet
plaatsvinden, natuurlijk te twisten over het al of niet voldoende ‘uitgekristalliseerd
zijn’ van met dergelijke zaken gemoeide rechtsvragen. Interessant in dit verband
is een opmerking van de President van en de Procureur-Generaal bij de Hoge Raad
in hun reactie op het interimrapport Fundamentele herbezinning Nederlands
burgerlijk procesrecht. Een goed functionerende appelrechtspraak, zo stellen zij in
hun reactie, waarin partijen binnen de grenzen van het hoger beroep ‘het volle
pond’ hebben gekregen, is van groot belang voor het goed functioneren van de
cassatierechtspraak.164 Met andere woorden: het te veel beknibbelen op de recht-
spraak in tweede feitelijke instantie bemoeilijkt de rechtsvorming en rechtseen-
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165 Eenzelfde redenering spreekt uit de opmerking van de regering omtrent het voldoende aan
haar trekken komen van de rechtsbescherming in tweede feitelijke instantie, gemaakt tijdens
de parlementaire behandeling van het Awb-bestuursprocesrecht. Zie het eerste onder 4.2.1.1
weergegeven citaat uit de memorie van antwoord. 
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heidbewaking. Zo bezien zou kunnen worden volgehouden dat ruimte voor herkan-
sing in hoger beroep niet alleen niet in de weg staat aan, maar zelfs bijdraagt tot
een kwalitatief goede uitvoering van laatstgenoemde taken. Pas als die ruimte er
is, en de zaak ook in tweede feitelijke instantie nog van alle kanten mag worden
belicht, zo zou kunnen worden geredeneerd, verkrijgt men wérkelijk ‘uitgekristalli-
seerde’ rechtsvragen.165 Complicerende factor in het bestuursrecht is natuurlijk dat
de twee zojuist genoemde taken, die van rechtspraak in tweede feitelijke instantie
en die van rechtseenheidbewaking, daar in één hand liggen. Een aparte procedure
waarin de initiatiefnemer na afloop van het proces van ‘uitkristallisering’ nog eens
specifiek op de rechtsvorming toegesneden gronden aandraagt, ontbreekt. Duidelijk
is dat die situatie niet ideaal is. De tekortkomingen van het huidige stelsel staan op
zichzelf echter los van de betekenis die de herkansingsfunctie van het hoger beroep
in theoretisch opzicht op het vlak van de rechtseenheidbewaking heeft.

Feit blijft niettemin dat de appelrechter in het bestuursrecht zal moeten roeien
met de riemen die hij heeft – met de riemen dus van de zojuist bedoelde dubbele
taakstelling. Degenen die in een ruime herkansing in het bestuursrechtelijk hoger
beroep een gevaar zien voor de rechtseenheidbewaking, redeneren eerst en vooral
vanuit deze praktische invalshoek. In feite leggen zij daarbij slechts een indirect
verband tussen de twee aspecten. Zij betogen, zoals bleek, dat het bieden van veel
herkansingsmogelijkheden leidt tot een toename van het aantal hoger-beroepszaken
en bovendien, mede als gevolg van die toename, de afdoening van zaken vertraagt.
Zo spreekt Schreuder-Vlasblom van een gevaar voor het langer voortslepen van
processen dan in casu gerechtvaardigd is, en van een mogelijke ‘overlading met
zaken’, welke afdoening binnen een redelijke termijn zou bemoeilijken. Met dit
alles, zo is de idee, resteert onvoldoende capaciteit voor de rechtsvormende taak.
Widdershoven c.s. baseren hun gedifferentieerde benadering overigens eveneens
op de gedachte dat toelating in hoger beroep van nieuwe gegevens leidt tot een
verlenging van de procedure. Zij stellen daarbij niet zo zeer het vermeende gevaar
voor de rechtseenheidbewaking voorop, maar menen, zoals bleek, eerst en vooral
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166 Zie de weergave van de standpunten van betrokkenen onder 4.2.1.2. Widdershoven c.s.
leggen in hun onderzoeksrapport niet direct een verband met het rechtseenheidsaspect, maar
bedoeld verband wordt, zoals eerder aangegeven, wel gelegd door Stroink en Widdershoven
in JBplus 2002, p. 65.

167 Hooguit zou geredeneerd kunnen worden dat aan de doelmatigheidsgedachte in het bestuurs-
rechtelijk hoger beroep, vanwege het daar aanwezige aspect van de rechtseenheidbewaking,
meer gewicht moet worden toegekend dan in het hoger beroep op andere rechtsgebieden.
Zie hierna, onder 4.3.5.3. 
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dat zo’n verlenging een aantasting van het rechtszekerheidsbelang van andere
betrokkenen kan inhouden.166

De argumenten van hen die een bedreiging van de rechtseenheidbewaking
aannemen, zijn daarmee in de kern doelmatigheidsargumenten: het zijn zaken als
afdoeningstermijnen en werkvoorraad waarop de bezorgdheid zich in de eerste
plaats richt. Deze argumenten vallen daarmee in dezelfde categorie als de in al-
gemenere bewoordingen geformuleerde pleidooien voor een gestroomlijnd(er) en
doelmatig(er) hoger beroep zoals die ook buiten het bestuursrecht te horen zijn
geweest. Het blijkt al met al dus niet zo te zijn dat uit het rechtseenheidaspect
specifiek voor het bestuursrecht nog een ándere mogelijke drijfveer voor beperking
van herkansingsruimte voortvloeit dan het genoemde, breder aanwezige doelmatig-
heidsstreven.167 Op dat streven zal thans worden ingegaan.

4.3.5 Doelmatigheid versus herkansing?

4.3.5.1 Twee vragen

Dat de capaciteit voor appelrechtspraak beperkt is – zoals die dat overigens is voor
iedere vorm van rechtspraak – staat vast. Het belang van een optimale benutting
van die capaciteit is dan ook evident. Al even evident is dat het redelijke-termijn-
vereiste van artikel 6 EVRM dit belang alleen nog maar groter maakt. Verwant aan
deze belangen is het belang dat wordt verwoord door het adagium litis finiri
oportet: rechtsgedingen zullen op enig moment tot een einde moeten komen, men
kan niet tot in het oneindige doorgaan met het zoeken naar de juiste oplossing.
Widdershoven c.s. noemen in dit verband het zogeheten finaliteitsbeginsel, op
grond waarvan de rechter, voor zover dat in zijn vermogen ligt, een zaak zodanig
dient te beslechten dat er daadwerkelijk een einde komt aan het geschil. De auteurs
noemen een aantal voorzieningen in het Awb-bestuursprocesrecht dat op dit
beginsel valt terug te voeren. Wat betreft het hoger beroep wijzen zij op het
uitgangspunt dat de appelrechter de zaak in beginsel niet terugwijst, maar zelf
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168 Widdershoven c.s. 2001, p. 40-41. Zie over het finaliteitsbeginsel ook hoofdstuk 1, onder
1.2.4.1.

169 Zie onder 4.2.1.2. 
170 Zie hiervoor, onder 4.2.2.2. 
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afdoet, alsmede op de bevoegdheid van de appelrechter om een uitspraak te
bevestigen met verbetering van de gronden.168

Dat de genoemde aspecten juist in het bestuursrecht, waar het algemeen belang
in het geding is, cruciaal zijn, is uitvoerig toegelicht door Schreuder-Vlasblom.169

De genoemde proceseconomische belangen staan hier op zichzelf beschouwd dan
ook niet ter discussie. Hier staat de vraag centraal of en in hoeverre deze belangen
nopen tot het beperken van de mogelijkheden tot herkansing in het bestuursrechte-
lijk hoger beroep. Deze vraag valt uiteen in twee deelvragen. Allereerst moet
worden bezien welk effect het bieden van gelegenheid tot herkansing in hoger
beroep nu eigenlijk in het onderhavige opzicht heeft. In hoeverre is de veronder-
stelde aantasting van de zojuist genoemde belangen daadwerkelijk aan de orde?
Voor zover die aantasting er blijkt te zijn, moet vervolgens een afweging worden
gemaakt: welk gewicht leggen de zojuist omschreven belangen in de schaal? En
welk gewicht wordt daar tegenover gesteld door de overwegingen en belangen die
ten grondslag liggen aan de gedachte van herkansing in hoger beroep?

4.3.5.2 Het proceseconomisch effect van herkansing in hoger beroep

De eerste van de twee deelvragen, de vraag naar het feitelijk (proceseconomisch)
effect van herkansing in hoger beroep, werd zojuist 4.3.4 al even aangestipt.
Daarbij werd al gerefereerd aan het door sommigen veronderstelde effect van een
‘overlading’ met hoger-beroepszaken en van het oplopen van behandelingstermij-
nen. Het gaat om veronderstelde gevolgen; aangetoond zijn zij niet. De twee
veronderstelde gevolgen worden hier nader bezien. Daarbij zal blijken dat het in
een aantal opzichten wel mee lijkt te vallen met de vermeende aantasting van
proceseconomische belangen.

Allereerst het punt van de gestelde ‘overlading met zaken’. Bij het bespreken van
het civielrechtelijke en het strafrechtelijke hoger beroep passeerden verschillende
vormen van ondoelmatig procederen de revue. Ondoelmatig procederen is echter
niet altijd in het belang van de betrokken partij. Daarbij komt dat belangen als het
in het civiele recht genoemde belang van het ‘kruit droog houden’,170 in het be-
stuursrecht niet zo zeer aan de orde zijn, omdat in principe geldt dat met het besluit
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171 De Jong, 2004, p. 128. 
172 Behalve in de door De Jong onderzochte bouwzaken bestaat er ook in vreemdelingenzaken,

als de uitslag in Nederland mag worden afgewacht, vaak een duidelijk belang bij vertraging
van de rechtsgang.  

173 Zie onder 4.2.2.2, waar werd aangegeven dat het aantal civielrechtelijke hoger-beroepszaken
relatief gering is. 
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dat de aanleiding tot de gerechtelijke procedure vormt, de kaarten van het bestuurs-
orgaan noodzakelijkerwijs direct al op tafel liggen. In zijn algemeenheid kan dan
ook worden gezegd dat een (belanghebbende) partij binnen dat rechtsgebied geen
direct belang heeft bij het tot aan het hoger beroep achterhouden van gegevens die
in zijn voordeel kunnen werken.

In dit verband is van belang hetgeen in hoofdstuk 2, onder 2.5, werd opgemerkt
over de toelating in eerste aanleg van feitenmateriaal dat in de bestuurlijke fase
onder tafel is gebleven. Ook díe toelating zou volgens Schreuder-Vlasblom en
mede-auteur Daalder tot een toevloed aan zaken leiden, en ook daarbij ging het om
een vooronderstelling, niet om een aangetoond gevolg. De conclusies die omtrent
bedoelde veronderstelling werden getrokken, gelden in wezen ook hier. Door De
Jong, zo bleek onder 2.5, is geconcludeerd dat er bij belanghebbenden een voor-
keur kan bestaan voor vertraging van de procedure in eerste aanleg – zo’n voorkeur
hangt samen met een relatief sterke rechtspositie als gevolg van die vertraging. Een
dergelijke voorkeur bracht in 100% van de door De Jong onderzochte gevallen met
zich mee dat hoger beroep werd ingesteld.171 Dat is begrijpelijk, want daarmee
wordt de rechtsgang immers verder verlengd.172 Hoger beroep instellen kan men
echter toch wel – daarvoor is het niet nodig dat men gegevens ten eigen nutte
achterhoudt. Doet men dat laatste, dan verkleint men slechts de kans op een nóg
gunstiger rechtspositie dan die welke voortvloeit uit de vertraging: het eigen gelijk.
Het is dus niet zo waarschijnlijk dat het in hoger beroep toelaten van gegevens die
buiten de eerste aanleg zijn gebleven, ertoe leidt dat belanghebbenden en masse en
welbewust besluiten om de eerste aanleg als het ware te laten voor wat die is en pas
in een, dus veelal onnodige, appelprocedure te komen met datgene wat in het eigen
voordeel werkt. Ook in het civiele recht, met zijn ruime herkansingsmogelijkheden
in hoger beroep, is een zodanig gevolg – het daar wellicht bestaande grotere belang
bij het achterhouden van gegevens ten spijt – niet ingetreden.173 Overigens is de
kans daarop in het bestuursrecht zo mogelijk nóg kleiner, omdat verplichte proces-
vertegenwoordiging daar ontbreekt: nog los van het voorgaande is het ook nog eens
weinig realistisch om te veronderstellen dat partijen die geen gebruik maken van
professionele rechtsbijstand, in groten getale de ins en outs van het rechterlijk
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174 Of men zou moeten redeneren dat de beroepsprocedure geheel en al achterwege had kunnen
blijven als betrokkene de gegevens nu maar in eerste aanleg had verstrekt, zie de noot van
Schreuder-Vlasblom bij ABRS 3 april 2000, H01.99.0430, AB 2000, 222. Zojuist werd al
opgemerkt dat het in elk geval onwaarschijnlijk is dat zo’n situatie bewust wordt uitgelokt.
Overigens staat natuurlijk nooit op voorhand vast dat betrokkene, als hij de gegevens
inderdaad al in eerste aanleg had verstrekt, ook in het gelijk zou zijn gesteld. Daarbij komt
nog dat het een toevallige bijkomstigheid is of de beroepsgronden zich beperken tot zaken
die nieuw zijn ten opzichte van de eerste aanleg, of dat behalve die nieuwigheden óók
‘oude’ gronden zijn aangevoerd, in welk geval de hoger-beroepsprocedure volgens deze
redenering dan weer níet als overbodig is aan te merken. De praktijk laat overigens zien dat
het laatste meestal het geval is. 
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omgaan met nieuwe gegevens zullen bijhouden. Daarmee is het – en een vergelijk-
bare opmerking werd met betrekking tot de eerste aanleg gemaakt onder 2.5 –
tevens weinig aannemelijk dat zelf procederende belanghebbenden, wanneer het
buiten de eerste aanleg blijven van gegevens eenmaal een feit is, van het instellen
van hoger beroep zouden worden afgehouden door een technische bijkomstigheid
als de terzijdelegging van gegevens in andere hoger-beroepszaken.

Dan de gedachte dat herkansing leidt tot het oplopen van behandelingstermijnen.
Het denkbeeld van een onbeheersbare aanwas van hoger-beroepszaken als mogelij-
ke oorzaak voor dit oplopen vormt een minder waarschijnlijk scenario, zo werd
zojuist verdedigd. De veronderstelling dat het toelaten van buiten de eerste aanleg
gebleven gegevens complicerend, en dus vertragend, werkt binnen de betrokken
individuele procedure lijkt reëler. Hoe meer de appellant mag aanvoeren, hoe meer
de rechter immers heeft te beoordelen. Punten die buiten de eerste aanleg zijn
gebleven, hebben bovendien uit de aard der zaak niet geleid tot feitenonderzoek in
die eerste aanleg, terwijl er ten aanzien van dergelijke punten ook geen overwe-
gingen van de eerste rechter beschikbaar zijn die als referentiepunt kunnen dienen.
Het lijkt duidelijk dat dit alles de beoordeling extra bewerkelijk kan maken. In het
oog moet echter worden gehouden dat hier de situatie aan de orde is waarin er
weliswaar in hoger beroep zaken worden aangedragen die buiten de eerste aanleg
zijn gebleven, maar waarin dit aandragen wel al direct bij aanvang van de hoger-
beroepsprocedure geschiedt. Het bestuursorgaan heeft dus de gelegenheid om de
nieuw aangedragen zaken aan een onderzoek te onderwerpen en daar in het
verweerschrift zijn eigen argumenten tegenover te zetten, waarna ook nog eens ter
zitting op de zaken kan worden ingegaan. Zo bezien is verlenging van de procedure
een minder vanzelfsprekende consequentie van de toelating;174 want waarom zou
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175 Termijnverlenging ligt veeleer voor de hand als de nieuwe gegevens niet reeds bij aanvang
van het appel, maar pas op een later moment in de appelprocedure worden ingebracht. De
vraag tot aan welk moment in een eenmaal lopende procedure nog gegevens mogen worden
ingebracht, welke wordt beheerst door de zogeheten goede procesorde in enge zin, moet
echter van de onderhavige materie worden onderscheiden. Met herkansing in hoger beroep
pleegt te worden gedoeld op de inbreng van gegevens die buiten de eerste aanleg zijn
gebleven. Ook al wordt de mogelijkheid tot die herkansing geboden, dan nog kan, indien
de gegevens niet direct bij aanvang van de hoger-beroepsprocedure maar pas later in die
procedure worden ingebracht, de goede procesorde aan toelating van die gegevens in de weg
staan. Wellicht dat Widdershoven c.s., als zij spreken over termijnverlenging, vooral het oog
hebben op een dergelijke situatie; zij noemen die situatie op een zeker moment ook uitdruk-
kelijk (zie onder 4.2.1.2). De termijnverlenging is dan echter niet het gevolg van de herkan-
singsgelegenheid als zodanig. De vraag in hoeverre men zo’n termijnverlenging wil aan-
vaarden staat dus los van de keuzes die men met betrekking tot die herkansing wil maken.
Zie ook hoofdstuk 5. 

176 Bedacht moet daarbij ook worden dat op de rechtsgebieden waarbinnen over het algemeen
het meeste technisch onderzoek is vereist, het milieurecht en het ruimtelijk ordeningsrecht,
vooralsnog geen hoger beroep openstaat. 

177 Zie hiervoor onder 4.2.1.2. Zie ook hierna onder 4.3.6.1.
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de gewone loop van de procedure per definitie ontoereikend zijn voor het vormen
van een oordeel ten aanzien van (ook) eventuele nieuwe aspecten?175

Het gegeven dat de appelrechter het op eventuele nieuw aangedragen punten
moet stellen zonder (specifiek op die punten gericht) feitenonderzoek uit de eerste
aanleg, behoeft in dit verband niet tot complicaties te leiden. Dat geldt te meer nu
het nieuwe artikel 6:13 Awb met zich mee lijkt te brengen dat de eventuele herkan-
sing zich concentreert op besluitonderdelen die ook in eerste aanleg al ter discussie
stonden, en zich niet tevens uitstrekt tot nieuwe besluitonderdelen. Ter zake van
de laatste categorie zou eventueel in die eerste aanleg verricht feitenonderzoek
natuurlijk niet altijd evenveel relevantie hebben. Dat kan echter anders liggen als
sprake is van feiten of gronden die weliswaar op zichzelf beschouwd nieuw zijn,
maar die wel betrekking hebben op de besluitonderdelen die ook in eerste aanleg
al ter discussie stonden. Heeft het onderzoek uit de eerste aanleg de belangrijkste
feitelijke perikelen rondom de betrokken besluitonderdelen eenmaal aan het licht
gebracht, dan zal daaruit veelal kunnen worden geput bij het bezien van op die
onderdelen betrekking hebbende nieuwe argumenten van de belanghebbende.176

Widdershoven c.s. noemen, als zij spreken over termijnverlenging, verder nog
de omstandigheid dat de uitspraak in hoger beroep in gevallen waarin het bestuur
na vernietiging nog een nieuw besluit moet nemen, in zoverre nog geen definitieve
beslechting van het geschil inhoudt.177 Dit gegeven beïnvloedt niet de duur van de
hoger-beroepsprocedure als zodanig, of het beslag op de capaciteit in het hoger
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178 Zie hoofdstuk 1, onder 1.2.1. Over de voor- en nadelen van het ‘besluitenprocesrecht’ is al
veel gezegd en geschreven. Een overzicht is te vinden in het rapport van de VAR-Commis-
sie Rechtsbescherming, 2004, p. 71 e.v.

179 Zie www.justitie.nl. 
180 Een voorbeeld van een zaak waarin het in de beoordeling betrekken van de daarin terzijde

gelegde gegevens mogelijkerwijs in de weg zou hebben gestaan aan de vereenvoudigde
behandeling zoals die in die zaak heeft plaatsgevonden, is de hierna onder 4.4.1.2 te
bespreken uitspraak ABRS 5 februari 2003, 200204432/2. 
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beroep. Wel is de finaliteitsgedachte in het geding, en omvat het redelijke-termijn-
vereiste van artikel 6 EVRM mede het hier bedoelde, eventueel nog noodzakelijke
besluitvormingstraject. In zoverre kan dus van termijnverlenging worden gespro-
ken, maar deze verlenging valt niet toe te schrijven aan eventueel geboden herkan-
singsmogelijkheden – of men zou de belanghebbende het eventueel succesvol zijn
van de herkansing moeten tegenwerpen(!) Het zijn eerst en vooral andere in het
bestuursprocesrecht gemaakte keuzes die aan de hier bedoelde, mogelijke verlen-
ging van de (totale) procedure ten grondslag liggen. Het gaat dan met name om de
keuze voor een ‘besluitenprocesrecht’, een procesrecht dus, dat is gericht op de
toetsing van besluiten, niet op de vaststelling van rechtsbetrekkingen.178 Het voor-
ontwerp Wet aanpassing bestuursprocesrecht poogt het hier bedoelde nadeel van
het soms niet direct tot stand komen van de uiteindelijke geschilbeslechting te
ondervangen door middel van introductie van de zogeheten bestuurlijke lus. Die
komt er kort gezegd op neer dat de rechter het bestuur in een tussenuitspraak de
gelegenheid kan geven tot het wegnemen van eventueel geconstateerde gebreken,
waarna in de einduitspraak een oordeel over de rechtmatigheid van het aldus
gewijzigde of nieuw genomen besluit wordt gegeven.179 Met het herkansingsvraag-
stuk heeft dit alles, zoals gezegd, weinig van doen, zodat ook in zoverre niet kan
worden gezegd dat het geven van herkansingsgelegenheid vertraging van de
procedure in de hand werkt.

Met dit alles is niet gezegd dat het bieden van herkansingsgelegenheid helemaal
nooit kan leiden tot een extra beslag op de capaciteit in het hoger beroep. Er blijven
natuurlijk situaties denkbaar waarin de toelating in hoger beroep van nieuwe ge-
gevens wel degelijk noopt tot feitenonderzoek dat buiten de normale loop van de
procedure valt. Ook is het in theorie denkbaar dat nieuwe gronden of nieuwe feiten,
daar waar anders had kunnen worden volstaan met behandeling in een enkelvoudi-
ge kamer (artikel 39, lid 3 Wet op de Raad van State, artikel 21, lid 3 Beroepswet,
artikel 22, lid 3 Wet bestuursrechtspraak bedrijfsorganisatie) nopen tot behandeling
in een meervoudige kamer, of dat deze noodzaken tot een zitting in een zaak die
anders in een vereenvoudigde behandeling buiten zitting (artikel 8:54 Awb)180 had
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181 Illustratief in dit verband zijn de door Widdershoven c.s. afgenomen interviews, waaruit
naar voren komt dat de inbreng van nieuwe gegevens in hoger beroep geen dagelijks
terugkerend fenomeen is (zie Widdershoven c.s., 2001, p. 132). Marseille, die 276 hoger-
beroepszaken bij de Afdeling onderzocht, komt tot eenzelfde conclusie: slechts in zes zaken
was sprake van terzijdelegging van nieuwe gegevens – waarbij niet geheel duidelijk wordt
of hierin ook terzijdeleggingen op grond van de goede procesorde in enge zin zijn begrepen.
De onderzoeker wijst er overigens op dat niet duidelijk is wat de oorzaak is van het relatief
weinige naar voren komen van de problematiek binnen zijn onderzoek: die kan zijn gelegen
in het zich weinig voordoen van de situatie van indiening van nieuwe gegevens, of in een
relatief soepele opstelling van de Afdeling ten aanzien van die nieuwe gegevens. De
eventuele toelating van nieuwe gegevens behoeft immers niet als zodanig uit de uitspraak
naar voren te komen. Zie A.T.Marseille, ‘De dagelijkse praktijk van het hoger beroep bij de
Afdeling bestuursrechtspraak’, NJB 2003, p. 1062-1069, m.n. p. 1067. 

182 Zie onder 4.4.1. 
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kunnen worden afgedaan. Een en ander is afhankelijk van de aard van de nieuw
ingebrachte gegevens, maar hangt ook af van de aard van hetgeen overigens aan
de orde is gesteld. Herkansing kan in incidentele gevallen dus tot extra werklast
leiden. Al het voorgaande in aanmerking genomen lijkt het echter niet te gewaagd
om aan te nemen dat eventuele nieuwe feiten of gronden in het merendeel van de
gevallen zonder al te veel problemen in het gewone verloop van de hoger-beroeps-
procedure zullen kunnen worden ingepast. Oorspronkelijk werd overigens ook
gedacht dat de herkansingsproblematiek zich slechts in relatief geringe mate zou
voordoen.181 Het grote aantal recente Afdelingsuitspraken waarin de problematiek
aan de orde is, logenstraft deze gedachte echter enigszins.182 Niettemin: de idee dat
herkansing in hoger beroep zich niet verdraagt met de doelmatigheidsgedachte lijkt
al met al te moeten worden gerelativeerd.

4.3.5.3 Doelmatigheid versus herkansing: een afweging

Dan de tweede van de zojuist genoemde deelvragen, namelijk de vraag hoe een
afweging tussen herkansing en proceseconomie zou moeten uitvallen. Duidelijk is
dat de noodzaak tot die afweging met het voorgaande minder prangend is gewor-
den: vaak, zo bleek, zullen herkansing en een proceseconomisch verantwoorde
afdoening van het hoger beroep kunnen samengaan. Niettemin, zo bleek verder,
kunnen de beide aspecten in voorkomende gevallen conflicteren: een strikt contro-
legericht hoger beroep is altijd het meest efficiënt. In zoverre blijft een afweging
tussen beide dus relevant.

De belangen die zijn gemoeid met de doelmatigheidsgedachte werden zojuist
al – kort – geschetst. Welke belangen stelt de gedachte van herkansing in het hoger
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183 Zie onder 4.2.2.2, respectievelijk 4.2.3.2 en 4.2.3.3. 
184 Zie het jurisprudentieoverzicht onder 4.4.1.2. 
185 Zie onder 4.4.2, 4.4.3 en 4.4.4. 
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beroep daar nu eigenlijk precies tegenover? Ook in dit opzicht kunnen het civiele
recht en het strafrecht weer aanknopingspunten bieden. Ook op die gebieden heeft
de optie van een eventuele beperking van herkansingsmogelijkheden als mogelijk
middel om te komen tot een doelmatiger hoger beroep, immers op tafel gelegen.183

Bij het bezien van die andere rechtsgebieden springt in het oog dat op beide
gebieden behoedzamer met het herkansingsaspect wordt omgesprongen dan in het
bestuursrecht. Bedoeld verschil is al zichtbaar in de uitgangsposities van de op de
drie rechtsgebieden gevoerde discussies. In het bestuursrecht vormden daadwerke-
lijke gegevensuitsluitingen in de (Afdelings)jurisprudentie het startpunt van de
discussie.184 Rechterlijke inperking van herkansingsmogelijkheden was dus – zij
het niet bij alle appelcolleges185 – al in een vroeg stadium een voldongen feit,
hoewel het wettelijk systeem niet in die richting wijst. Dit laatste, zo wordt aan-
genomen, is in het civiele recht en het strafrecht evenmin het geval. Anders dan in
het bestuursrecht lijkt het niettemin toepassen van beperkingen door de rechter op
die gebieden echter ondenkbaar. Een dergelijk rechterlijk ingrijpen is in de litera-
tuur dan ook nooit als mogelijke optie ter sprake gebracht; de procesrechtelijke
herbezinningsonderzoeken die op het terrein van civiele recht en dat van het
strafrecht zijn verricht waren gericht op de totstandkoming van (nieuwe) wetge-
ving, en ook de onderhavige materie is vanuit die invalshoek behandeld. Dit
verschil in uitgangspositie is overigens wel verklaarbaar. Het civiele en het straf-
rechtelijke hoger beroep kennen immers een veel langere traditie dan het bestuurs-
rechtelijk appel, en met name voor het civiele hoger beroep geldt dat de inrichting
ervan het resultaat is van een gedurende vele jaren bestendigde wisselwerking
tussen wetgeving en rechtspraak, waarbij eenzijdige rechterlijke koerwijzigingen
thans niet meer in de rede zouden liggen. In het bestuursrecht daarentegen diende
de eerste jaren na de inwerkingtreding van het Awb-bestuursprocesrecht nog op tal
van punten rechterlijke interpretatie van de nieuwe regels plaats te vinden, en juist
in die beginjaren kon de rechter zich daarbij nog wel wat vrijheden permitteren.
Deze relativering ten spijt spreekt uit het hier bedoelde verschil in uitgangsposities
toch een verschil in waardering en positionering van de herkansingsgedachte
binnen enerzijds het bestuursrecht en anderzijds de andere twee rechtsgebieden.

Bedoeld verschil komt ook naar voren uit het resultaat van de overdenkingen
zoals die tot nu toe op de drie rechtsgebieden hebben plaatsgevonden. Welbe-
schouwd geldt voor het strafrecht dat inperking van herkansingsmogelijkheden
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186 Zie onder 4.2.1.4. 
187 Al geldt met name in het civiele recht dat het laatste woord hierover vast nog niet is gezegd.

Dat doet aan het huidige beeld van een voorzichtiger benadering van dit aspect echter niet
af.
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nooit een serieuze optie is geweest. Dat was aanvankelijk wel tot op zekere hoogte
het geval in het civiele recht. Opvallend is echter dat het voorlopig eindresultaat
van de daar gevoerde herbezinningsdiscussie, na ampele overweging, toch weer
een andere richting inslaat: de in het eindrapport gemaakte keuzes komen immers
neer op handhaving van de bestaande, ruime herkansingsmogelijkheden. De
civielrechtelijke gedachte van het voortbouwend appel leeft daarbij overigens
voort, maar de eindrapportage van de Fundamentele herbezinning zoekt de uitwer-
king van deze gedachte, voor zover het de onderhavige materie betreft, niet of
nauwelijks meer in het uitsluiten van gegevens, maar – en dat slechts in beperkte
mate – in alternatieven voor die uitsluiting. Verder kan worden genoemd de ten
behoeve van alle rechtsgebieden verrichte rechtsvergelijkende studie van de Uni-
versiteit van Tilburg. De uitvoerders van dit onderzoek betonen zich eveneens
voorstanders van terughoudendheid ten aanzien van de gedachte van beperking van
herkansingsmogelijkheden.186 Hoewel laatstgenoemd rapport mede ten behoeve
van het bestuursrecht is opgesteld, is er op dat rechtsgebied toch sprake van een
wat andere tendens dan op de andere rechtsgebieden. In het bestuursrecht is de
gedachte van volledige herkansing in hoger beroep, van het eenvoudigweg afzien
van beperkingen op dat punt – al dan niet aangevuld met alternatieven in de sfeer
van bijvoorbeeld kostenveroordeling – gezien alleen al het aan te nemen effect van
het nieuwe artikel 6:13 Awb, een gepasseerd station. Daarmee is overigens niet
gezegd dat dit een onjuiste ontwikkeling zou zijn, maar deze ontwikkeling beves-
tigt wel het hierboven bedoelde accentverschil, en de minder voorzichtige manier
van omgaan met het herkansingsaspect in het bestuursrecht dan binnen de andere
twee rechtsgebieden – waar het er op neerkomt dat de herkansingsfunctie als
zodanig in al het doelmatigheidsgeweld overeind is gebleven.187

Wat is nu de achtergrond van de grotere voorzichtigheid met de herkansingsge-
dachte op de andere twee rechtsgebieden? In de kern lijkt deze vooral het gevolg
van een hogere waardering van het aspect van de materiële waarheidsvinding. Dat
geldt, natuurlijk, eerst en vooral in het strafrecht. Het vinden van de materiële
waarheid is van oudsher een onvervreemdbare en centrale doelstelling van het
strafproces, en het grote belang dat aan die doelstelling wordt gehecht – en ook
moet worden gehecht – verklaart waarom de gedachte van rechterlijke uitsluiting
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188 In hoofdstuk hoofdstuk 1, onder 1.2.2.6, werd op dit punt reeds verwezen naar De Bock,
2004, p. 75, en De Graaf en Lindijer, 2003, p. 153-154. 

189 Zie De Graaf en Lindijer, 2003, p. 153.
190 Hovens, 2005, p. 278. 
191 Het belang van rechtspraak op basis van de materiële waarheid wordt in dit verband uitdruk-

kelijk genoemd. Zie Kamerstukken II 1999-2000, 26 855, nr. 5, p. 25. 
192 Al kan worden volgehouden dat dit belang nergens zo zwaar weegt als binnen het strafrecht.
193 Zie hoofdstuk 1, met name onder 1.2.1, en tevens onder 1.2.2.6. 
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van gegevens vanwege het pas in hoger beroep boven tafel komen ervan, binnen
de strafrechtelijke discipline nooit van de grond is gekomen. Ook veel van de
kritische kanttekeningen die in het civiele recht zijn geplaatst bij de idee van
bedoelde gegevensuitsluiting, zijn op het aspect van de materiële waarheidsvinding
terug te voeren. Het vooropstellen van de dienende functie van het procesrecht, het
naar voren schuiven van dat procesrecht als middel ter verwezenlijking van
materiële rechten en plichten, en het verwerpen van rechtspleging op grond van
onjuiste gegevens, het kan allemaal met het bedoelde aspect in verband worden
gebracht. De in deze richting gemaakte opmerkingen passen in de tendens naar een
actievere, meer op de materiële waarheid georiënteerde manier van rechtspleging
in het civiele recht, zoals die door diverse auteurs is gesignaleerd.188 Bij dit laatste
moet overigens wel worden vermeld dat deze tendens twee kanten heeft: ook het
hiervoor onder 4.2.2.2 al genoemde waarheidsbeginsel van artikel 21 Rv wordt
gezien als een uitvloeisel van deze tendens,189 en díe bepaling wordt juist weer in
verband gebracht met de doelmatigheidsgedachte.190 Het alsmaar niet boven tafel
komen van zaken bevordert op zichzelf beschouwd immers ook niet de materiële
waarheidsvinding. Niettemin: het is het belang van diezelfde materiële waarheids-
vinding dat als een beletsel blijkt te worden beschouwd voor het terzijdeleggen van
gegevens, en dat verklaart meteen waarom die terzijdelegging ook in het kader van
de artikelen 20 en 21 Rv als een slechts bij uitzondering te treffen maatregel is
gepresenteerd.191

Met het voorgaande is de vraag aan de orde of het vinden van de materiële
waarheid in het bestuursrechtelijke hoger beroep dan misschien een minder ge-
wichtige zaak is dan in het hoger beroep op andere rechtsgebieden; dat zou de wat
grotere nonchalance ten aanzien van de herkansingsgedachte immers kunnen
rechtvaardigen. Het antwoord op deze vraag luidt echter ontkennend.192 Als bekend
is aan de bestuursrechter in dit opzicht door de wetgever een actievere rol toebe-
deeld dan aan de civiele rechter.193 Zaken als het uitgangspunt van ongelijkheids-
compensatie en het ontbreken van verplichte procesvertegenwoordiging, door
Widdershoven c.s. gekenschetst als de ‘sociale’ karakteristieken van het bestuurs-
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194 Zie Widdershoven c.s., 2001, p. 44-45. Zie tevens De Bock, 2004, p. 75-77. Zie ook R.J.N.
Schlössels, ‘Ongelijkheidscompensatie in het bestuursproces; mythe of vergeten rechts-
beginsel?’, in: P.P.T. Bovend’Eerte e.a., De rechter bewaakt: over toezicht en rechters,
Kluwer, Deventer 2003, p. 139-164. 

195 Widdershoven c.s., 2001, p. 44. Wel moet misschien worden gezegd dat het aspect van de
materiële waarheidsvinding wat zwaarder weegt ten aanzien van feitelijke gegevens dan ten
aanzien van rechtsgronden. In het huidige bestuursprocesrecht, waarin de beoordeling
plaatsvindt aan de hand van het door appellant vormgegeven geschil, is er nu eenmaal nooit
een garantie dat alle inhoudelijke argumenten die voor die beoordeling objectief bezien
relevant zouden zijn, daarin ook kunnen worden meegenomen. Daarbij komt nog dat de
beoordeling, anders dan in het civiele recht, ex tunc plaatsvindt, zodat het belang van
eventuele nieuwe gronden niet, zoals in het civiele recht, kan zijn gelegen in het aan het
licht brengen van nieuw ingetreden feiten of omstandigheden. De opdracht aan de bestuurs-
rechter tot het actief zoeken naar de waarheid houdt echter wel in dat de rechter (ook) zélf
op zoek gaat naar de feiten áchter de door appellant geformuleerde gronden – en het
terzijdeleggen van door deze verstrekte feitelijke gegevens past daar in elk geval minder
goed in.  

196 De uitsluiting vindt hier overigens plaats op een andere theoretische grondslag dan in het
hoger beroep.

197 Zo betreft de bestuursrechtelijke bijdrage aan de bundel ‘Het procesrecht en de waar-
heidsvinding’ uitsluitend de problematiek in de eerste aanleg zoals die in hoofdstuk 2 aan
de orde kwam. Zie R.H. de Bock, ‘Waarheidsvinding in het bestuursrecht’in:  Cleiren e.a.,
2001, p. 33-46. Zie ook De Bock, JBplus 2000, m.n. p. 31-32, en Widdershoven c.s., 2001,
p. 223-224. 

198 Zie het in hoofdstuk 3, onder 3.4.2 weergegeven citaat. 
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procesrecht, onderstrepen, zo is vaak in de literatuur benadrukt, het belang van een
bestuursrechter die actief is op het punt van de waarheidsvinding.194 Deze ‘sociale’
karakteristieken, zo is ook benadrukt door Widdershoven c.s., zijn in hoger beroep
evenzeer aan de orde als in het beroep in eerste aanleg.195

Juist met betrekking tot dit hoger beroep lijkt het aspect van de materiële waar-
heidsvinding in de loop der tijd wat ondergesneeuwd te zijn geraakt. In het be-
stuursrecht – en hierin verschilt dit gebied van de andere rechtsgebieden – is uit-
sluiting van buiten een eerdere fase gebleven gegevens ook al aan de orde binnen
het beroep in eerste aanleg, zo is gebleken in hoofdstuk 2.196 Het is met name in die
context dat in de literatuur is gewezen op de betekenis van de gedachte van de
materiële waarheidsvinding.197 Zo is door Widdershoven c.s., sprekend over de
eerste aanleg, aangevoerd dat rechtspleging op grond van onjuiste feiten juist in het
bestuursrecht weinig aantrekkelijk is vanwege het in geding zijn van het algemeen
belang, en gelet op het erga omnes-karakter van bestuursbesluiten.198 Ten aanzien
van het bestuursrechtelijk hoger beroep zijn andere kwesties, zoals de functies van
het hoger beroep en het object van de beoordeling, punt van discussie geweest.
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199 Verwezen kan onder meer worden naar de verschillende bijdragen in de zojuist al genoemde
bundel van Cleiren e.a., Het procesrecht en de waarheidsvinding, Den Haag, 2001. Zie
verder hoofdstuk 1, onder 1.2.2.6. Zoals ook aangestipt in de bijdragen in genoemde bundel
kunnen overigens over de vraag wat er precies onder de ‘waarheid’ moet worden verstaan
op zichzelf beschouwd nog boeken worden volgeschreven; dat valt uiteraard buiten het
kader van dit onderzoek. 

200 Widdershoven c.s., p. 44. 
201 Polak, 2003, p. 67. 
202 Widdershoven c.s., 2001, p. 44-45.
203 Zie over de rechtsbeschermingsdoelstelling ook Widdershoven c.s., p. 43. 
204 Daarmee is het voornaamste verschil gegeven met het hoger beroep in vreemdelingenzaken,

waaraan uitdrukkelijk níet de doelstelling van rechtsbescherming ten grondslag is gelegd.
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Niettemin zijn de door Widdershoven c.s. genoemde zaken ook in hoger beroep
aan de orde. Naast de al genoemde overwegingen in de ‘sociale’ sfeer, maakt ook
dit soort aan het algemeen belang gelieerde overwegingen dat met de materiële
waarheidsvinding juist ook in het bestuursrechtelijk hoger beroep niet al te licht-
vaardig zou moeten worden omgegaan. De betrokkenheid in het bestuursrecht van
het algemeen belang, zo werd onder 4.3.5.1 aangegeven, noopt óók tot een doelma-
tig hoger beroep. Hier is als het ware de keerzijde van die betrokkenheid te zien:
zij geeft evenzeer extra gewicht aan het, inmiddels op alle rechtsgebieden verwoor-
de, streven om rechterlijk oordeel te doen berusten op de objectieve feiten.199

Behalve het aspect van de materiële waarheidsvinding zoals dat ook op andere
rechtsgebieden een bepalende rol speelt, kunnen nog enkele andere aspecten
worden genoemd die specifiek voor het bestuursrechtelijk hoger beroep het belang
van de herkansingsgedachte onderstrepen. In de eerste plaats geven de zojuist
genoemde ‘sociale’ karakteristieken van het bestuursproces ook vanuit een wat
andere invalshoek dan die van de materiële waarheidsvinding, reden tot welwil-
lendheid in dit opzicht. Tot die ‘sociale’ karakteristieken behoren immers laag-
drempeligheid, en een betrekkelijk informele procedure.200 Polak spreekt in dit
verband van ‘de cultuur van de goede toegang’.201 Zoals opgemerkt door Widders-
hoven c.s., past een al te formele aanpak van de onderhavige problematiek daar ook
op zichzelf beschouwd minder goed bij.202 Genoemd kan daarnaast nog worden de
doelstelling van rechtsbescherming zoals die aan het thans geldende bestuurspro-
cesrecht ten grondslag ligt. Kern van deze doelstelling, zo kwam aan de orde in
hoofdstuk 1, onder, is dat het rechtsgeding dient ter geschilbeslechting, en dat de
rechterlijke beoordeling plaatsvindt203 aan de hand van het geschil zoals vormgege-
ven door partijen. Deze doelstelling geldt onverkort in het hoger beroep.204 Het al
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205 Daar waar het aspect van de materiële waarheidsvinding vooral van belang is ten aanzien
van feitelijke gegevens, speelt het rechtsbeschermingaspect vooral een rol ten aanzien van
(juridisch-inhoudelijke) gronden, waarmee immers het geschil wordt afgebakend. 
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te zeer voorbijgaan aan datgene wat partijen – in casu appellant-belanghebbende –
beoordeeld willen zien, kan, hoe zeer met dat voorbijgaan wellicht ook de controle-
en de rechtseenheidfunctie zijn gediend, dus maken dat het hoger beroep zijn
primaire doelstelling, het bieden van rechtsbescherming, voorbijschiet.205

Wat betekent nu dit alles voor de te verrichten afweging tussen doelmatigheid en
herkansing in het bestuursrechtelijk hoger beroep? Zojuist, onder 4.3.5.1, werd
aangegeven dat het belang van een doelmatig hoger beroep op zichzelf beschouwd
evident is. Dat geldt op alle rechtsgebieden. In het bestuursrecht is het doelmatig-
heidsaspect in verband gebracht met de daar geheel en al op de appelrechter rus-
tende taak van de rechtseenheidbewaking. Dat, in combinatie met de betrokkenheid
van het algemeen belang, geeft de doelmatigheidsgedachte binnen dat rechtsgebied
zelfs nog een extra lading. Het aspect van doelmatigheid weegt, kortom, zwaar.
Met de gedachte van herkansing in het hoger beroep blijken echter eveneens
essentiële belangen te zijn gemoeid. Voor dit aspect geldt evenzeer dat het in het
bestuursrecht een bijzondere lading heeft, die onder meer wordt ontleend aan de
‘sociale’ karakteristieken van het bestuursproces en, wederom, aan de betrokken-
heid van het algemeen belang. Dit alles maakt dat het geven van absolute of bijna
absolute voorrang aan het ene aspect boven het andere niet in de rede ligt. Geluk-
kig zal zoals gezegd vaak aan beide recht kunnen worden gedaan. Gesteld werd al
dat het daadwerkelijk en aantoonbaar conflicteren van de twee aspecten in principe
een incidentele zaak zal zijn. Dan zal het ook van de omstandigheden van het geval
afhangen aan welk belang het meeste gewicht moet worden toegekend. Een en
ander wordt hierna verder uitgewerkt.

4.3.6 Keuzes voor nu en voor de toekomst

4.3.6.1 Herkansing als uitgangspunt

Hiervoor onder 4.3.3 werd aangegeven dat er reden was om bij het zoeken naar
keuzes voor het bestuursrechtelijk hoger beroep de blik niet alleen te richten op de
overwegingen van de Awb-wetgever uit 1994, maar, mede met het oog op eventue-
le wetswijziging in de toekomst, ook wat verder te kijken. Kernvraag daarbij, zo
werd aangegeven, was de vraag hoe om te gaan met de herkansingsfunctie van het
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hoger beroep. Onder 4.3.4 en 4.3.5 zijn de overwegingen die in dat verband een rol
spelen aan de orde geweest. Thans kan op dit punt de balans worden opgemaakt.

De voornaamste pleitbezorger van beperking van herkansingsmogelijkheden,
Schreuder-Vlasblom, bepleit geen ‘totaalverbod’, maar kiest het buiten beschou-
wing laten van buiten de eerste aanleg gebleven gegevens wel tot uitgangspunt.
Toelating zou alleen aan de orde moeten zijn in geval van een rechtvaardiging voor
het niet eerder aanleveren van de gegevens, zo stelt zij kort gezegd. Hierna, onder
4.4.1, zal blijken dat de Afdeling bestuursrechtspraak veelal eenzelfde uitgangspunt
hanteert. Opgemerkt wordt dat zo’n uitgangspunt, of men het scala aan rechtvaardi-
gingsgronden nu beperkt houdt of wat ruimer neemt, in de praktijk al gauw met
zich meebrengt dat de ‘bewijslast’ ten aanzien van de aanwezigheid van zo’n
rechtvaardigingsgrond bij belanghebbende komt te liggen. Komt deze op dit punt
niet zelf met bijzonderheden, dan zal de rechter al gauw tot de terzijdelegging
overgaan, zo zal ook blijken bij de bespreking van de Afdelingsjurisprudentie.

De conclusies uit de voorgaande subparagrafen geven aanleiding de bedoelde
stelregel om te draaien: nu er voor herkansing in hoger beroep goede argumenten
zijn aan te voeren en het proceseconomisch nadeel ervan moet worden gerelati-
veerd, zou die herkansing het uitgangspunt dienen te zijn, en terzijdelegging de
uitzondering daarop – mét daarbij een omkering van de zojuist bedoelde ‘bewijs-
last’. In zoverre kan worden aangesloten bij Widdershoven c.s., die voor hun
benadering eenzelfde uitgangspositie kiezen, en terecht in herinnering brengen dat
daarmee wordt aangesloten bij de verwachtingen die de burger aan de Awb en de
parlementaire behandeling daarvan mag ontlenen.206 Dat er ten aanzien van de
onderhavige problematiek méér speelt dan alleen de wettekst en haar totstandko-
mingsgeschiedenis, betekent immers niet dat, zo lang een en ander het geldend
recht vormt, daarop in het geheel geen acht zou moeten worden geslagen.

Wat zijn, afgezien van de onderdelentrechter, nu de uitzonderingssituaties waarin
er – ervan uitgaande dat artikel 6:13 Awb dit toestaat – reden kan bestaan de
herkansingsgelegenheid te beperken? Gedacht moet allereerst worden aan de
gevallen als bedoeld onder 4.3.5.2, waarin doelmatigheid en herkansing daadwer-
kelijk met elkaar in conflict komen. Eerst en vooral betreft het situaties waarin het
meenemen in de beoordeling van de nieuwe gegevens noopt tot het doen van
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207 Het is overigens de vraag of het niet toestaan van herkansing geboden zou kunnen zijn in
gevallen waarin die herkansing er slechts toe zou leiden dat moet worden afgezien van
vereenvoudigde behandeling of behandeling in een enkelvoudige kamer. Bedoelde behande-
lingsvormen zijn uitzonderingen op de normale procedurele gang van zaken. Zoals eerder
aan de orde kwam is het, althans op het niveau van een individuele procedure, moeilijk vol
te houden dat een dergelijke normale gang van zaken, zonder enig bijzonder oponthoud, een
gevaar zou kunnen opleveren voor de doelmatigheid.  
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bewerkelijk en complex feitenonderzoek in hoger beroep. 207 Een precieze begren-
zing van wat nog wel aanvaarbare extra onderzoeksactiviteiten zijn, en wat niet
meer, is overigens moeilijk op voorhand te geven. Van geval tot geval zal een
afweging moeten plaatsvinden tussen de belangen die zijn gemoeid met herkan-
sing, respectievelijk met het niet al te veel in de knel komen van de doelmatigheid.
Het ligt voor de hand om daarbij ook de mate van verwijtbaarheid aan de zijde van
betrokkene ten aanzien van het niet eerder inbrengen van de gegevens een rol te
laten spelen: ontbreekt ter zake iedere vorm van toerekenbaarheid, dan zal er eerder
reden zijn om de extra onderzoekslast voor lief te nemen.

Het is echter de vraag in hoeverre eventuele betrokkenheid in het geschil van het
algemeen belang en/of de belangen van derden in dit opzicht verschil zou moeten
maken. Widdershoven c.s., die een zodanig onderscheid als keuzemogelijkheid
hebben geïntroduceerd, verbinden dit onderscheid in sterke mate aan hun kennelij-
ke veronderstelling dat herkansing in hoger beroep min of meer automatisch leidt
tot verlenging van de procedure. Op zichzelf beschouwd geldt inderdaad dat zo’n
verlenging, in het licht van bijvoorbeeld artikel 6 EVRM, extra bezwaarlijk kan
zijn als in het geschil ook andere belanghebbenden zijn betrokken dan degene die
de verlenging, door het pas in een laat stadium verstrekken van de gegevens, in de
hand heeft gewerkt: betrokkenen wachten misschien op uitsluitsel omtrent hun
rechtspositie. Uit de aard der zaak is dit bezwaar echter niet aan de orde als de
herkansing eenvoudigweg niet tot termijnverlenging leidt – en vaak is daarvan
geen sprake, zo werd onder 4.3.5.2 verdedigd. Termijnverlenging kan weliswaar
ook in die zin aan de orde zijn dat in het thans geldende stelsel na een rechterlijke
vernietiging soms nog nadere besluitvorming tot stand moet worden gebracht, maar
dat is niet toe te schrijven aan eventueel in hoger beroep geboden herkansingsgele-
genheid, zo werd eveneens opgemerkt onder 4.3.5.2. Dan is ook niet logisch om
op het bedoelde punt, zoals Widdershoven c.s. lijken te willen doen, gevolgtrek-
kingen in de sfeer van die herkansing in het leven te roepen – te meer niet omdat
termijnverlenging in deze zin alleen aan de orde is als belanghebbende in het gelijk



TRECHTERS IN HET BESTUURSPROCESRECHT

208 Zo menen ook Widdershoven c.s., zie Widdershoven c.s., 2001, p. 227. 
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wordt gesteld. Beperking van herkansingsruimte ter voorkoming van deze specifie-
ke termijnverlenging komt dus neer op een poging tot het tegengaan van succesvol
procederen door belanghebbende – hetgeen een wat al te nadrukkelijke beknotting
van de rechtsbescherming zou inhouden. Er blijkt, kortom, reden tot aarzeling bij
het voorstel van Widdershoven c.s. tot hantering van een afwijkend herkansingsre-
gime in zaken waarin het algemeen belang en/of derdebelangen een nadrukkelijke
rol spelen.

Behalve in de genoemde situatie van substantiële extra onderzoekslasten kan er
ook reden zijn voor het niet geven van herkansingsgelegenheid als het niet in een
eerdere fase inbrengen van de gegevens de betrokkene zwaar valt aan te rekenen.208

In hoofdstuk 2, onder 2.3.3, werd een vergelijkbare uitzondering geformuleerd met
betrekking tot in eerste aanleg ingebracht feitenmateriaal dat buiten de bestuurlijke
besluitvorming is gebleven. Net als voor die situatie geldt ook voor de situatie
waarin in hoger beroep nieuwe gegevens op tafel worden gelegd, dat de enkele
toerekenbaarheid ten aanzien van het niet eerder inbrengen van die gegevens nog
niet noopt tot terzijdelegging; dat zou afbreuk doen aan het wezen van de herkan-
singsgedachte. Net als in de in hoofdstuk 2 besproken situatie zou terzijdelegging
van gegevens om deze reden pas aan de orde dienen te zijn als met betrekking tot
het aanvankelijke achterhouden van de gegevens sprake is van een zekere mate van
welbewustheid, van moedwilligheid zelfs – en ook hier geldt dat dat een vooral
theoretische mogelijkheid is.

Is een zwaar verwijt als zojuist bedoeld niet aan de orde, maar is de late ver-
strekking van de gegevens wel toerekenbaar, dan kan, ten slotte, ook in het hoger
beroep worden gedacht aan toepassing van de in hoofdstuk 2, onder 2.5, al ge-
noemde alternatieven voor het buiten beschouwing laten van gegevens, te weten
het niet toekennen of matigen van een proceskostenveroordeling of schadevergoe-
ding. Voor dit soort alternatieven lijkt overigens met name reden als de nieuw
verstrekte gegevens al in de bestuurlijke fase hadden moeten worden verstrekt, zij
het dat de ontbrekende gegevens niet al in eerste aanleg, maar pas in hoger beroep
boven tafel zijn gekomen. Dan immers is sprake van het niet nakomen van ver-
plichtingen door betrokkene, en dat verwijt is ook in hoger beroep, en zelfs in nog
zwaardere mate, aan de orde. Hadden de betrokken gegevens níet al in de bestuur-
lijke fase moeten worden verstrekt, dan is, als men tenminste kiest voor herkansing
als uitgangspunt, toepassing van alternatieven als hier bedoeld minder goed
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209 De onderzoekers van de civielrechtelijke Fundamentele herbezinning reserveren de optie
van alternatieve maatregelen als hier bedoeld voor situaties waarin sprake is van ‘fundamen-
tele, radicale koerswijzigingen’, waarvoor nieuw feitenonderzoek nodig is. Het betreft dus
zaken die in het bestuursrecht waarschijnlijk zouden moeten worden afgeserveerd op grond
van artikel 6:13 Awb, dan wel, als de zojuist geformuleerde uitgangspunten worden ge-
volgd, vanwege de noodzaak tot substantieel nader feitenonderzoek buiten beschouwing
zouden kunnen worden gelaten. 

210 De hier bedoelde toerekenbaarheid, zo werd zojuist gesteld, kan wel een rol spelen in de
afweging tussen herkansing en proceseconomie. Dan is het echter niet de toerekenbaarheid
als zodanig, maar het in de knel komen van de doelmatigheid dat de aanleiding vormt voor
het in overweging nemen van terzijdelegging: een als zodanig los van verwijtbaarheidsas-
pecten staand gegeven. Ontbreekt toerekenbaarheid, dan zal de balans echter minder snel
naar de terzijdelegging doorslaan.  
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denkbaar. De herkansingsgedachte brengt immers nu juist met zich mee dat géén
verplichting wordt aangenomen om alle voor de beoordeling van het geschil
relevante gegevens reeds te verstrekken in de eerste aanleg.209 Hoe zeer er dus
wellicht ook sprake is van de zojuist bedoelde toerekenbaarheid, in de laatstge-
noemde situatie kan meestal niet van een plichtsverzuim worden gesproken ten
aanzien waarvan maatregelen op hun plaats zouden zijn.210

Samenvattend blijken er twee situaties te zijn waarin het maken van een uitzonde-
ring op het uitgangspunt van herkansing, onder omstandigheden, in de rede kan
liggen: in de eerste plaats de situatie waarin de herkansing zou leiden tot omvang-
rijk extra rechterlijk feitenonderzoek, en aldus een onaanvaardbare inbreuk op de
in de procedure vereiste doelmatigheid zou inhouden, en in de tweede plaats de
– nogal theoretische – situatie waarin het achterhouden van de gegevens in de
eerdere fasen van de procedure met een aan moedwilligheid grenzende mate van
welbewustheid heeft plaatsgevonden.

4.3.6.2 Grondslag voor de terzijdelegging van gegevens in hoger beroep

In hoofdstuk 2, onder 2.3.6, werd opgemerkt dat uit artikel 8:69 Awb een gehou-
denheid valt af te leiden om de rechterlijke beoordeling te doen steunen op ál
hetgeen door partijen is ingebracht – voor zover althans relevant voor het te
beoordelen geschil. Genoemde bepaling geldt ook in hoger beroep. Het rechtsoor-
deel dat in hoger beroep moet worden gegeven, zo moge uit al het voorgaande
duidelijk zijn, behelst géén verwijtbaarheidsoordeel ter zake van het handelen van
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211 Dat kan ook in een heel ander verband aan de oppervlakte komen. Zie bijvoorbeeld ABRS
21 mei 2003, 200205197/1 (zie www.RaadvanState.nl). Hangende het hoger beroep was met
terugwerkende kracht een wetswijziging in werking getreden, op grond waarvan moest
worden geconcludeerd dat het oordeel van de rechtbank, hoewel kennelijk correct op het
moment van de uitspraak, achteraf bezien niet juist was. Het hoger beroep was gegrond. 

212 Gerelateerd aan het bestreden besluit kan de omvang van het geschil in hoger beroep dus
wel degelijk de grenzen van het geschil in eerste aanleg te buiten gaan – dit ondanks het feit
dat het de rechter in die eerste aanleg niet was toegestaan om buiten de grenzen van het bij
hém voorliggende geschil te treden. Naar moet worden aangenomen geldt dat overigens
alleen binnen de reikwijdte van het beroep in eerste aanleg, zoals gevormd door de ter
discussie gestelde besluitonderdelen; daarbuiten is artikel 6:13 Awb immers een sta-in-de-
weg. In hoofdstuk 1, onder 1.2.2.4, bleek echter dat de grenzen van het geschil in eerste
aanleg niet samenvallen met de bedoelde reikwijdte, maar binnen die reikwijdte worden
gevormd door de inhoud van de bezwaren zoals die tegen de bestreden besluitonderdelen
zijn geformuleerd.  
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de eerste rechter.211 De vraag die in hoger beroep voorligt is de vraag of de eerste
uitspraak, waarin een rechtmatigheidsoordeel over het bestreden besluit is gegeven,
al of niet stand kan houden. Ook zaken die niet ter kennis van de rechter in eerste
aanleg zijn gebracht kunnen met zich meebrengen dat die vraag ontkennend moet
worden beantwoord. Ook dergelijke zaken zijn, zo lang zij althans te maken heb-
ben met de rechtmatigheid van het oorspronkelijk bestreden besluit, dus relevant
voor de beoordeling van het geschil in hoger beroep – en vallen daarmee onder het
bereik van artikel 8:69 Awb.212

Het een en ander bevestigt de conclusie dat herkansing in het bestuursrechtelijk
hoger beroep uitgangspunt dient te zijn. Tegelijkertijd brengt het de noodzaak met
zich mee om eventuele uitzonderingen op dit uitgangspunt te doen steunen op een
uitdrukkelijke grondslag in het recht. Het ligt voor de hand om daarbij te denken
aan de goede procesorde. Dat deze goede procesorde, naar algemeen wordt aan-
genomen, de terzijdelegging van gegevens met zich mee kan brengen, bleek al in
hoofdstuk 1, onder 1.2.4.2. Wordt de goede procesorde gehanteerd als grondslag
voor terzijdelegging in hoger beroep van gegevens die buiten de eerste aanleg zijn
gebleven, dat wordt, zo bleek verder, gesproken van een ruime opvatting van het
begrip. De achterliggende gedachte achter deze ruime toepassing wordt, zo bleek,
gevormd door noties van ordelijkheid en proceseconomie. Het is precies dit soort
noties dat kan nopen tot de eerste van de zojuist besproken uitzonderingen, de
uitzondering die te maken heeft met verwachte extra onderzoekswerkzaamheden.
Uit de goede procesorde vloeit verder het aspect van behoorlijkheid, in de zin van
bescherming van de belangen van de wederpartij, voort. Hoewel dat laatste aspect,
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213 Zie hoofdstuk 1, onder 1.2.4. Zie ook hierna, onder 4.4.1.2.
214 De Waard, JBplus 2001, m.n. p. 148 en 154. Zie ook hoofdstuk 1, onder 1.2.4.1.
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zo bleek al in hoofdstuk 1,213 binnen de ruime opvatting van de goede procesorde
in het algemeen niet zo zeer een rol speelt, zou gezegd kunnen worden dat dat
anders ligt in de bijzondere – en zoals gezegd zelfs vooral theoretische – situatie
waarin de tweede hierboven geformuleerde uitzondering aan de orde is, te weten
die van welbewuste, en zelfs moedwillige achterhouding van gegevens. Dan
immers is sprake van een oogmerk tot ondermijning van de procespositie van de
wederpartij, hetgeen, zo zou kunnen worden volgehouden, de goede procesorde op
zichzelf al geweld aandoet – ook als het met de daadwerkelijke aantasting van
verdedigingsbelangen wel meevalt. De goede procesorde is in de besproken uit-
zonderingssituaties, kortom, daadwerkelijk in het geding.

Hierna, onder 4.4.1.2, zal blijken dat de goede procesorde door de Afdeling
bestuursrechtspraak tot voor kort veelvuldig in stelling werd gebracht als grondslag
voor terzijdelegging van buiten de eerste aanleg gebleven gegevens. Ter zake is in
de literatuur kritiek geuit. Het begrip ‘goede procesorde’, zo luidt die kritiek, heeft
op zichzelf beschouwd weinig verklarende kracht, en zegt weinig tot niets over het
waarom van de terzijdelegging; Het motiveren van terzijdeleggingen in de vorm
van een enkele verwijzing naar die goede procesorde, zoals vaak te zien geweest
bij de Afdeling, schiet dus te kort.214 Dit laatste geldt natuurlijk te meer indien de
terzijdelegging, zoals hier bepleit, geen hoofdregel maar uitzondering is; dan zal,
gelet ook op de eerdergenoemde omkering van ‘bewijslast’, in ieder individueel
geval moeten worden gemotiveerd waarom van het uitgangspunt van herkansing
wordt afgeweken. Dat de goede procesorde als grondslag kan dienen voor uitzon-
deringen als hier bedoeld, betekent dus niet dat de appelrechter niet steeds zal
moeten toelichten welke concrete omstandigheden hem nu precies tot het oordeel
hebben gebracht dat herkansing in het betrokken geval niet in de rede ligt.

4.3.6.3 Keuzes voor de toekomst

Ten slotte de vraag hoe een eventuele nieuwe wettelijke regeling van het bestuurs-
rechtelijk hoger beroep er ten aanzien van het herkansingsaspect uit zou moeten
zien. Komt het tot zo’n wetswijziging, dan behouden de hier geformuleerde
overwegingen hun relevantie. Het uitgangspunt van herkansing ten aanzien van de
in eerste aanleg ter discussie gestelde besluitonderdelen zou in een eventuele
nieuwe regeling van het bestuursrechtelijk hoger beroep dan ook gehandhaafd
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215 Zelfs niet een met de onderdelentrechter vergelijkbare, beperkte verandering, zo lijkt het.
De critici op het punt van de fundamentele herbezinning, met name de president van en de
procureur-generaal bij de Hoge Raad, hebben het belang van de eiswijziging in het civiele
hoger beroep onderstreept, en stellen dat deze niet kan worden gemist (zie www.justitie.nl)
Het strafrechtelijke verbod op partieel hoger beroep is na ‘stroomlijnen hoger beroep’
gehandhaafd. 
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dienen te blijven. Het opwerpen van méér wettelijke beperkingen naast de onder-
delentrechter van artikel 6:13 Awb lijkt vanuit een oogpunt van doelmatigheid niet
nodig, en is, gelet op de belangen die zijn gemoeid met de herkansingsgedachte,
ook niet wenselijk. Daarbij wordt opgemerkt dat de beperking die is beoogd met
het nieuwe artikel 6:13 Awb al vérgaand is ten opzichte van hetgeen op andere
rechtsgebieden mogelijk is. Hoewel vergelijken op dit punt moeilijk is – het civiele
recht en het strafrecht kennen immers niet iets als besluiten of besluitonderdelen –
lijkt duidelijk dat het civiele procesrecht, met zijn mogelijkheid tot eiswijziging,
en het strafprocesrecht, met zijn verbod op partieel hoger beroep, in elk geval op
dit moment zelfs van zo’n ‘beperkte beperking’ ver verwijderd zijn. Verandering
is niet direct in zicht, zo bleek.215 Toevoeging van beperkingen in het bestuursrecht
zou dan ook maken dat dit rechtsgebied ten opzichte van de andere rechtsgebieden
wel erg ver uit de pas zou gaan lopen. Overigens, zo werd aangegeven onder
4.2.1.4, valt strikt genomen te verdedigen dat het ontbreken in het bestuursrechte-
lijk hoger beroep van beperkingen die verder gaan dan de nieuw toegevoegde
onderdelentrechter, met het nieuwe artikel 6:13 Awb in feite reeds als wettelijk
uitgangspunt is geconsolideerd.

Hoe dan ook is duidelijkheid van de kant van de wetgever gewenst. In zoverre
is de opmerking van Widdershoven c.s. dat het goed zou zijn als de wetgever zich
zou uitspreken over de richting waarin het bestuursrechtelijk appel zich moet
ontwikkelen, nog steeds actueel; de noodzaak daartoe is met de perikelen rondom
artikel 6:13 Awb alleen nog maar groter geworden. Idealiter is het uitgangspunt
van herkansing straks dus onverbloemd in de regeling van het bestuursrechtelijk
hoger beroep terug te vinden, zodat discussies over wat de wetgever op dit punt nu
precies heeft bedoeld, tot het verleden kunnen gaan behoren. De zojuist besproken
uitzonderingsgronden lenen zich echter minder goed voor codificatie in de wet. Het
betreft immers individueel bepaalde situaties, ten aanzien waarvan de omstandighe-
den van het geval doorslaggevend zijn. Zoals bleek, is het het meest geëigend om
dit soort naar hun aard incidentele gevallen te beoordelen aan de hand van de goede
procesorde, die, hoe een eventuele nieuwe wettelijke regeling er ook precies uit zal
gaan zien, in dit opzicht de grenzen toch altijd wel zal blijven meebepalen.
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216 Zie het voorontwerp Wet aanpassing bestuursprocesrecht op www.justitie.nl. 
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Ten slotte nog het volgende. Nu (verdere) inperking van herkansingsgelegenheid
is afgevallen als mogelijkheid tot het doelmatiger maken van het bestuursrechtelijk
hoger beroep, komt de vraag naar alternatieven in beeld. Veel alternatieven zijn er
echter niet, zo bleek. Het bestuursrechtelijk hoger beroep lígt op veel punten
immers al vrij dicht in de buurt van het controlegerichte ideaaltypische model.
Verdergaande ingrepen als bijvoorbeeld het daadwerkelijk beperken van de
mogelijkheid tot het doen van feitenonderzoek in appel, verdragen zich niet met het
uitgangspunt van herkansing, en meer in het algemeen ook niet met het karakter
van het bestuursrechtelijk hoger beroep als tweede feitelijke instantie. Een optie
zou wel kunnen zijn het duidelijker in de wet neerleggen van een grievenstelsel.
Dat zou, hoewel het in theoretisch opzicht misschien meer helderheid zou opleve-
ren, gelet op het nu al geldende artikel 6:5 Awb in de praktijk echter weinig
consequenties hebben. Tegenover dit alles staat dat het nieuwe artikel 6:13 Awb
in het onderhavige opzicht al een, misschien niet helemaal onderkende, maar
niettemin forse stap inhoudt. Het alsnog realiseren van een rechtseenheidvoorzie-
ning, ter zake waarvan inmiddels indiening van een wetsvoorstel is aangekon-
digd,216 zou daarbij nog verder soelaas kunnen bieden.

4.4 JURISPRUDENTIE

4.4.1 De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State

4.4.1.1 Verhouding tot de eerste aanleg

In hoofdstuk 2, onder 2.6.5.1, werden de beperkingen besproken die bij de Afde-
ling zichtbaar zijn op het punt van de toelating van feitelijke gegevens in het
beroep in eerste aanleg. Zoals daar aan de orde kwam, lijken deze beperkingen te
zijn geïnspireerd door de in genoemd hoofdstuk besproken, door Daalder en
Schreuder-Vlasblom ontwikkelde benadering. Die benadering komt er op neer dat
de beoordeling op het punt van de feiten beperkt blijft tot de wijze waarop het
bestuursorgaan zijn besluit heeft voorbereid; kort gezegd maakt een directe beoor-
deling van de feitelijke grondslag waarop het besluit berust, volgens de visie van
de genoemde auteurs over het algemeen geen deel uit van de rechtmatigheidstoet-
sing die de bestuursrechter heeft te verrichten.
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Zo’n benadering heeft uit de aard der zaak ook gevolgen voor de beoordeling in
hoger beroep. Wordt ervan uitgegaan dat feitelijke gegevens die het bestuursorgaan
ten tijde van zijn besluitvorming niet kende en ook niet had behoeven te kennen of
te achterhalen, voor de beoordeling van het aangevochten besluit geen relevantie
hebben, dan werkt dat immers noodzakelijkerwijs door in dat hoger beroep, waar
immers wordt bekeken of de in eerste aanleg verrichte rechtmatigheidstoetsing in
stand kan blijven. Dat bleek op zichzelf beschouwd al in hoofdstuk 2, waar immers
de rechtspraak van de appelrechters ter zake van in eerste aanleg verstrekt feiten-
materiaal werd besproken. Logischerwijs geldt dit ook in de situatie die in dit
hoofdstuk aan de orde is, te weten die waarin de gegevens pas in het hoger beroep
op tafel worden gelegd.

Hier en daar lijkt zo’n benadering bij de Afdeling ook wel zichtbaar. Een
voorbeeld is een uitspraak van 27 maart 2002 inzake het niet omzetten van een
voorwaardelijke toevoeging als bedoeld in de Wet op de rechtsbijstand in een
definitieve toevoeging. De Afdeling overwoog:217

‘…De rechtbank is op goede gronden tot een juiste beslissing gekomen. Het rapport van
de werkgroep van de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak inzake de buitengerech-
telijke kosten, zoals gewijzigd in november 2000, dient buiten beschouwing te blijven,
nu appellant dat rapport eerst in hoger beroep heeft overgelegd en de raad daarmee bij
het nemen van de beslissing (…) geen rekening heeft kunnen houden…’

Bij deze uitspraak moet worden aangetekend dat (de definitieve vaststelling van)
het daarin genoemde rapport blijkens de uitspraak dateert van na de bestuurlijke
besluitvorming. Aangezien de uitspraak niets over de inhoud van het rapport
vermeldt, valt niet helemaal uit te sluiten dat het ex nunc-gegevens bevatte, hetgeen
uiteraard een ander licht op de zaak zou werpen. De verwijzing naar het ‘eerst in
hoger beroep’ overleggen van het rapport wijst overigens niet in die richting; zij
zou in geval van ex nunc-informatie overbodig zijn geweest. Voor zover het
rapport op zichzelf beschouwd binnen de ex tunc-toetsing viel, vormt deze uit-
spraak, gezien het directe teruggrijpen op – in dit geval – het administratief beroep,
een voorbeeld van kennelijke doorwerking in het hoger beroep van een op de
uitgangspunten van Daalder en Schreuder-Vlasblom geënte benadering.

Van zo’n zelfde doorwerking lijkt sprake in een uitspraak van 14 juli 2004,
waarin de Afdeling het volgende overwoog:218
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219 Zie het citaat uit de uitspraak van 4 december 2002, 200202475/1.
220 ABRS 20 februari 2001, 200003205/1, AB 2002, 29 m.nt. NV. 
221 Zie de hierna, onder 4.4.1.2 opgenomen citaten. 
222 Een voorbeeld van een uitspraak waarin dit laatste aan de orde was is de in hoofdstuk 2,

onder 2.6.5.1 al genoemde uitspraak van 1 juni 1999, H01.98.1067, AB 1999/326, m.nt.
MSV. De uitspraak, over een tandarts aan wie een toevoeging was geweigerd en die pas in
hoger beroep met bepaalde bewijsstukken omtrent zijn vermogenspositie was gekomen,
heeft vooral bekendheid verkregen omdat zij door Daalder en Schreuder-Vlasblom als
voorbeeld is gebruikt bij de uitwerking van hun benadering. De Afdeling wijst in deze zaak
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‘…De rechtbank heeft voorts op goede gronden overwogen dat het college bij het
oordeel of het bouwplan voldoet aan redelijke eisen van welstand, als bedoeld in artikel
12, eerste lid van de Woningwet, mochten afgaan op het gemotiveerde advies van 4
maart 2002 dat de Provinciale Utrechtse Welstandscommissie (hierna: de PUWC) voor
het bouwplan heeft afgegeven. Het feit dat appellanten, naar zij stellen, wegens onbe-
kendheid met het voeren van een juridische procedure eerst in hoger beroep ervan op de
hoogte waren dat een tegenadvies zou moeten worden overgelegd en dat derhalve niet
eerder hebben kunnen overleggen, maakt dit niet anders. Met de inhoud van de brief van
(architect) van 20 september 2003 kan geen rekening worden gehouden, nu deze brief
dateert van na het besluit op bezwaar en eerst in hoger beroep is overgelegd...’

Conform de in hoofdstuk 2, onder 2.6.5.1 besproken jurisprudentie met betrekking
tot de eisen van welstand,219 wordt het na afronding van de besluitvorming overge-
legde stuk als niet meer relevant terzijde gelegd. Hier maakt het dus geen verschil
of het tegenadvies in eerste aanleg of in hoger beroep wordt overgelegd: hoe dan
ook is men te laat.

Verwezen kan verder nog worden naar de ook reeds onder 2.6.5.1 besproken
uitspraak van 20 februari 2001, waarin eveneens conform de benadering van
Daalder en Schreuder-Vlasblom wordt omgegaan met gegevens die pas in hoger
beroep op tafel waren gekomen.220

De hier besproken zaken zijn uitzonderingen. In de meeste gevallen waarin de
belanghebbende in hoger beroep met nieuwe gegevens komt, komen het ontbreken
van de gegevens ten tijde van (specifiek) de bestuurlijke besluitvorming en de
daaraan gekoppelde benadering van Daalder en Schreuder-Vlasblom niet meer zo
zeer in beeld. De Afdeling wijst dan vaak op het buiten beeld blijven van de
gegevens bij de rechtbank, of spreekt, bijvoorbeeld, eenvoudigweg van het niet in
een ‘eerder stadium’ op tafel komen van de gegevens.221 Eventuele terzijdelegging
van de gegevens wordt, zoals hierna aangegeven, gemotiveerd aan de hand van
zaken als de goede procesorde – ook al gaat het om gegevens die in geval van
toepassing van de benadering van Daalder en Schreuder-Vlasblom, deswege al
buiten de beoordeling zouden vallen.222 Dat is wel verklaarbaar: gegevens die voor
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echter slechts op het niet aan de rechtbank verstrekt zijn van de betrokken gegevens, niet
op het buiten de bestuurlijke besluitvorming blijven daarvan. 

223 Het citaat komt uit ABRS 31 oktober 2001, 200100769/1. Nagenoeg identieke overwegin-
gen zijn te vinden in ABRS 31 oktober 2001, 200100512/1 en ABRS 31 oktober 2001,
200101514/1 (in laatstgenoemde zaak betrof het geen feiten, maar gronden).
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het eerst in hoger beroep zijn ingebracht worden door de Afdeling vaker buiten de
beoordeling gelaten dan gegevens die ‘al’ in eerste aanleg op tafel zijn gelegd.
Voor zover de Afdeling te maken heeft met eerstbedoelde categorie gegevens, is
het voor haar dus gemakkelijker om eventuele terzijdelegging van die gegevens
categoraal op te hangen aan het pas in hoger beroep boven water komen ervan dan
om van geval tot geval na te gaan of er wellicht ook een probleem zou zijn geweest
in de sfeer van de overgang van de bestuurlijke besluitvorming naar het beroep in
eerste aanleg. Niettemin zou het in theoretisch opzicht natuurlijk juister zijn als de
Afdeling het laatste zou doen. Een tussenoplossing is te zien in enkele uitspraken
van 31 oktober 2001. De Afdeling overweegt:223

‘…Appellant heeft bij indiening van nadere gronden bewijsstukken overgelegd (…).
Wat er van deze stukken ook zij, de Afdeling dient deze uit een oogpunt van een goede
procesorde in dit geschil buiten beschouwing te laten, omdat niet is gebleken dat
appellant deze stukken niet eerder bij de rechtbank heeft kunnen inbrengen opdat de
rechtbank kon beoordelen of er aanleiding bestond deze stukken alsnog in haar overwe-
gingen te betrekken…’

De rechtbank had volgens deze overweging dienen te bezien in hoeverre het niet
betrokken zijn van het bewijs in de bestuurlijke besluitvorming in de weg stond aan
toelating daarvan. De terzijdelegging in hoger beroep wordt in verband gebracht
met het feit dat zij daartoe niet de gelegenheid had gehad.

4.4.1.2 Nieuwe gegevens in het hoger beroep bij de Afdeling

Wat is nu de aanpak van de Afdeling ten aanzien van gegevens die voor de eerste
maal in hoger beroep worden verstrekt? In het voorgaande werd er al herhaaldelijk
aan gerefereerd dat die aanpak streng is. In zijn algemeenheid kan worden gezegd
dat terzijdelegging het uitgangspunt is, en dat de gevallen waarin daarop een
uitzondering wordt gemaakt dun gezaaid zijn, vooral als het nieuwe gronden
betreft.

Tot voor kort, zo werd eveneens al aangegeven, koos de Afdeling bijna altijd
de goede procesorde als grondslag voor de terzijdelegging. Inmiddels valt die term



NIEUWE GEGEVENS IN HET HOGER BEROEP
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niet meer zo vaak: in 2005 heeft de Afdeling op het onderhavige punt een stan-
daardoverweging ontwikkeld waarin zij niet meer voorkomt. Omdat de goede
procesorde echter jarenlang de vaste grondslag voor de terzijdelegging heeft
gevormd, en er aldus een overvloedige hoeveelheid uitspraken tot stand is gekomen
waarin deze wordt opgevoerd, wordt hier, voorafgaand aan het bespreken van de
huidige lijn, eerst nog een aantal uitspraken uit de bedoelde periode geciteerd.

In een uitspraak van 18 december 2002 overwoog de Afdeling:224

‘…Ten aanzien van de in hoger beroep overgelegde rapportage Asbestinventarisatie van
het Adviesbureau Asbestsanering Sloopwerken B.V. van augustus 2002 wordt overwo-
gen dat de Afdeling deze uit een oogpunt van goede procesorde in dit geschil buiten
beschouwing dient te laten, nu appellant deze rapportage niet eerder heeft ingebracht en
de rechtbank deze derhalve niet in haar overwegingen heeft kunnen betrekken…’

Dan een uitspraak van 5 februari 2003, waarin de Afdeling, na vereenvoudigde
behandeling op grond van artikel 8:54 Awb, het volgende overwoog:225

‘…Aan zijn besluitvorming heeft de staatssecretaris ten grondslag gelegd dat de aan
appellant verleende verblijfsvergunning bij beschikking van 9 november 2001 is
ingetrokken en dat gesteld noch gebleken is dat sprake is van bijzondere banden met
Nederland.
In beroep bij de rechtbank heeft appellant zich op het standpunt gesteld dat – samen-
gevat weergegeven – hij tot 9 november 2001 over een geldige verblijfsvergunning
beschikte en op grond hiervan in aanmerking had dienen te komen voor naturalisatie.
Pas in hoger beroep heeft appellant gesteld dat hij bijzondere banden met Nederland
heeft, omdat hij Nederlands spreekt, Nederlands onderwijs heeft genoten en in Neder-
land een gezin heeft gevormd en dat hij daarom in aanmerking had behoren te komen
voor naturalisatie.
De Afdeling acht het, in aanmerking genomen dat het niet gaat om argumenten die niet
in de bezwaar- en beroepsfase hadden kunnen worden opgeworpen, in strijd met de
goede procesorde dat dit voor het eerst in hoger beroep gebeurt. Reeds hierom kan het
aldus aangevoerde niet leiden tot gegrondbevinding van het hoger beroep…’
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226 ABRS 19 maart 2003, 200205654/1 (zie www.RaadvanState.nl). 
227 ABRS 11 juni 2003, 200205714/1 (zie www.RaadvanState.nl). 
228 Meer voorbeelden van zaken waarin deze lijn wordt gevolgd zijn: ABRS 24 maart 2004,

200307475/1, ABRS 11 september 2002, 200201399/1 (zie www.RaadvanState.nl), ABRS
25 september 2002, 200105959/1, AB 2003, 61 m.nt. TN, ABRS 12 maart 2003, 200204354/1,
ABRS 26 maart 2003, 200204631/1. Deze voorbeelden kunnen met vele andere worden aan-
gevuld. In een enkel geval noemt de Afdeling de goede procesorde niet, maar houdt zij het
bij de enkele opmerking dat de gegevens, nu deze eerder hadden kunnen ingebracht, buiten
beschouwing worden gelaten. Dat laatste gebeurde ook recentelijk nog in ABRS 5 april
2006, 200508641/1 (zie www.RaadvanState.nl).  
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En in een uitspraak van 19 maart 2003 stelde de Afdeling:226

‘Met betrekking tot de betogen van appellanten betreffende strijd van de bouwtekening
met het Bouwbesluit en met de Bouwverordening, het niet halen van de in het Bouwbe-
sluit neergelegde parkeernorm, het mogelijk ontbreken van een bodemonderzoek, het
verzuim aan de zijde van de gemeente om onderzoek te verrichten naar de mogelijkheid
van schade als gevolg van heiwerkzaamheden en het niet voldoen van de standplaatsen
aan de in het Bouwbesluit 2003 gestelde minimum oppervlakte-eisen, overweegt de
Afdeling dat appellanten deze gronden eerst in hoger beroep hebben aangevoerd. De
Afdeling acht dit in strijd met de goede procesorde, omdat niet is gebleken dat appellan-
ten deze gronden niet reeds bij de rechtbank naar voren hadden kunnen brengen…’

In een uitspraak van 11 juni 2003 overwoog de Afdeling het volgende:227

‘…Eerst in hoger beroep hebben appellanten aangevoerd dat niet duidelijk is wie in het
primaire besluit en de beslissing op bezwaar als overtreder wordt aangemerkt. Wat er
ook van dat betoog zij, de Afdeling gaat daarop niet in, omdat het in strijd met de goede
procesorde wordt geoordeeld om eerst in hoger beroep een grond aan te voeren die
eerder had kunnen worden aangevoerd. Van omstandigheden die het verontschuldigbaar
maakten dat deze grond niet eerder is aangevoerd, is niet gebleken…’

Het beeld dat uit deze uitspraken spreekt is duidelijk: hoofdregel is dat voor het
eerst in hoger beroep verstrekte gegevens, of het nu gaat om feiten of om gronden,
op grond van de goede procesorde buiten beschouwing blijven.228 Vaak wijst de
Afdeling op het ontbreken van verontschuldigbaarheid met betrekking tot het late
stadium van verstrekking van de gegevens; aldus de indruk wekkend dat er in geval
van dergelijke verontschuldigbaarheid ruimte is voor een uitzondering op het
uitgangspunt van terzijdelegging.

De bezwaren tegen deze afdoeningswijze kwamen in feite onder 4.3 al aan de
orde. De goede procesorde is, zo bleek in dit onderzoek al herhaaldelijk, een wat
ongrijpbaar fenomeen: een grote mate van rechterlijke vrijheid met betrekking tot
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de invulling ervan is inherent aan het begrip. Het is daarom misschien moeilijk om
op het punt van die invulling in ‘harde’ termen van ‘goed’ of ‘fout’ te spreken.
Daar staat tegenover dat een enkele verwijzing naar een zo onbevattelijk begrip,
zoals onder 4.3.6.2 al aangestipt, moeilijk als een toereikende onderbouwing kan
worden beschouwd voor het op structurele basis buiten beschouwing laten van
gegevens uit de onderhavige categorie. Het in stelling brengen van de goede
procesorde met betrekking tot de overgang van de eerste aanleg naar het hoger
beroep, het hanteren van het begrip in ruime zin derhalve,229 is geen vanzelfspre-
kendheid. De gegevens zijn in de hoger-beroepsprocedure zelf immers tijdig
ingebracht, de procedure kan in principe haar normale loop hebben; aspecten als
het verdedigingsbeginsel zijn in zoverre niet zo zeer in het geding. Zoals hierna zal
blijken, is hantering van het begrip in de hier bedoelde, ruime zin bij de andere
hoogste bestuursrechtelijke rechtscolleges dan ook niet gebruikelijk.230 De onder
4.3.6 getrokken conclusies houden niettemin een beperkte rol voor de hier bedoel-
de, ruime toepassingswijze in. Maar dan, zo werd betoogd, moet het wel gaan om
situaties waarin de goede procesorde daadwerkelijk en aantoonbaar in gevaar blijkt,
bijvoorbeeld omdat de doelmatigheid in het betrokken geval aantoonbaar en in
substantiële mate in het gedrang dreigt te komen. Het betreft hier dus uitzonde-
ringssituaties, ter zake waarvan een op het geval toegesneden motivering is aan-
gewezen.

In het wat verdere verleden kwam een enkele keer al een wat andere aanpak dan
de zojuist besproken aanpak voor. Zo liep de Afdeling in een uitspraak van 3 april
2000 in feite al enigszins vooruit op de hierna te bespreken, huidige lijn. De zaak
betrof een besluit op een verzoek om nadeelcompensatie; appellanten achtten het
toegekende bedrag voor deskundigenkosten en kosten voor rechtsbijstand te laag.
De rechtbank had geoordeeld dat appellanten hun stelling onvoldoende hadden
onderbouwd, en had daarbij verwezen naar de verantwoordelijkheidsverdeling van
de artikelen 3:2 en 4:2 Awb, waaruit volgens de rechtbank in dit geval voortvloeide
dat het ontbreken van de benodigde gegevens niet aan het bestuur, maar aan
appellanten viel toe te rekenen. Voorts had de rechtbank overwogen dat appellan-
ten de ontbrekende gegevens ook in beroep niet hadden verstrekt, zodat het beroep
ongegrond diende te worden verklaard. Het vervolg laat zich raden: in hoger
beroep kwamen betrokkenen alsnog met specificaties. Wat doet nu de Afdeling?
Hoewel de uitspraak van de rechtbank een handreiking biedt voor afdoening op
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231 Al past de overweging van de rechtbank omtrent het ook in beroep niet verstrekken van de
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233 Het citaat is afkomstig uit ABRS 4 mei 2005, 200406413/1. De overweging is in dezelfde
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(hier betrof het overigens kennelijk een nieuw besluitonderdeel), ABRS 28 december 2005,
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en ABRS 28 februari 2007, 200604098/1. Enigszins afwijkend is ABRS 13 december 2006,
200601942/1. Zie www.RaadvanState.nl.
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grond van de benadering van Daalder en Schreuder-Vlasblom,231 kiest zij die weg
niet; evenmin brengt zij de goede procesorde in stelling. De Afdeling overweegt
het volgende:232

‘…De Afdeling stelt voorop dat in hoger beroep vooreerst de uitspraak van de rechtbank
ter toets staat. Voorts was het in de eerste plaats aan appellanten om aannemelijk te
maken dat de door hen, in afwijking van de bij de beslissing op bezwaar toegekende
bedragen, geclaimde kosten in het kader van de schadevaststelling zijn gemaakt. Op
grond van de stukken en het verhandelde ter zitting is de Afdeling van oordeel dat de
rechtbank terecht tot de conclusie is gekomen dat het beroep in dit opzicht onvoldoende
was onderbouwd en om die reden in zoverre ongegrond moest worden verklaard.
(…)

Aangezien de rechtbank op dit punt tot een juist oordeel is gekomen, kunnen de in hoger
beroep overgelegde specificaties, daargelaten in hoeverre deze zien op kosten die in het
kader van de schade vaststelling zijn gemaakt, niet leiden tot toekenning van een hogere
vergoeding…’

De terzijdelegging wordt daarmee gebaseerd op kwalificatie van de aangevallen
uitspraak als het (primaire) voorwerp van de beoordeling. Zo’n kwalificatie, zo
werd onder 4.3.1 uiteengezet, is op zichzelf beschouwd echter een weinig zeggende
keuze, die ook over het herkansingsaspect niet of nauwelijks iets zegt. Zij is dus
ongeschikt als motivering voor het uitsluiten van die herkansing.

Dan de huidige lijn. Zoals al vermeld introduceerde de Afdeling medio 2005 een
nieuwe standaardoverweging op het onderhavige punt, die sindsdien regelmatig in
haar jurisprudentie terugkeert; het aantal uitspraken waarin zij voorkomt is opval-
lend groot. Er zijn uitgebreidere en minder uitgebreide versies van deze overwe-
ging. In uitgebreidere vorm luidt de overweging als volgt:233
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‘…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
zorgvuldig en doelmatig gebruik van rechtsmiddelen en omwille van de rechtszekerheid
van andere partijen omtrent hetgeen in geschil is, had behoren te doen, dient dit betoog
buiten beschouwing te blijven…’

Ook hier dus allereerst een keuze voor de aangevallen uitspraak als object van
beoordeling. In het licht van de vaststelling dat deze keuze op het onderhavige punt
allerminst bepalend is, is het opvallend dat de Afdeling het, anders dan in de
uitspraak van 3 april 2000, niet laat bij haar opmerking ter zake. Er worden nog
andere redenen voor het buiten beschouwing laten van de gegevens genoemd. Dit
roept de vraag op of de Afdeling het betitelen van de aangevallen uitspraak als
voorwerp van de beoordeling inmiddels wellicht ook zelf wat te mager acht om als
op zichzelf staande grondslag voor terzijdelegging te kunnen dienen.234

In de redengeving voor de terzijdelegging die de Afdeling vervolgens formu-
leert, zijn uiteenlopende elementen terug te vinden. De constatering dat er geen
reden is waarom het betoog niet reeds voor de rechtbank had kunnen worden
gevoerd, houdt impliciet het niet van toepassing verklaren van een uitzonderings-
clausule in, welke kennelijk vergelijkbaar is met de uitzonderingsgrond die de
Afdeling voorheen in haar uitspraken noemde: die van verontschuldigbaarheid ter
zake van het niet in een eerder stadium inbrengen van de gegevens. Terzijdeleg-
ging, zo valt daaruit af te leiden, is in de hier aan de orde zijnde situatie dus de
hoofdregel gebleven, en toelating vormt daarop nog steeds de uitzondering. Dat
blijkt ook uit hetgeen de Afdeling vervolgens overweegt. De Afdeling noemt twee
redenen waarom van appellante had mogen worden verwacht dat zij de gegevens
in een eerder stadium dan het hoger beroep had ingebracht: enerzijds verwijst de
Afdeling naar een ‘zorgvuldig en doelmatig gebruik van rechtsmiddelen’, en
anderzijds naar ‘de rechtszekerheid van andere partijen omtrent hetgeen in geschil
is’. Het eerste aspect lijkt te verwijzen naar de gedachte van doelmatigheid, van
ordelijkheid en van proceseconomie zoals die ook de goede procesorde, opgevat
in ruime zin, inkleurt.235 In zoverre verschilt niet alleen de door de Afdeling ge-
bruikte uitzonderingsclausule, maar ook de door haar toegepaste hoofdregel niet
van de voorheen gehanteerde lijn. De betekenis van het tweede aspect blijft wat
onduidelijk. De Afdeling spreekt van rechtszekerheid omtrent hetgeen in geschil
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is: dat is, zo lijkt het, iets anders dan het door Widdershoven c.s. genoemde
voortduren van rechtsonzekerheid als gevolg van procedurevertragingen.236 Wat
wil de Afdeling hiermee nu precies zeggen? Wellicht dat ook het onderhavige
argument wijst in de richting van de goede procesorde, maar dan naar het daarin
besloten liggende behoorlijkheidsaspect, naar de verdedigingsbelangen van de
wederpartij(en) derhalve: die moet(en) weten waar het geschil om draait om hun
proceshouding op adequate wijze te kunnen bepalen, zo zou dan de gedachte zijn.
Zo bezien is het argument niet sterk. Zoals zojuist nog gememoreerd, worden de
verdedigingsbelangen van de wederpartij in de hier aan de orde zijnde situatie
immers niet zo zeer geschaad.237 De wederpartij heeft gedurende de hoger-beroeps-
procedure gewoon de gelegenheid om een reactie op de, immers reeds bij aanvang
van die procedure, nieuw ingebrachte gegevens voor te bereiden.

De verwijzing naar de rechtszekerheid kan ook op een wat andere manier
worden uitgelegd. De gedachte is dan dat aan het niet op tafel komen van een
geschilpunt in de besluitvormingsfase en in de eerste rechterlijke fase, door andere
partijen – en dan met name door derdebelanghebbenden-partijen238 – als het ware
het vertrouwen mag worden ontleend dat het punt ook in hoger beroep buiten beeld
blijft. Zo ingekleed is de rechtszekerheidsgedachte ook in de literatuur hier en daar
wel verwoord. Zo noemt De Bock het voorbeeld van een procedure tegen een
bouwvergunning voor een hotel, waarin de bezwaren zich hebben toegespitst op
veronderstelde parkeeroverlast, en waarin de vergunninghouder, derdebelang-
hebbende-partij in de procedure, in reactie op die bezwaren heeft toegezegd om een
groot aantal parkeerplaatsen bij zijn hotel te creëren. Wordt vervolgens in een later
stadium ineens strijd met de bouwverordening ingeroepen, dan kan de vergunning-
houder, zo merkt De Bock op, zich behoorlijk bekocht voelen.239 Een dergelijke
redenering is – zeker onder de geschetste omstandigheden, die natuurlijk uitzonder-
lijk zijn – op zichzelf beschouwd wel invoelbaar. Welbeschouwd is zij echter in
strijd met de uitgangspunten van het geldend bestuursprocesrecht, en zelfs met de
keuze op zich voor het creëren van een tweede feitelijke instantie. Het gebruikma-
ken van de tweede feitelijke instantie impliceert immers nu juist dat de zaak nog
openligt, dat de appellant in kwestie dus nog een poging doet om het gewraakte
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240 Van rechtsonzekerheid omtrent hetgeen in geschil is, is zo bezien geen sprake: in geschil
is nog altijd het bestreden besluit. 

241 Al heeft de ‘onderdelenfuik’ van artikel 6:13 Awb natuurlijk wel tot op zekere hoogte dat
effect. Het is echter niet de rechtszekerheidsgedachte waarop deze is gebaseerd, zo blijkt uit
de daaraan ten grondslag liggende conclusies van de Commissie Evaluatie Awb II en uit de
door de regering gegeven toelichting. Zie hoofdstuk 3, onder 3.4.2 en 3.4.3. Nog minder dan
in de ‘onderdelensituatie’ ligt het inroepen van de rechtszekerheid voor de hand als de nieuw
ingebrachte gegevens betrekking hebben op al eerder ter discussie gestelde besluitonder-
delen.  

242 Zie de al genoemde uitspraken ABRS 28 december 2005, 200503061/1 en ABRS 19 juli
2006, 200508137/1. 

243 Zie over het rechtszekerheidsbeginsel als algemeen rechtsbeginsel en de bescherming van
de belangen van de overheid door dat beginsel: Van Wijk/Konijnenbelt en Van Male, 2005,
p. 311. 

244 Overigens betekent de omstandigheid dat aan een rechtsgeding slechts twee partijen deelne-
men, natuurlijk niet dat bij het geschil niet de belangen van anderen dan de procespartijen
kunnen zijn betrokken. Van dergelijke betrokkenheid was bijvoorbeeld nadrukkelijk sprake
in de zaak waarin de zojuist genoemde uitspraak van 28 december 2005 is gedaan: de
vergunninghoudster was uitgenodigd om deel te nemen aan het geding in hoger beroep,
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besluit van tafel te krijgen.240 Eventuele derdebelanghebbenden-partijen behoren
dat te weten: er is geen aanleiding voor het honoreren van een eventueel aan die
zijde aanwezige verwachting dat het besluit dat het onderwerp van het geschil
vormt, ondanks het aanhangig zijn van hoger beroep, in bepaalde opzichten al een
soort onaantastbaarheid heeft verworven.241 Daarvan staat los dat men er natuurlijk
voor kan kiezen om de beoordeling in de tweede feitelijke instantie in meerdere of
mindere mate op een controlegerichte wijze te laten plaatsvinden. Zelfs al hád in
dat kader een keuze voor uitsluiting van herkansing in de rede gelegen, dan nog
had het inroepen van de rechtszekerheid daarbij echter niet voor de hand gelegen.
Daarmee wordt, nogmaals, een status van een soort semi-onherroepelijkheid in het
leven geroepen, die afbreuk doet aan de grondgedachte van de tweede feitelijke
instantie.

Overigens noemt de Afdeling het rechtszekerheidsargument nu en dan ook in
twee-partijengeschillen: zij spreekt dan niet, zoals in bovenstaand citaat, van de
‘rechtszekerheid van andere partijen, maar van de ‘rechtszekerheid van de andere
partij’.242 Ook de rechtszekerheid van het bestuursorgaan wordt volgens de Af-
deling dus bedreigd.243 Die redenering is, behalve om bovengenoemde redenen, om
nog een reden bezwaarlijk. Het op deze wijze vooropstellen van de procespositie
van het bestuursorgaan staat immers op gespannen voet met de ‘sociale’ karak-
teristieken van het bestuursprocesrecht en de aan dat procesrecht toegeschreven
‘cultuur van de goede toegang’, zoals besproken onder 3.3.5.3.244
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maar had daarvan afgezien. Voor dit soort belanghebbenden geldt dat hun processuele
belangen niet in het geding zijn; dat het inbrengen van nieuwe gegevens in de betrokken
hoger-beroepsprocedure hún rechtszekerheid in gevaar zou brengen valt daarom zo mogelijk
nog moeilijker vol te houden dan dat de rechtszekerheid van procespartijen zou worden
bedreigd. Zelfs de Afdeling rept dan ook niet over deze belanghebbenden. Bedreiging van
hun rechtszekerheid kan hooguit aan de orde zijn in de door Widdershoven c.s. genoemde,
meer indirecte zin van het te lang voortduren van (rechtspositionele) onzekerheid als gevolg
van verlenging van de procedure.

245 ABRS 23 november 2005, 200504415/1, ABRS 6 september 2006, 200509874/1, ABRS 8
november 2006, 200603614/1, alsmede de hierna nog te bespreken uitspraken ABRS 21 juni
2006, 200508834/1, AB 2006, 339, m.nt. R.J.G.M. Widdershoven (onder AB 2006,338),
ABRS 5 juli 2006, 200506659/1, ABRS 12 juli 2006, 200502100/1, AB 2006, 338, m.nt.
R.J.G.M. Widdershoven. Verder in ABRS 17 januari 2007, 200602412/1, ABRS 14 februari
2007, 200602818/1, ABRS 28 maart 2007, 200606983/1 en ABRS 18 april 2007,
200605561/1(zie www.RaadvanState.nl).

246 Zie de hierna nog te bespreken uitspraak ABRS 19 juli 2006, 200510316/1, alsmede ABRS
12 juli 2006, 200600314/1, ABRS 23 augustus 2006, 200510155/1, ABRS 23 augustus
2006, 200605688/1 en 200605688/2, ABRS 30 augustus 2006, 200510211/1 en ABRS 21
maart 2007, 200604670/1 (zie www.RaadvanState.nl). In ABRS 20 december 2006,
200602729/1 wordt slechts gesproken van een ‘zorgvuldig’ gebruik van rechtsmiddelen.

247 Afwijkend zijn met name de twee laatstgenoemde uitspraken, te weten ABRS 23 augustus
2006, 200605688/1 en 200605688/2, en ABRS 30 augustus 2006, 200510211/1. 

248 Namelijk in de al genoemde uitspraken ABRS 21 juni 2006, 200508834/1, AB 2006, 339,
m.nt. R.J.G.M. Widdershoven (onder AB 2006,338), ABRS 5 juli 2006, 200506659/1,
ABRS 12 juli 2006, 200502100/1, AB 2006, 338, m.nt. R.J.G.M. Widdershoven, ABRS 17
januari 2007, 200602412/1, ABRS 14 februari 2007, 200602818/1, ABRS 28 maart 2007,
200606983/1 en ABRS 18 april 2007, 200605561/1. 

249 Jaarverslag 2005, p. 96-98.
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In andere uitspraken is het rechtszekerheidsargument uit de zojuist weergegeven
standaardoverweging weggelaten.245 Soms ontbreekt daarnaast ook het doelmatig-
heidsargument.246 Dan wordt, soms in bewoordingen die wat afwijken van die in
de bovengeciteerde overweging,247 teruggevallen op de keuze voor de uitspraak in
eerste aanleg als voorwerp van de beoordeling. Soms ook is een verwijzing naar
‘de functie van het hoger beroep’ toegevoegd.248 Dat is een wel heel cryptische
verwijzing. Enige helderheid over hetgeen de Afdeling op dit punt in gedachten
heeft, biedt het Jaarverslag 2005 van de Raad van State, waarin de Afdeling haar
aanpak verdedigt met een beroep op de ‘controlefunctie’ van het hoger beroep, die,
zo stelt het Jaarverslag, past bij de behoefte aan een efficiënte geschilbeslechting
en bij de, gezien het ontbreken van een rechtseenheidvoorziening in het bestuurs-
recht, zo belangrijke functie van rechtsvorming en bewaking van rechtseenheid.249

Kennelijk is er dus weinig nieuws onder de zon. Niettemin geldt dat de vele
veranderingen die in de loop der tijd bij de Afdeling zichtbaar zijn op het punt van
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250 ABRS 17 mei 2006, 200506486/1. Deze situatie keert in de Afdelingsjurisprudentie regel-
matig terug. Andere voorbeelden zijn ABRS 25 augustus 2004, 200306245/1 en ABRS 29
maart 2006, 200502668/1 (zie www.RaadvanState.nl). 
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de motivering van haar standpunt inzake nieuwe gegevens in hoger beroep, niet
bijdragen tot de overtuigingskracht van dat standpunt. Er kan daarmee immers de
indruk ontstaan dat eerst een stelling is betrokken, en dat daarbij pas achteraf
(steeds weer andere) argumenten worden gezocht.

De wijze waarop de Afdeling omgaat met in hoger beroep nieuw ingebrachte
gegevens heeft, ten slotte, ook gevolgen voor de situatie waarin in eerste aanleg
zaken buiten beschouwing zijn gelaten vanwege het op een te laat moment in de
procedure aldaar inbrengen daarvan. Ook al zijn de gegevens in het hoger beroep
tijdig ingebracht, de Afdeling laat het in zo’n situatie bij een beoordeling of de
terzijdelegging door de rechtbank terecht is geweest. Komt zij tot de conclusie dat
dat het geval was, dan blijft ook in hoger beroep de deur voor de gegevens dicht:
de gegevens worden gelijkgeschakeld met gegevens die geheel en al buiten de
eerste aanleg zijn gebleven. Zo overwoog de Afdeling in een uitspraak van 17 mei
2006:250

‘…In hoger beroep heeft appellant allereerst de juistheid van de naar aanleiding van zijn
aanvraag in het SAOZ-rapport neergelegde planologische vergelijking bestreden.
Dit betoog faalt. De rechtbank heeft terecht en op juiste gronden geoordeeld dat de
gronden die zich richten tegen het SAOZ-rapport niet in de rechterlijke beoordeling
dienen te worden betrokken, omdat deze niet tijdig kenbaar zijn gemaakt. In het beroep-
schrift heeft appellant zich beperkt tot een beroep op het gelijkheidsbeginsel, dat geen
verband houdt met in de inhoud van het SAOZ-rapport. Vast staat dat appellant pas ter
zitting bij de rechtbank gronden heeft aangevoerd tegen de planologische vergelijking
neergelegd in het SAOZ-rapport. Deze gronden kunnen niet worden aangemerkt als
nadere toelichting van de eerder aangedragen beroepsgrond en dienen te worden
aangemerkt als nieuwe beroepsgronden. Niet is gebleken dat appellant deze gronden niet
eerder heeft kunnen aanvoeren. Nu de rechtbank deze gronden terecht wegens strijd met
de goede procesorde buiten beschouwing heeft gelaten, bestaat er voor het alsnog
inhoudelijk beoordelen van de juistheid van de in het SAOZ-rapport opgenomen
planologische vergelijking in hoger beroep dan ook geen ruimte…’

Samenvattend kan worden gesteld dat terzijdelegging van in hoger beroep nieuw
ingebrachte gegevens zowel volgens de oude benadering als volgens de nieuwe
benadering het uitgangspunt is bij de Afdeling. Ook de gebruikte uitzonderings-
clausule lijkt inhoudelijk gelijk gebleven. De redengeving voor de terzijdelegging
wordt in de nieuwe benadering uitvoeriger verwoord, maar inhoudelijk is de
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251 ABRS 28 april 2004, 200306379/1, JB 2004, 213 m.nt. C.L.G.F.H. A., JB 2004, 239 m.nt.
NV en AB 2004, 276, m.nt. RW. De uitspraak kwam hiervoor, onder 4.2.1.5 al aan de orde.
Daar werd ingegaan op de vraag of de hier gemaakte uitzondering geboden is vanuit
EVRM-rechtelijk perpectief. 
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verandering niet spectaculair: behalve in een keuze voor de aangevallen uitspraak
als voorwerp van de beoordeling, wordt bedoelde redengeving nog steeds gezocht
in de doelmatigheidsgedachte zoals die ook ten grondslag ligt aan de goede
procesorde in ruime zin, waaraan in sommige gevallen dan nog het rechtszeker-
heidsargument is toegevoegd. De hier verwoorde opvatting dat op het een en ander
wel wat valt af te dingen is een logisch voortvloeisel van de al eerder gememoreer-
de opmerkingen onder 4.3.1, alsmede van de onder 4.3.5 en 4.3.6 getrokken con-
clusie dat er voor terzijdelegging als hoofdregel niet alleen vanuit een oogpunt van
doelmatigheid geen aanleiding is, maar dat zij bovendien om andere dan
doelmatigheidsredenen juist op bezwaren stuit.

Gronden, gebaseerd op bepalingen van internationaal recht

Tot zover de hoofdlijnen van de Afdelingsjurisprudentie. In een uitspraak van 28
april 2004, die dus nog dateert van vóór de introductie van de zojuist besproken
standaardoverweging, heeft de Afdeling op de door haar gekozen lijn een uitzonde-
ring gemaakt, die echter inmiddels alweer van de baan lijkt. De Afdeling overwoog
in bedoelde uitspraak het volgende:251

‘…Appellant heeft allereerst betoogd dat het in de planvoorschriften neergelegde verbod
van permanente bewoning van zomerhuisjes in strijd is met het EVRM (…). In de brief
van 7 maart 2004 heeft appellant dit betoog nader toegespitst op strijd met art. 1 Eerste
Protocol bij het EVRM en de art. 8 en 14 EVRM.
De Afdeling constateert dat appellant deze beroepsgrond niet bij de rechtbank heeft
aangevoerd. Zij is echter van oordeel dat dit niet in de weg staat aan beoordeling
daarvan, nu het hier gaat om rechtstreeks werkende verdragsbepalingen van Europees
recht, waarvan handhaving, mede gelet op art. 13 EVRM, door de nationale rechter moet
worden verzekerd…’

De Afdeling concludeert hier níet dat de volgens haar geldende redenen voor
terzijdelegging van in hoger beroep nieuw ingebrachte gegevens – indertijd ging
het eerst en vooral om de goede procesorde – in deze specifieke zaak niet in het
geding zouden zijn. Ook is geen sprake van de door de Afdeling vaak als mogelijke
uitzonderingsgrond genoemde verontschuldigbaarheid met betrekking tot de late
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252 En van zo’n uitzondering, zo meent de auteur, is evenmin sprake in de in hoofdstuk 3, onder
3.3.6 besproken uitspraak van 20 augustus 2003, 200204052/1, AB 2003, 391 m.nt. RW,
waarin de Medembliklijn buiten toepassing werd gelaten ten aanzien van een EG-rechtelijke
beroepsgrond.

253 Daarmee doelend op de annotaties van Widdershoven bij beide genoemde uitspraken,
alsmede op opmerkingen van J.H.Jans in NJB 2004, p. 1126 en 1890/1891.  

254 M. Schreuder-Vlasblom, Kroniek Bestuursprocesrecht, NTB 2005, p. 17-34, m.n. p. 30-31.
255 Al geeft zij misschien wel de bedoeling van de uitspraak weer, zo merkt Widdershoven op

in zijn annotatie bij 12 juli 2006, 200502100/1, AB 2006, 338. 
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inbreng van de gegevens. Toch laat de Afdeling de in hoger beroep nieuw inge-
brachte grond toe, en wel omdat deze is ontleend aan bepalingen uit (in dit geval)
het EVRM, waarvan de handhaving, in de bewoordingen van de Afdeling, door de
nationale rechter moet worden verzekerd.

Volgens Schreuder-Vlasblom is helemaal geen sprake van een uitzondering op
het uitgangspunt van niet-toelating.252 De afbakening van het geschil door partijen,
zo stelt zij, is in de kern een feitelijke aangelegenheid. Dit feitelijke debat wordt
door bestuur en rechter beslist aan de hand van voorschriften zoals wettelijke
bepalingen, EG-richtlijnen en EVRM-bepalingen, die op grond van artikel 8:69,
lid 2 Awb ambtshalve moeten worden aangevuld. Schreuder-Vlasblom meent
– anders dan ‘het commentaar’, zo merkt zij op253 – dat de Afdeling in de uitspraak
van 28 april 2004 niet enige ‘trechter’ ter zijde stelt vanwege het bijzondere belang
van de betrokken verdragsbepaling, maar slechts bevestigt dat geen enkele op het
geschil toepasselijke rechtsregel buiten de beoordeling daarvan mag blijven, en dat
de afbakening van dat geschil geschiedt op het niveau van de feiten. Met andere
woorden: er wás helemaal geen sprake van een nieuwe beroepsgrond. Schreuder-
Vlasblom neemt kennelijk aan dat de betrokken beroepsgrond al, in feitelijke
bewoordingen, bij de rechtbank was aangevoerd en dat ‘slechts’ ambtshalve
aanvulling daarvan was aangewezen – de auteur laat overigens onvermeld dat die
ambtshalve aanvulling dan ook al bij de rechtbank had moeten plaatsvinden.254

Deze lezing van Schreuder-Vlasblom correspondeert echter niet met de tekst van
de betrokken uitspraak.255 In de uitspraak wordt wel degelijk gesproken van een
niet bij de rechtbank aangevoerde beroepsgrond, de toelating van die beroepsgrond
wordt wel degelijk gepresenteerd als zijnde een uitzondering op de gebruikelijke
handelwijze, en de beslissing tot die uitzondering wordt, expliciet en onverbloemd,
gerelateerd aan de bijzondere aard van de daarmee gemoeide rechtsregel.

Wel lijkt inmiddels duidelijk dat de gemaakte uitzondering eenmalig is: de
Afdeling heeft de zojuist omschreven gedachtegang van Schreuder-Vlasblom
alsnog tot de hare gemaakt. Consequentie is dat als in hoger beroep voor de eerste
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256 ABRS 12 juli 2006, 200502100/1, AB 2006, 338, m.nt. R.J.G.M. Widdershoven. De
uitspraak werd hierboven al genoemd.

257 ABRS 21 juni 2006, 200508834/1, AB 2006, 339, m.nt. R.J.G.M. Widdershoven (onder AB
2006, 338), ABRS 5 juli 2006, 200506659/1 (zie www.RaadvanState.nl).
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maal een EVRM-bepaling of een (internationale) bepaling van vergelijkbaar
kaliber wordt ingeroepen, nog slechts wordt nagegaan of het beroep op die rechts-
regel, in het kader van de aanvulling van rechtsgronden als bedoeld in artikel 8:69,
lid 2 Awb, al bij de rechtbank had moeten worden behandeld. Is dat niet het geval,
en houdt het inroepen van de betrokken rechtsregel dus een nieuwe beroepsgrond
in, dan is er voor beoordeling daarvan in het appel geen plaats. Zo overwoog de
Afdeling in een uitspraak van 12 juli 2006:256

‘…Appellant betoogt dat de rechtbank heeft miskend dat het college door hem alsnog
een ligplaatsvergunning te weigeren, in strijd heeft gehandeld met artikel 8 van het
Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele
vrijheden (hierna: EVRM) en artikel 1 van het Eerste Protocol bij het EVRM..

(…)Ingevolge artikel 8:69, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht (…) vult de
rechtbank ambtshalve de rechtsgronden aan.

Appellant heeft feitelijke omstandigheden rond zijn privacy en zijn gezinsleven niet aan
de orde gesteld in het geding voor de rechtbank. Derhalve waren zulke omstandigheden
daar geen onderwerp van geschil en was er geen feitelijke grondslag voor de rechtbank
om op basis daarvan met aanvulling van rechtsgronden artikel 8 van het EVRM in haar
beoordeling te betrekken. Aangezien het hoger beroep is gericht tegen de aangevallen
uitspraak, er geen reden is waarom voormelde omstandigheden niet reeds bij de recht-
bank ter sprake hadden kunnen worden gebracht en nu appellant dit uit een oogpunt van
een zorgvuldig en doelmatig gebruik van rechtsmiddelen, gelet op de functie van het
hoger beroep, had behoren te doen, dient het betoog dat gehandeld is in strijd met artikel
8 van het EVRM buiten beschouwing te blijven…’

De uitspraak is niet de eerste waarin een redenering als zojuist geciteerd – de
genoemde toetsing aan artikel 8:69, lid 2 Awb, gecombineerd met één van de
varianten van de zojuist besproken standaardoverweging – voorkomt. Hier wordt
juist deze uitspraak over het voetlicht gebracht omdat daarin, nu het EVRM-
bepalingen betreft, de meest duidelijke ommezwaai ten opzichte van de uitspraak
van 28 april 2004 zichtbaar is. In uitspraken van 21 juni 2006 en 5 juli 2006 paste
de Afdeling de onderhavige redenering echter al toe ten aanzien van aan het EG-
recht ontleende gronden.257 Een iets ingekorte versie is terug te vinden in een
uitspraak van 19 juli 2006, waarin het eveneens om een EG-rechtelijke beroeps-
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258 ABRS 19 juli 2006, 200510316/1 (zie www.RaadvanState.nl). Ook naar deze drie uitspra-
ken werd hierboven al verwezen. 

259 Enige, maar niet heel veel onzekerheid, want de al genoemde uitspraak van 20 augustus
2003 wees, al is de ‘Medembliksituatie’ niet helemaal op één lijn te stellen met de overgang
van het beroep naar het hoger beroep, natuurlijk in de richting van een in dit verband
gelijkstellen van beide categorieën.

260 Het werd ook in hoofdstuk 1 al gezegd: de term ‘feitelijk’ wordt hier in een wat andere
betekenis gebruikt dan wanneer het onderscheid tussen beroepsgronden en feitelijke
gegevens aan de orde is. 

261 Wordt de herkansingsgedachte tot uitgangspunt genomen, dan is het gevaar van het buiten
toepassing blijven van ten aanzien van het bestreden besluit ingeroepen bepalingen van
internationaal recht natuurlijk in principe afgewend. 
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grond ging.258 Daar waar Widdershoven in zijn annotatie bij de uitspraak van 28
april 2004 nog uitging van (enige) onzekerheid met betrekking tot de vraag of de
Afdeling de daarin verwoorde lijn ook op EG-rechtelijke gronden van toepassing
achtte,259 is thans dus in elk geval duidelijk dat de gewijzigde opstelling van de
Afdeling mede op dat EG-recht betrekking heeft.

Wat valt er nu inhoudelijk over de redenering van de Afdeling te zeggen? Op
zichzelf beschouwd geeft de Afdeling, in navolging van Schreuder-Vlasblom, een
correcte uitleg aan artikel 8:69, lid 2 Awb. In hoofdstuk 1, onder 1.2.2.4 kwam aan
de orde dat het geschil zoals dat ter beoordeling staat aan de bestuursrechter,
inderdaad een in wezen feitelijk karakter heeft.260 Het is aan de rechter om, in het
kader van zijn verplichting tot aanvulling van rechtsgronden als verwoord in artikel
8:69, lid 2 Awb, bij dit feitelijke geschil het daarop toepasselijke recht te zoeken
– of op dat toepasselijke recht nu met zo veel woorden een beroep is gedaan of
niet. In zoverre was de uitspraak van 28 april 2004 inderdaad wat merkwaardig: of
de bestuursrechter al dan niet toetst aan een bepaalde (verdrags)bepaling behoort
niet afhankelijk te zijn van het al dan niet expliciet inroepen van de bepaling door
de betrokkene.

De schoen wringt ergens anders. Hoe terecht de conclusie van de Afdeling ook
is dat de rechtbank, als het in appel gedane beroep op het EVRM inderdaad een
nieuw geschilpunt, een nieuwe beroepsgrond inhield, niet tekort is geschoten in het
kader van haar verplichting tot aanvulling van rechtsgronden, dat betekent niet dat
het nieuwe geschilpunt in het kader van het hoger beroep niet behandeld zou
kunnen worden. In deze zaak geldt dus het herkansingsvraagstuk, zoals dat in alle
andere besproken zaken geldt.261 Omdat de Afdeling op dit punt de zojuist bespro-
ken standaardoverweging gebruikt, kan worden verwezen naar hetgeen daarover
reeds werd gezegd.
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262 Widdershoven c.s., 2001, p. 127-128. De Afdeling heeft regelmatig geoordeeld dat een
beroep op het gelijkheidsbeginsel niet voor het eerst in hoger beroep kan worden gedaan
– hetgeen natuurlijk niets anders inhoudt dan toepassing van de eerder besproken hoofdlijn
(zie bijvoorbeeld ABRS 19 april 2001, 200101066/1 en 200101066/2, ABRS 7 augustus
2002, 200105148/1 en ABRS 29 april 2003, 200205005/1 (zie www.RaadvanState.nl)).
Widdershoven c.s. noemen enkele uitspraken waarin de Afdeling feitenmateriaal ter
adstructie van een beroep op het gelijkheidsbeginsel wél toelaat (namelijk ABRS 3 juli
1998, H01.97.0327, ABRS 8 mei 1998, H01.97.0250 en ABRS 9 mei 2000, 199900395/1,
JB 2000, 179). Met dit soort feitelijke gegevens is overigens iets bijzonders aan de hand, zo
werd al geconstateerd in hoofdstuk 3, onder 3.3.2: foto’s en dergelijke van het resultaat van
in andere zaken tot stand gekomen besluitvorming behelzen bij het bestuur bekende
informatie, namelijk informatie over de manier waarop in andere zaken is beslist. Dit neemt
niet weg dat de gegevens, indien in hoger beroep voor de eerste maal verstrekt, buiten het
zicht van de rechter in eerste aanleg zijn gebleven. Toch zou de vraag kunnen worden
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Uitzonderingen op de hoofdlijn

De door de Afdeling in 2004 toegepaste uitzondering met betrekking tot aan het
EVRM ontleende gronden is van de baan, zo bleek, maar welke uitzonderingen
past de Afdeling nog wel toe op de door haar gehanteerde hoofdregel dat in hoger
beroep nieuw ingebrachte gegevens buiten beschouwing blijven? Vooropgesteld
wordt dat de veel genoemde uitzonderingsmogelijkheid van verontschuldigbaar-
heid met betrekking tot de late inbreng van de gegevens vooral een theoretische
lijkt; de Afdeling komt zelden of nooit tot het oordeel dat het pas in hoger beroep
op tafel leggen van gegevens de betrokkene niet kan worden tegengeworpen. Dat
betekent niet dat zij nooit een uitzondering op de terzijdelegging maakt. Wel lijkt
er in dit opzicht sprake van een verschil in behandeling van gronden enerzijds, en
feitelijke gegevens anderzijds. Tot nu toe werd in dit hoofdstuk geen onderscheid
tussen beide categorieën gemaakt: anders dan in de situatie die in de hoofdstukken
2 en 3 aan de orde was, pleegt in de situatie die in dit hoofdstuk wordt behandeld
immers vanuit één en dezelfde theoretische achtergrond met de beide categorieën
gegevens te worden omgegaan. De tot nu toe in deze subparagraaf geciteerde
uitspraken hebben dan ook afwisselend op gronden en op feiten betrekking. Bij het
bepalen van de ruimte voor uitzonderingen op het uitgangspunt van terzijdelegging
lijkt, met name de laatste jaren, door de Afdeling echter wel verschil tussen de twee
categorieën te worden gemaakt: de Afdeling lijkt eerder genegen tot het maken van
een uitzondering in geval van nieuwe feiten dan in geval van nieuwe gronden.
Widdershoven c.s. kwamen anno 2001 overigens al tot een, in voorzichtige be-
woordingen gestelde, vergelijkbare conclusie, maar dan, vooral, in het kader van
de beoordeling van beroepen op het gelijkheidsbeginsel.262
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gesteld in hoeverre de hier bedoelde situatie op één lijn is te stellen met die waarin ‘echte’
nieuwe feiten boven tafel komen, gegevens dus die ook bij het bestuur niet bekend waren.
Zie ook de hierna te maken opmerking over ABRS 22 november 2006, 200600941/1. 

263 Zie de in hoofdstuk 3, onder 3.3.2 besproken jurisprudentie inzake het gelijkheidsbeginsel.
264 ABRS 22 maart 2001, 200002116/1. 
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Voordat de jurisprudentie aan de orde komt die tot de zojuist verwoorde conclusie
heeft geleid, wordt nog het volgende opgemerkt. De hier gesignaleerde, soepeler
benadering ten aanzien van feiten dan ten aanzien van gronden vormt, merkwaardi-
gerwijs, het spiegelbeeld van de aanpak van de Afdeling op het punt van de eerste
aanleg, die, onder het oude artikel 6:13 Awb, juist een grotere mate van soepelheid
ten aanzien van nieuwe gronden liet zien. Daar, zo werd opgemerkt, stond de ten
aanzien van nieuwe feiten toegepaste beperking, logischerwijs, ook in de weg aan
toelating van gronden, voor zover gekoppeld aan de onder die beperking vallende
feiten.263 Hier, zo moet worden aangenomen, geldt het omgekeerde. Dat de Afde-
ling vooral ten aanzien van in hoger beroep nieuw ingebrachte gronden weinig
genegen is om een uitzondering op het uitgangspunt van terzijdelegging te maken,
heeft logischerwijs gevolgen voor feitelijke gegevens die aan dergelijke nieuwe
gronden zijn gekoppeld, zoals bijvoorbeeld deskundigenrapporten ter onderbou-
wing van zulke gronden: het kan niet anders dan dat daarmee op eenzelfde strikte
wijze wordt omgegaan als met de nieuwe gronden zelf. De hier gesignaleerde, wat
grotere mate van uitzonderingsbereidheid ten aanzien van de feiten geldt dus
feitenmateriaal dat op zichzelf beschouwd nieuw is, maar dat dient ter onderbou-
wing van gronden die al eerder aan de orde waren.

Dan de aangekondigde jurisprudentie. Met betrekking tot in hoger beroep nieuw
ingebrachte gronden is de Afdeling zoals gezegd strikt; de enige uitzonderings-
grond die in haar jurisprudentie een enkele maal zichtbaar is betreft geen echte
uitzonderingssituatie, maar de situatie waarin de nieuwe gegevens worden be-
schouwd als voortbouwend op datgene wat in eerste aanleg is ingebracht – er is,
met andere woorden, geen sprake van ‘echte’ nieuwe gegevens. Zo overwoog de
Afdeling in een uitspraak van 22 maart 2001:264

‘…Appellant heeft eerst in hoger beroep betoogd dat de nadere aanduiding “M” op de
plankaart aan het verlenen van de bouwvergunning in de weg staat. Anders dan burge-
meester en wethouders menen, is het eerst in hoger beroep aanvoeren van deze beroeps-
grond niet in strijd met de goede procesorde. Deze grond is immers terug te voeren op
de eerder in de procedure gestelde strijdigheid van het bouwplan met het bestemmings-
plan (…).’
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265 Al wordt ook hier het argument van het voortbouwen genoemd – maar daarvan is in het
geval van feitenmateriaal eigenlijk altijd sprake, tenzij dit materiaal met nieuwe gronden
wordt gecombineerd.

266 ABRS 15 juni 2005, 200409317/1 (zie www.RaadvanState.nl). 
267 ABRS 28 juni 2006, 200507363/1 (zie www.RaadvanState.nl). 
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Ten aanzien van in hoger beroep nieuw ingebrachte feitelijke gegevens lijken de
toelatingsmogelijkheden hier en daar ruimer te zijn.265 Zo overwoog de Afdeling
in een uitspraak van 15 juni 2005:266

‘… Appellante betwist het oordeel van de rechtbank en betoogt dat van een beoogd
strijdig gebruik van de opslaghal geen sprake is. Ter onderbouwing van dat betoog heeft
zij in hoger beroep een door een adviseur van de Gewestelijke Land- en Tuinbouworga-
nisatie opgesteld rapport overgelegd waarin een beschrijving van het bedrijf wordt
gegeven en de voorgenomen activiteiten van de verstandelijk gehandicapten in het
bedrijf worden toegelicht. Nu dit rapport niet meer bevat dan een nadere onderbouwing
van het reeds van meet af door appellante ingenomen standpunt en het college voorts
voldoende gelegenheid heeft gehad daarop te reageren bestaat, anders dan het college
heeft betoogd, geen grond dat rapport in deze procedure buiten beschouwing te laten…’

En in een uitspraak van 28 juni 2006 overwoog de Afdeling:267

‘…Ten aanzien van het verweer van het college (…) dat het rapport van adviesbureau
BRO buiten beschouwing dient te blijven, wordt als volgt overwogen. Het door appel-
lante overgelegde rapport vormt een nadere onderbouwing van hetgeen zij eerder naar
voren heeft gebracht. Appellante heeft bij indiening van het hoger beroep dit rapport
ingebracht, terwijl het college (…) de gelegenheid is geboden hierop te reageren. Van
deze mogelijkheid heeft het college ook gebruik gemaakt door een nadere reactie van
de door hem ingeschakelde deskundige in te dienen en zich ter zitting bij te laten staan
door een deskundige van dit bureau. Derhalve bestaat geen aanleiding om het rapport,
gelet op de aard van de gegevens en met het oog op de mogelijkheid van het verweer,
niet in deze procedure te betrekken…’

De twee uitspraken, beide inzake een bouwvergunning, zijn om meerdere redenen
opmerkelijk te noemen. In de eerste plaats valt het volledige ontbreken van afstem-
ming met de benadering van Daalder en Schreuder-Vlasblom op: de Afdeling gaat
niet in op de vraag wat de betekenis is van het niet betrokken zijn van de respectie-
velijke rapporten in de bestuurlijke besluitvorming. Hiervoor onder 4.4.1.1 werd
aangegeven dat het in hoger beroep voorbijgaan aan bedoeld aspect verklaarbaar
is als in dat hoger beroep wordt gekozen voor terzijdelegging. Is sprake van
toelating, dan ligt de situatie echter anders. Toelating in hoger beroep van gegevens
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268 Ook het Jaarverslag 2005 van de Raad van State, p. 98, wijst in deze richting. Ook daar
overigens geen woord over de verhouding met de bestuurlijke besluitvorming en de gevol-
gen van het buiten die besluitvorming blijven van de gegevens. Dat is des te opvallender nu
in het Jaarverslag 2004 nog op dat laatste punt werd ingegaan, zie p. 96-100 van dat verslag.
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die buiten beschouwing zouden zijn gelaten als zij reeds in eerste aanleg zouden
zijn overgelegd, is uiteraard moeilijk te verkopen. Misschien geldt dat de Afdeling
in deze uitspraken tevens afstand heeft willen nemen van de benadering van
Daalder en Schreuder-Vlasblom, of de toepassing van haar door die benadering
geïnspireerde werkwijze op enigerlei wijze heeft willen beperken – hetgeen op
zichzelf beschouwd natuurlijk positief zou moeten worden beoordeeld. Nu de
Afdeling zich op dit punt niet uitspreekt, valt hierover echter niets met zekerheid
te zeggen.

Opvallend is verder dat de in de uitspraken gebruikte bewoordingen niet zo zeer
duiden op door individuele omstandigheden ingegeven uitzonderingen, als wel op
een mogelijke nieuwe, specifiek op feitelijke gegevens betrekking hebbende
hoofdlijn. In feite vindt hier toelating plaats om de redenen zoals die zojuist,
alsmede onder 4.3.5.2, werden genoemd: het in de beoordeling meenemen van
gegevens die reeds bij aanvang van het hoger beroep zijn ingebracht, schaadt, ook
al zijn de gegevens nieuw ten opzichte van de eerste aanleg, in principe noch de
(verdedigings)belangen van de wederpartij, noch de doelmatigheid. De principiële
bewoordingen waarin de uitspraken zijn gesteld, gevoegd bij het gegeven dat in
beide uitspraken nadrukkelijk is aangegeven dat het nieuwe feitenmateriaal níet
tevens een nieuwe beroepsgrond inhield, werpen de vraag op of de Afdeling
wellicht tot een koersverandering heeft besloten, en haar strenge opstelling ten
aanzien van in hoger beroep nieuw ingebrachte gegevens voortaan tot nieuwe
gronden wil beperken. Dat ook de zojuist besproken, nieuwe standaardoverweging
van de Afdeling, gezien onder meer de daarin soms opgenomen verwijzing naar de
rechtszekerheid omtrent hetgeen in geschil is, vooral lijkt te zijn toegespitst op
gronden, zou een bevestiging voor een dergelijk vermoeden kunnen inhouden.268

Wanneer de Afdeling inderdaad deze weg zou willen inslaan, dan is dat,
vanzelfsprekend, een stap in de goede richting – vanuit een oogpunt van materiële
waarheidsvinding, en vanuit het oogpunt van de andere belangen zoals die onder
4.3.5.3 werden benoemd. De conclusies die hier omtrent het herkansingsaspect
werden getrokken betroffen álle soorten gegevens, dus ook gronden. Met het
vergroten van de toelatingsmogelijkheden ten aanzien van, specifiek, gegevens met
een feitelijk karakter, is de Afdeling er dus nog niet. Zo’n verruiming zou niettemin
een eerste stap voorwaarts betekenen, en, misschien zelfs wel een voorbode kunnen
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zijn van een op een breder vlak anders omgaan met de herkansingsgedachte. Men
moet echter niet te vroeg juichen. Zo overwoog de Afdeling in een uitspraak van
18 januari 2006:269

‘…Het beroep van appellant op de overgelegde verklaringen van (…) over bewoning
van het bijgebouw vanaf 1970 treffen evenmin doel. Deze verklaringen dateren van 28
april 2005, dat wil zeggen van na de uitspraak van de rechtbank, en dienen reeds daarom
buiten beschouwing te blijven…’

Ook een uitspraak van 22 november 2006 geeft toch weer blijk van een andere
koers – al is het onderscheid tussen feiten en gronden hier diffuus. De Afdeling
overwoog:270

‘…Gelet op de controlefunctie van het hoger beroep kunnen in hoger beroep in beginsel
geen nieuwe feitelijke omstandigheden naar voren worden gebracht. Dit is anders indien
deze door betrokkene redelijkerwijs niet bij de rechtbank hadden kunnen worden
ingebracht. Nu er geen reden is waarom de eerst door appellanten in hoger beroep naar
voren gebrachte omstandigheid, dat de vrijstelling niet in redelijkheid verleend had
kunnen worden nu het perceel waar het parkeerterrein is voorzien deel uitmaakt van de
Groene Hoofdstructuur, niet reeds bij de rechtbank had kunnen worden ingebracht, dient
deze buiten beschouwing te blijven…’

De terzijdelegging is hier des te opmerkelijker, nu het hier blijkbaar ging om een
feit waarvan het bestuur op de hoogte was, of althans had moeten zijn. Dat maakt
het strikte vasthouden aan een controle op het werk van de rechtbank enigszins
ongerijmd.

4.4.2 De Centrale Raad van Beroep

Hoofdregel bij de Centrale Raad van Beroep is sinds jaar en dag dat nieuwe feiten
en nieuwe gronden, ook als deze pas in hoger beroep voor de eerste maal worden
ingebracht, gewoon in de beoordeling kunnen worden meegenomen. In feite bleek
dat, voor zover het feitenmateriaal betreft, ook al uit de in hoofstuk 2, onder 2.6.2
besproken uitspraak van 23 juli 1996. Immers, daar sprak de Centrale Raad van de
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271 CRvB 23 juli 1996, 94/1748 WAO, RSV 1997/170. 
272 CRvB 29 januari 2002, 99/1376 NABW, JB 2002, 100 m.nt. C.L.G.F.H. A. Zie voor een

gelijkluidende overweging ook al: CRvB 14 oktober 1999, 97/11069 AW, JB 1999/303
m.nt. Jansen.

273 Hiervoor onder 4.3.6.1 werd, in navolging van Widdershoven c.s, een enigszins vergelijkba-
re uitzondering geformuleerd. 
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behandeling van het beroep of hoger beroep.271 In een uitspraak van 29 januari
2002 overwoog de Centrale Raad:272

‘…Met betrekking tot de in hoger beroep opgeworpen grief van appellant overweegt de
Raad in de eerste plaats dat hij de opvatting van gedaagde in zijn verweerschrift dat
appellant in strijd met de regels van goede procesorde handelt door deze grief pas nu aan
de orde te stellen, niet onderschrijft. De Raad is van oordeel dat wanneer een belangheb-
bende een grief tijdig kenbaar maakt aan de Raad en de gedaagde partij in de gelegen-
heid is geweest gemotiveerd op die grief te reageren, geen geschreven of ongeschreven
rechtsregel aan beoordeling van die grief in de weg staat. Niet gebleken is dat appellant
met het aanvoeren van deze grief buiten de grenzen van het geschil is getreden of in een
eerdere fase van de procedure welbewust ervan heeft afgezien bepaalde (mogelijke)
gebreken van het bestreden besluit aan de orde te stellen…’

Aan het slot van de geciteerde overweging formuleert de Centrale Raad met
betrekking tot het uitgangspunt van toelating van in hoger beroep nieuw ingebrach-
te gronden een tweetal mogelijke uitzonderingssituaties, te weten de situatie van
welbewuste achterhouding273 van de gegevens, en de situatie waarin ‘buiten de
grenzen van het geschil wordt getreden’. Deze uitzonderingsgronden zijn dezelfde
als die welke door de Centrale Raad worden aangehouden in geval van in eerste
aanleg nieuw ingebrachte gronden, en werden reeds besproken in hoofdstuk 3,
onder 3.3.3. Daar werd een mogelijke terughoudendheid bij de Centrale Raad
gesignaleerd ten aanzien van gronden die zien op besluitonderdelen die in de fase
van de bestuurlijke besluitvorming buiten de discussie zijn gebleven. De onder-
delenproblematiek lijkt in geen van de hier besproken uitspraken aan de orde, zodat
aan hetgeen op dit punt onder 3.3.3 werd opgemerkt weinig valt toe te voegen.
Zoals daar gesteld heeft dit aspect met de komst van het nieuwe artikel 6:13 Awb
overigens aan relevantie ingeboet.

Niet altijd heeft de Centrale Raad zijn ruimhartige lijn ten aanzien van in hoger
beroep nieuw ingebrachte gegevens strikt gevolgd. Widdershoven c.s. wijzen er op
dat de ambtenarenkamer van de Centrale Raad in een aantal zaken nieuw aan-
gevoerde gronden buiten beschouwing heeft gelaten omdat deze ‘tardief’ waren
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274 Widdershoven c.s., 2001, p. 115; CRvB 22 februari 1996, 95/363 AW, TAR 1996/76 en
CRvB 9 juli 1998, 97/3762 AW, TAR 1998/167.

275 Zie bijvoorbeeld (impliciet) CRvB 11 maart 2005, 03/746 WAO, LJN AT1800. 
276 CRvB 15 februari 2005, 02/5989 NABW, RSV 2005, 158 m.nt. F.J. IJspeerd. Zie ook de

eveneens al onder 2.5 genoemde uitspraak CRvB 21 maart 2000, 98/1906 NABW en
98/1827 RWW, RSV 2000,105. 

277 CRvB 19 januari 2006, 04/6821 AW en 04/6825 AW, LJN AV0492. 
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aangevoerd.274 Een nadere motivering is daarbij niet gegeven; de Centrale Raad
noemt dus geen grondslag als bijvoorbeeld de goede procesorde. Bedoelde zaken
zijn echter uitzonderingen. In de meeste gevallen ziet de Centrale Raad er, ook in
meer recente uitspraken, geen probleem in om in hoger beroep nieuw ingebrachte
feitelijke gegevens of rechtsgronden in zijn beoordeling te betrekken.275 Dat de
Centrale Raad daar soms ver in gaat, bleek al uit de in hoofdstuk 2, onder 2.5 en
2.6.2 besproken uitspraak van 15 februari 2005: het alsnog in hoger beroep voldoen
aan een verzaakte inlichtingenverplichting ter verkrijging van een bijstandsuitke-
ring leidt in deze uitspraak tot vernietiging van de uitspraak in eerste aanleg en het
alsnog gegrond verklaren van het beroep. Daarbij, zo werd in hoofdstuk 2 al
vermeld, wordt wel afgezien van een proceskostenveroordeling.276

Overigens is ook in recentere uitspraken nog wel wat cultuurverschil zichtbaar
tussen de ambtenarenkamer en de andere kamers. In een uitspraak van 19 januari
2006 op het gebied van het ambtenarenrecht betrekt de Centrale Raad weliswaar
een in hoger beroep nieuw ingebrachte grond in de beoordeling, maar dat gebeurt,
zo lijkt het, met frisse tegenzin, en blijkbaar ook met wat minder grondigheid dan
wanneer de grond eerder zouden zijn ingebracht:277

‘…Eerst in hoger beroep heeft appellant de stelling betrokken dat de vrienden en
kennissen voor wie hij de aangiften deed, daartoe zelf niet bij machte waren, zodat zij
eveneens vielen onder de hiervoor genoemde uitzondering.
Daarbij is gesteld dat het begrip “niet in staat zijn” niet nader is toegelicht en om die
reden ruim moet worden uitgelegd. Appellant heeft voorts naar voren gebracht dat
betrokkenen zich bereid hebben verklaard inzage te geven in hun medisch dossier.
De Raad deelt niet de stelling dat het begrip “niet in staat zijn” ruim moet worden
uitgelegd. Weliswaar heeft hij in zijn uitspraak van 18 september 2003, LJN AL6248,
overwogen dat aan dit criterium niet alleen is voldaan wanneer de betrokkene fysiek
en/of psychisch geheel buiten staat is, bijvoorbeeld in het geval van een coma, maar uit
deze uitspraak, die hulp aan een blinde betrof die niet kon beschikken over een braille-
versie van een aangifteformulier, mag niet de conclusie worden getrokken dat de Raad
een ruime uitleg van het begrip heeft omarmd. Van belang is immers dat het hier een
uitzondering betreft op een verbod. Daarbij ligt een ruime uitleg niet in de rede. Voorts
sluit de Raad zich aan bij hetgeen namens gedaagde is aangevoerd met betrekking tot
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de jaarlijks georganiseerde acties van de Belastingdienst ten aanzien van het verlenen
van hulp bij het invullen van aangiften (HUBA). Gelet hierop is de conclusie
gerechtvaardigd dat slechts in uitzonderlijke gevallen kan worden gesproken van
personen die zelf niet in staat zijn tot het invullen van een biljet voor de inkomstenbelas-
ting. Van zulke uitzonderlijke gevallen is hier niet gebleken. Nu appellant zijn in het
begin van deze alinea vermelde stelling eerst in een zeer laat stadium van de procedure
naar voren heeft gebracht terwijl hij dit veel eerder had kunnen doen en daarbij ook
medische gegevens had kunnen verstrekken, laat de Raad deze stelling verder voor wat
zij is…’

Ten slotte: ook gegevens die in eerste aanleg buiten beschouwing werden gelaten
omdat zij naar het oordeel van de rechtbank in die procedure te laat waren in-
gebracht, worden door de Centrale Raad, anders dan door de Afdeling, in hoger
beroep gewoon weer meegenomen – mits betrokkene in dat hoger beroep natuurlijk
tijdig met de gegevens is gekomen. In een uitspraak van 16 oktober 1998 overwoog
de Centrale Raad ter zake:278

‘… Bovengenoemde bezwaren heeft appellant eveneens bij de rechtbank, maar dan eerst
ter zitting, naar voren gebracht. De rechtbank was dienaangaande van oordeel dat het in
een dergelijk laat stadium aanvoeren van nieuwe grieven bezwaren ontmoet uit een
oogpunt van behoorlijke procesvoering en heeft die grieven derhalve buiten beschou-
wing gelaten.

Naar aanleiding van hetgeen dienaangaande van de zijde van gedaagde naar voren is
gebracht, merkt de Raad op dat een vaststelling door de rechtbank van strijd met een
goede procesorde in de hiervoor aangegeven zin geen zodanige doorwerking heeft in de
procedure in hoger beroep dat een inhoudelijke behandeling van de door de rechtbank
wegens strijd met een goede procesorde buiten beoordeling gelaten grieven, in hoger
beroep op voorhand niet meer mogelijk is. Wanneer, zoals in het onderhavige geval,
appellant in hoger beroep de door de rechtbank wegens het late tijdstip van kenbaar
maken, onbesproken gelaten grieven tijdig aan de Raad kenbaar heeft gemaakt en
gedaagde in de gelegenheid is geweest gemotiveerd op bedoelde grieven te reageren,
staat geen geschreven of ongeschreven rechtsregel eraan in de weg dat alsnog een
inhoudelijke beoordeling van die grieven plaats vindt…’.

Hierna, onder 4.4.3 zullen – naar aanleiding van een uitspraak met eenzelfde
uitkomst van het College van Beroep voor het bedrijfsleven – nog enige opmer-
kingen over deze aanpak worden gemaakt.
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4.4.3 Het College van Beroep voor het bedrijfsleven

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven heeft zich nog niet vaak over de
onderhavige materie uitgesproken. Bekend is eigenlijk alleen een uitspraak van 1
april 2004, waarin het College het volgende overwoog:279

‘…Blijkens de aangevallen uitspraak heeft de gemachtigde van appellanten in een
schrijven, dat twee dagen voor de zitting bij de rechtbank is ingekomen, naar voren
gebracht dat het pensioenfonds door het verlenen van vrijstelling onder eerdervermeld
voorschrift heeft gehandeld in strijd met het gelijkheids-, het rechtszekerheids- en het
vertrouwnesbeginsel (…). De rechtbank heeft hieromtrent geoordeeld dat eiseres (lees:
appellante sub 2) de desbetreffende bezwaren eerder en explicieter naar voren had
kunnen brengen en dat eiseres door het op vorenomschreven wijze aan de orde stellen
van bezwaren, heeft gehandeld in strijd met de beginselen van een goede procesorde.
Hieraan heeft de rechtbank de gevolgtrekking verbonden dat het beroep op de hierboven
genoemde beginselen niet kan slagen.
(…)
De gemachtigde van appellante sub 2 heeft in het aanvullend hoger beroepschrift
uiteengezet dat het pensioenfonds (…) heeft gehandeld in strijd met het reeds genoemde
gelijkheids- het rechtszekerheids- en het vertrouwensbeginsel. Genoemde gemachtigde
heeft daaromtrent in de onderhavige procedure stukken in het geding gebracht.
Van de zijde van het pensioenfonds is betoogd dat het College met deze stellingen en
gegevens geen rekening mag houden, nu deze, mede gelet op voormelde beslissing van
de rechtbank aangaande het in het geding in eerste aanleg gedane beroep op schending
van voornoemde beginselen, geacht moeten worden – ook – in hoger beroep te laat naar
voren te zijn gebracht.
Het College overweegt hieromtrent allereerst dat evenvermelde stellingen en gegevens
in het onderhavige geding tijdig zijn aangevoerd en dat – derhalve – het pensioenfonds
voldoende gelegenheid heeft gehad daarop in te gaan. Het pensioenfonds heeft van deze
gelegenheid gebruik gemaakt bij het voeren van verweer als vervat in bovenvermeld
verweerschrift, en bij de weergave van zijn standpunt ter zitting van het College. In die
zin is het pensioenfonds in hoger beroep niet in zijn processuele belangen geschaad.
Het College komt vervolgens, in aanmerking nemend dat het in dit geval gaat om een
geschil dat uitsluitend speelt in de rechtsverhouding tussen appellante sub 2 en het
pensioenfonds, tot het volgende oordeel.
Aan de juist te achten beslissing van de rechtbank om de in het geding in eerste aanleg
te laat aangevoerde grieven inzake schending van meergenoemde beginselen, buiten
beschouwing te laten wegens handelen in strijd met een goede procesorde, komt in het
onderhavige geding geen zodanige betekenis toe, dat een inhoudelijke beoordeling van
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deze bij het College wederom aan de orde gestelde grieven, achterwege zou moeten
blijven…’

Het College laat gronden die in eerste aanleg buiten beschouwing waren gelaten
vanwege te late inbrenging aldaar, in hoger beroep alsnog toe, en zit daarmee op
één lijn met de Centrale Raad. Annotator Bok wijst op de nadelen van deze con-
structie. De primaire neiging zou zijn, zo stelt hij, om de nieuwe – of beter: her-
haalde – beroepsgronden buiten beschouwing te laten: een hoger beroep, zo zou
men menen, mag er niet toe dienen om gebrekkig procesgedrag, dat door de
rechtbank terecht is afgestraft, alsnog te kunnen herstellen. Met enig nadenken, zo
vervolgt Bok, moet echter toch worden gezegd dat het College gelijk heeft. Zaken
die in het geheel niet bij de rechtbank naar voren waren gebracht, moeten, aldus de
annotator, immers als toelaatbaar worden beschouwd, mits de verdedigingsbelan-
gen van andere partijen niet worden geschaad. Goed bezien is het in het geheel niet
aandragen van beroepsgronden in de eerste aanleg een kwalijker vorm van proces-
gedrag dan het niet tijdig opbrengen van deze beroepsgronden. Waar in de eerste
categorie toelating plaatsvindt, moet dat dus ook in de tweede categorie gebeuren,
zo concludeert Bok. Hooguit, zo stelt hij, kan worden tegengeworpen dat de hoger-
beroepsrechter gebrekkig procesgedrag in eerste instantie aldus wel erg gemakke-
lijk ‘toedekt’, maar dat is, aldus Bok, in de ‘rekkelijke’ lijn van de CRvB en van
het CBb nu eenmaal het geval.

Een en ander vormt een juiste analyse. Aangenomen mag worden dat het
College naast de categorie gegevens die in eerste aanleg te laat waren aangedragen,
ook de categorie geheel en al buiten de eerste aanleg gebleven gegevens in beginsel
toelaatbaar acht in hoger beroep. De overwegingen van het College inzake het
tijdig ingebracht zijn van de gegevens in de hoger-beroepsprocedure zelf, en het
daarop kunnen reageren door de wederpartij zijn dan ook eveneens toepasbaar ten
aanzien van laatstgenoemde categorie. Opmerkelijk is de verwijzing van het
College naar het ontbreken van betrokkenheid van derdebelanghebbenden in het
geschil. Dat laat de mogelijkheid open tot een strengere opstelling indien van een
dergelijke betrokkenheid wel sprake zou zijn geweest.

De onderdelenproblematiek was in deze uitspraak niet aan de orde. Ook hier
geldt dus dat weinig valt toe te voegen aan hetgeen daarover werd opgemerkt in
hoofdstuk 3, onder 3.3.4.
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4.4.4 De belastingrechtspraak

Met het hoger beroep in fiscale zaken, dat per 1 januari 2005 zijn beslag heeft
gekregen, is nog relatief weinig ervaring opgedaan. De nieuwe rechtsgang in twee
feitelijke instanties geldt namelijk alleen voor uitspraken op bezwaar die zijn
gedagtekend op of na 1 januari 2005; op uitspraken op bezwaar die zijn gedagte-
kend vóór genoemde datum is nog het oude recht van toepassing (artikel XXIII
Wet belastingrechtspraak in twee feitelijke instanties). Daarmee is er nog niet veel
tijd geweest voor de totstandkoming van uitgekristalliseerde jurisprudentielijnen
met betrekking tot zaken als het herkansingsaspect. Inmiddels hebben de gerechts-
hoven hun eerste uitspraken in hoger beroep gedaan; er zijn echter nog geen
uitspraken van de Hoge Raad beschikbaar in zaken die binnen het nieuwe systeem,
na een volledige beroeps- en hoger-beroepsprocedure, zijn afgedaan. Van rechts-
vorming is in zoverre dus nog geen sprake.

Niettemin valt er wel het een en ander te zeggen over de wijze waarop het hoger
beroep in fiscale zaken zich op dat punt naar verwachting zal ontwikkelen. Het
herkansingsvraagstuk heeft namelijk nadrukkelijk deel uitgemaakt van de discussie
die aan de invoering van het fiscale hoger beroep vooraf is gegaan. Embregts geeft
in haar preadvies over het hoger beroep een overzicht. De werkgroep die de
invoering van de tweede feitelijke instantie heeft voorbereid, zocht, zo blijkt uit het
preadvies, aansluiting bij de conclusies van de Commissie Evaluatie Awb II.280 In
theorie zou dat enige beperking van herkansingsmogelijkheden in het fiscale hoger
beroep met zich meebrengen: de Commissie had immers geadviseerd tot een
onderdelentrechter, en had daarbij de uitspraak in eerste aanleg als object van de
beoordeling naar voren geschoven.281 Hoe gering het effect van deze beperkingen
in het belastingrecht, gezien de uitleg aldaar van het begrip ‘besluitonderdeel’,282

misschien ook zou zijn geweest, binnen de op het punt van de toelating van
gegevens ruimhartige tradities van de belastingrechtspraak betekenden zij toch een
grote stap. Embregts geeft dan ook aan dat de keuze van de werkgroep op kritiek
is gestuit.283 Zelf adviseert Embregts om af te zien van iedere beperking van
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herkansingsmogelijkheden in het fiscaal hoger beroep.284 Zij merkt daarover onder
meer het volgende op:285

‘…Ook voor het object van het geschil zijn heldere uitgangspunten gewenst. We kunnen
daarom beter geen aansluiting zoeken bij de afbakening van het geschil in het overige
bestuursrecht (…). De commissie Boukema heeft de bevindingen van het evaluatierap-
port in een paar vuistregels weten te vatten. De afbakening van het object van het geschil
lijkt daardoor eenvoudig weer te geven. Maar schijn bedriegt. Het is verre van simpel
om in het bestuursrecht te achterhalen wat er van de belanghebbende wordt verwacht.
Voor de belanghebbende er erg in heeft, is hij verstrikt geraakt in de argumenten- of de
bewijsfuik. Het bestuursrechtelijke trechtermodel dient derhalve zo veel mogelijk buiten
de deur te worden gehouden…’

In het belastingrecht met zijn veelal als ondeelbaar aangemerkte besluitvorming
lijkt het verschil tussen beide visies, hoewel het als gezegd vanuit de tradities van
de belastingrechtspraak gevoelsmatig misschien als substantieel wordt ervaren, niet
van grote praktische betekenis. Dat blijkt ook uit de toelichting bij de Wet belas-
tingrechtspraak in twee feitelijke instanties. De toelichting noemt de gedifferen-
tieerde benadering zoals die is bepleit door de Commissie Evaluatie Awb II, maar
voegt daaraan toe dat deze benadering voor het belastingrecht, waarin het gaat om
financiële geschillen waarbij slechts zelden derden zijn betrokken, met zich
meebrengt dat de herkansingsfunctie van het hoger beroep voorop staat – te meer
nu de bewaking van de rechtseenheid in handen is van de Hoge Raad. Waar een
boete in het geding is, zo vervolgt de toelichting, verzet trouwens ook artikel 14,
lid 5, IVBPR zich tegen stringente beperkingen in de toelating van gegevens in
hoger beroep. Ten slotte, zo stelt de toelichting, zijn dergelijke beperkingen niet
verenigbaar met het leerstuk van de interne compensatie, ten aanzien waarvan,
gelet op de uitspraak van de Hoge Raad daarover van 24 januari 2003,286 volgens
de toelichting moet worden aangenomen dat het ook in hoger beroep zal worden
toegepast.287 Als de inspecteur in hoger beroep nog nieuwe argumenten voor zijn
standpunt mag aanvoeren, dan mag de belastingplichtige dat, aldus de toelichting,
immers uiteraard ook. Al met al, zo stelt de toelichting, zullen nieuwe beroepsgron-
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den, argumenten en bewijsmiddelen in hoger beroep dus in de regel mogelijk zijn,
tenzij gezegd kan worden dat de goede procesorde zich daartegen verzet.288

Daarmee is sprake van een beeld dat dicht in de buurt komt van volledige
herkansingsgelegenheid. De onderdelentrechter van de Commissie Evaluatie Awb
II wordt in de toelichting niet als zodanig genoemd, maar die zal in het belasting-
recht, gezien de daar aangenomen schaarste aan meerledige besluiten, toch ook een
vooral theoretisch bestaan leiden. Ook het nieuwe artikel 6:13 Awb zal in het
fiscaal hoger beroep naar verwachting dus niet of nauwelijks stof doen opwaaien.
Daar waar de toelichting spreekt over de goede procesorde, moet worden aangeno-
men dat voornamelijk de enge opvatting van die goede procesorde is bedoeld, nu
de ruime opvatting daarvan met de constatering dat de zogeheten gedifferentieerde
benadering in belastingzaken juist een vooropstelling van de herkansingsfunctie
impliceert, in diezelfde toelichting toch grotendeels wordt weggezet als een aspect
dat in het fiscaal hoger beroep geen sta-in-de-weg voor de toelating van gegevens
vormt.

Al met al valt, kortom, niet te verwachten dat de fiscale hoger-beroepsrechter
veel barrières voor de toelating van nieuwe gegevens zal opwerpen.289 Herkansing
zal het devies zijn, zo mag worden aangenomen. Het verbaast dan ook niet dat het
gerechtshof Arnhem in een uitspraak van 21 juli 2006, zonder daar verder woorden
aan vuil te maken, een beroepsgrond in de beoordeling betrekt die door de recht-
bank, vanwege het aldaar pas ter zitting opwerpen ervan, buiten de beoordeling
was gelaten.290 In lijn met hetgeen zojuist werd opgemerkt over de uitspraak van
het College van Beroep voor het bedrijfsleven van 1 april 2004, kan ook hier
worden geconstateerd dat uit het toelaten van gronden die in eerste aanleg wegens
te late inbrenging ter zijde waren gelegd, mag worden afgeleid dat ook geheel en
al buiten de eerste aanleg gebleven gronden zullen worden toegelaten.

Dat herkansing in het fiscaal hoger beroep voorop zal staan is ook de verwach-
ting van Gankema, die daarbij ook het vermoeden uitspreekt dat in het hoger
beroep in beginsel het primaire besluit, dus de belastingaanslag of de beschikking,
het onderwerp van het geding zal vormen, en niet de uitspraak van de rechtbank.
De belastingrechter, zo meent de auteur, zal in hoger beroep dus niet controleren
of de rechtbank het geschil juist heeft opgelost, en zelfs niet of de beslissing op
bezwaar rechtmatig was, maar zal de vraag beantwoorden of het primaire besluit
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de rechtmatigheidstoets kan doorstaan.291 Dat is een benadering die trekken ver-
toont van het eerste van de twee ideaaltypische modellen van hoger beroep die
werden besproken onder 4.1.2.1. Widdershoven wijst op de nadelen van een
dergelijke benadering: die zou kunnen leiden tot een niet optimale benutting van
de eerste aanleg. Omdat de zaak in appel in feite geheel en al wordt overgedaan,
zou die eerste aanleg als een hinderlijk oponthoud op weg naar de ‘echte’ belas-
tingrechter kunnen worden beschouwd. In lijn met de conclusies, getrokken onder
4.3.1, geeft de auteur aan dat het om dit nadeel te ondervangen niet nodig is om
afbreuk te doen aan de herkansingsmogelijkheden: een meer controlegerichte
benadering via de ‘sluis’ van de uitspraak van de rechtbank kan met herkansing
samengaan, zo bewijst, zo stelt de auteur, ook de Centrale Raad van Beroep.292

Twee uitspraken van respectievelijk het Hof Arnhem en het Hof Leeuwarden laten
overigens inderdaad een meer controlegerichte benadering zien: zichtbaar is een
beoordeling van de uitspraak van de rechtbank, en zeker geen herhaalde behande-
ling van het oorspronkelijke, door de rechtbank afgehandelde geschil.293 Wellicht
loopt het met de verwachting van Gankema op dit laatste punt dus niet zo’n vaart.

4.5 EINDCONCLUSIES

In dit hoofdstuk is de vraag naar de toelaatbaarheid van in hoger beroep nieuw
ingebrachte gegevens besproken. Na een bespreking van de twee zogeheten
ideaaltypische modellen van hoger beroep en van de functies die aan het hoger
beroep kunnen worden toegedicht, is de discussie weergegeven die de afgelopen
jaren op het punt van de nieuwe-gegevensproblematiek in het bestuursrecht is
gevoerd. Tevens is ingegaan op de tweede evaluatie van de Awb, in het kader
waarvan de problematiek, in vervolg op de gevoerde discussie, aan de orde is
geweest. Die tweede evaluatie, zo is gebleken, heeft niet geleid tot een wettelijke
regeling inzake, specifiek, de nieuwe-gegevensproblematiek in hoger beroep. Een
meer fundamentele herziening van het bestuursrechtelijk hoger beroep laat nog
even op zich wachten. Wel is artikel 6:13 Awb, zoals deze bepaling luidt met
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ingang van 1 juli 2005, van overeenkomstige toepassing op het hoger beroep. Met
deze bepaling, zo bleek al in hoofdstuk 3, is, behalve de totstandbrenging van een
‘onderdelentrechter’, ook beoogd om de toelating veilig te stellen van gegevens die
níet onder die onderdelentrechter vallen. Niettemin is, althans bij de Afdeling,
sprake van een veel strenger ‘toelatingsbeleid’ ten aanzien van in hoger beroep
nieuw ingebrachte gegevens.

Vervolgens is ingegaan op enige aspecten van internationaal recht. Over het
algemeen lijken beperkingen in de toelating van in hoger beroep nieuw ingebrachte
gegevens niet op voorhand onverenigbaar met het EVRM en het EG-recht, zo is de
heersende gedachte. Dat, zo is daarbij benadrukt, houdt echter niet per definitie in
dat deze beperkingen ook naar nationaal recht een te verdedigen keuze zouden
vormen.

Welke keuzes dienen nu in dat nationaal recht te worden gemaakt? Een vergelij-
king van het bestuursrechtelijke hoger beroep met het hoger beroep in het civiele
recht en het strafrecht leverde belangrijke aanknopingspunten op voor een nadere
beschouwing van de in het bestuursrecht gevoerde discussie. Geconstateerd is dat
de omstandigheid dat de uitspraak in eerste aanleg de ingang tot (ook) het bestuurs-
rechtelijk hoger beroep vormt, niet enige keuze inhoudt voor elementen uit het
controlegerichte ideaaltype van hoger beroep. Die elementen, zo is daarbij bena-
drukt, zijn ook onderling niet per definitie aan elkaar vastgeklonken. De eventuele
keuze voor een grievenstelsel brengt dus niet automatisch een beperking van
herkansingsmogelijkheden met zich mee. De aanvaarding in het bestuursrechtelijk
hoger beroep van elementen uit het ene of het andere ideaaltype is een keuze die,
hoewel met oog voor de onderlinge samenhang, toch ten aanzien van ieder element
afzonderlijk moet worden gemaakt.

Ingegaan is vervolgens op de vraag van welke keuzes in het bestuursrechtelijk
hoger beroep zou moeten worden uitgegaan. De keuzes van de Awb-wetgever, zo
is geconcludeerd, houden in een milde vorm van een grievenstelsel, alsmede de
mogelijkheid voor de hoger-beroepsrechter om zich te baseren op het feitenonder-
zoek uit de eerste aanleg, gecombineerd met ruimte voor herkansing.

Nagegaan is of het ontbreken van een rechtseenheidvoorziening in het bestuurs-
recht, en het als gevolg daarvan neerkomen van de rechtseenheidbewakende taak
op de appelrechter, alsmede de heersende gedachten van doelmatigheid en van een
slagvaardiger rechtspleging, redenen vormen om in deze keuzes, en dan met name
in de keuze voor herkansing, verandering te brengen. Het antwoord luidt ontken-
nend. Geconcludeerd is dat de bewaking van rechtseenheid en het bieden van
herkansingsruimte elkaar als zodanig niet bijten. De door sommigen geuite veron-
derstelling van onverenigbaarheid blijkt terug te brengen tot een doelmatigheidsar-
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gument. Het bieden van herkansingsruimte, zo is verder geconcludeerd, lijkt de
doelmatigheid en de proceseconomie niet in de mate te beïnvloeden die wel wordt
verondersteld. Daar tegenover staat dat een afweging tussen doelmatigheid en
herkansing zeker niet op voorhand in het voordeel van het eerste aspect uitvalt.
Ook in dit verband kon worden geput uit de vergelijking met het civiele recht en
het strafrecht; op beide rechtsgebieden is sprake van een veel voorzichtiger omgaan
met de herkansingsgedachte dan in het bestuursrecht, en van een duidelijk hogere
waardering voor het aspect van de materiële waarheidsvinding. De aspecten van
doelmatigheid en van herkansing wegen dus beide zwaar; gelukkig lijkt het
daadwerkelijk en aantoonbaar conflicteren van beide aspecten echter een incidente-
le zaak en kan meestal dus ook aan beide aspecten recht worden gedaan.

Gezien het voorgaande is gepleit voor herkansing als uitgangspunt, ook in de
op stapel staande wetgeving inzake het bestuursrechtelijk hoger beroep. In het be-
stuursrechtelijk appel is, ten opzichte van andere rechtsgebieden, vaker sprake van
betrokkenheid van het algemeen belang en/of de belangen van derden. Er lijkt
echter geen reden voor een afwijkend herkansingsregime in zaken waarin die
betrokkenheid aan de orde is – met name niet omdat het veronderstelde nadeel voor
derden, te weten verlenging van de procedure als gevolg van de herkansing, zich
als gezegd niet noodzakelijkerwijs behoeft voor te doen, en in de praktijk vaak niet
aan de orde zal zijn. Conclusie is dat, afhankelijk van de omstandigheden, alleen
dan een uitzondering op het uitgangspunt van herkansing aan de orde zou dienen
te zijn als sprake is van daadwerkelijk en aantoonbaar conflicteren van die herkan-
sing met aan de rechterlijke procedure te stellen doelmatigheidseisen, alsmede in
geval het achterhouden van de gegevens in de eerdere fasen van de procedure met
een aan moedwilligheid grenzende mate van welbewustheid heeft plaatsgevonden.

Bij de Afdeling bestuursrechtspraak, zo blijkt uit het vervolgens gegeven
overzicht van de jurisprudentie, is, anders dan bij de andere drie hoogste bestuurs-
rechtelijke rechtscolleges, terzijdelegging van in hoger beroep nieuw ingebrachte
gegevens uitgangpunt. De motivering daarvoor wisselt nogal eens, maar komt in
grote lijnen neer op de eerder besproken doelmatigheidsargumenten. De conclusie
dat op de argumentatie van de Afdeling het nodige valt af te dingen, is dan ook een
logisch voortvloeisel van de eerdere constatering dat er voor een algehele beper-
king van herkansingsruimte niet alleen vanuit een oogpunt van doelmatigheid geen
aanleiding is, maar dat zij bovendien om andere dan doelmatigheidsredenen juist
op bezwaren stuit. Het door de Afdeling ook wel genoemde rechtszekerheidsargu-
ment overtuigt evenmin.

Het is, ten slotte, afwachten in hoeverre de Afdeling in de toekomst geneigd zal
zijn tot het maken van uitzonderingen op het uitgangspunt van terzijdelegging.
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Er zijn enige aanwijzingen dat de Afdeling bereid is tot versoepeling van haar
benadering voor zover sprake is van gegevens van feitelijke aard; het is afwachten
of deze trend zich doorzet.



1 PG Awb II, p. 455-456.
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5 Nieuwe gegevens in een reeds lopende procedure

5.1 OPMERKINGEN VOORAF

In de voorgaande hoofdstukken is al herhaaldelijk verwezen naar de situatie waarin
in een laat stadium van een eenmaal lopende beroeps- of hoger-beroepsprocedure,
bijvoorbeeld kort vóór of zelfs tijdens de zitting, nieuwe gegevens boven tafel
komen. In hoofdstuk 1, onder 1.2.4, bleek al dat deze situatie met name wordt
beheerst door het leerstuk van de goede procesorde – in dit verband pleegt te
worden gesproken van de enge opvatting van dat leerstuk. Daar werd al toegelicht
dat de in het leerstuk besloten liggende behoorlijkheidsaspecten, waarbij met name
het verdedigingsbeginsel moet worden genoemd, in dit verband een duidelijke rol
spelen, maar dat evenzeer belangrijk zijn de binnen het leerstuk te onderscheiden
ordelijkheidsaspecten, dat wil zeggen noties van voortvarendheid en procesecono-
mie. Aspecten van het leerstuk van de goede procesorde, zo bleek voorts onder
1.2.4.2, liggen ten grondslag aan artikel 8:58 Awb, een centrale bepaling in het
onderhavige verband. Het eerste lid van dit artikel bepaalt dat partijen nog tot tien
dagen voor de zitting nadere stukken kunnen indienen. Partijen worden, zo bepaalt
het tweede lid van artikel 8:58 Awb, op deze bevoegdheid gewezen in de uitnodi-
ging voor de zitting. De toelichting bij deze bepaling zegt het volgende:1

‘…Om een behoorlijk verloop van de procedure te waarborgen, is het gewenst een
termijn te stellen waarbinnen in het algemeen nog stukken bij de rechtbank kunnen
worden ingediend. Aldus krijgen zowel partijen als de rechtbank voldoende gelegenheid
om zich voor te bereiden op de zitting. De bepaling sluit niet uit, dat nadien op de zitting
nadere feiten en omstandigheden aan de orde komen die in een eerder stadium van de
procedure nog niet aan de orde zijn geweest. Zo is het heel goed denkbaar, dat de rechter
op de zitting alsnog voor de uitspraak relevante, maar niet eerder gebleken feiten en
omstandigheden boven tafel krijgt, hetzij op eigen initiatief, hetzij doordat een partij zich
eerst tijdens de zitting de relevantie van een bepaald feit of een bepaalde omstandigheid
realiseert. Dergelijke feiten en omstandigheden moeten in de procedure een rol kunnen
spelen, zij het dat de rechter zal moeten waarborgen dat een andere partij niet onredelijk
in haar procesvoering wordt bemoeilijkt…’

Is de overgang tussen besluitvorming en beroep, of tussen beroep en hoger beroep
aan de orde, dan verschilt op het punt van de rechterlijke toelating van gegevens
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2 Een voorbeeld van een zaak waarin het bestuursorgaan stuit op de goede procesorde is
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de positie van de appellant-belanghebbende van die van het bestuursorgaan, zo
bleek in hoofdstuk 2, onder 2.3.1 en in hoofdstuk 4, onder 4.1.1. Dat ligt anders als
in een laat stadium van een lopende procedure nog nieuwe gegevens op tafel
komen: in principe kan het dan evengoed het bestuursorgaan als de belanghebben-
de zijn die geconfronteerd wordt met een eventuele weigering van de rechter om
de gegevens in de beoordeling mee te nemen.2 In dit opzicht verschillen de
verdedigingsbelangen van partijen immers niet wezenlijk van elkaar, terwijl ook
proceseconomische belangen niet nopen tot het maken van een onderscheid in dit
verband.

5.2 JURISPRUDENTIE

5.2.1 De Afdeling bestuursrechtspraak

5.2.1.1 Verhouding tot eerdere fasen van de rechtsgang

In hoofdstuk 4, onder 4.4.1.1, werd opgemerkt dat eventuele beperkingen in de
toelating in de procedure in eerste aanleg van gegevens die buiten de bestuurlijke
besluitvorming zijn gebleven, uit de aard der zaak ook doorwerken in het hoger
beroep. Iets soortgelijks doet zich voor als pas in een laat stadium van een lopende
procedure nieuwe gegevens worden ingebracht, althans wanneer dat door de
appellant-belanghebbende wordt gedaan. Dan kan het late verstrekkingsmoment
er als zodanig toe leiden dat de gegevens buiten beschouwing blijven, maar als de
gegevens ook in de (eventuele) eerdere fasen van de rechtsgang buiten beeld zijn
gebleven en de betrokken rechter in het algemeen (ook) aan dát buiten beeld
blijven de consequentie van terzijdelegging pleegt te verbinden, dan zou deze in
theorie de laatstbedoelde beperking dienen toe te passen. Had de betrokkene de
gegevens op een eerder moment in de lopende procedure verstrekt, dan had hem
dat immers niet gebaat, omdat het buiten de voorafgaande fase van de rechtsgang
blijven van de gegevens al ‘fataal’ is. Een en ander is vooral relevant voor de
Afdeling bestuursrechtspraak, die immers de meeste van dit soort beperkingen
toepast.
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3 Enkele willekeurige voorbeelden uit de hoger-beroepspraktijk zijn ABRS 19 april 2006,
200506683/1, ABRS 26 april 2006, 200505224/1, ABRS 10 mei 2006, 200506009/1 en
ABRS 8 november 2006, 200600190/1 (zie www.RaadvanState.nl). 

4 Heel duidelijk is ABRS 22 november 2006, 200602863/1 (zie www.RaadvanState.nl). 
5 ABRS 15 juli 2005, 200502856/1 (zie www.RaadvanState.nl). 
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De praktijk bij de Afdeling laat veelal een wat ander beeld zien: bij dit soort
terzijdeleggingen wordt meestal volstaan met een verwijzing naar het late verstrek-
kingsmoment in de procedure zelf – ook, zo lijkt het, in situaties als hierboven
geschetst.3 Dat is natuurlijk wel begrijpelijk – want waarom zou men nog allerlei
uitzoekwerk met betrekking tot de eerdere fase(n) doen als al vaststaat dat de
betrokken gegevens hoe dan ook buiten de beoordeling zullen blijven – maar
theoretisch niet geheel juist. Overigens komt het ook regelmatig voor dat de
gegevens wel degelijk in alle voorafgaande fasen van de rechtsgang op tafel
hebben gelegen – maar, omdat daarop in de betrokken procedure te laat werd
teruggegrepen, in díe procedure alsnog terzijde worden gelegd. Dan is uiteraard
geen sprake van een theoretische inconsequentie als hiervoor bedoeld.4

5.2.1.2 Lijnen uit de Afdelingsjurisprudentie

Artikel 8:58 Awb

De jurisprudentie met betrekking tot de onderhavige materie is overvloedig. Enkele
grote lijnen zijn daaruit wel af te leiden. Van belang is allereerst de betekenis die
de Afdeling toekent aan artikel 8:58 Awb. In een uitspraak van 5 juli 2006 over-
woog de Afdeling het volgende:5

‘…Appellante heeft in vervolg op het door haar ingediende formele hoger-beroepschrift
(…) bij brief, ingekomen op 5 januari 2005, gronden ingediend. In het aanvullend hoger-
beroepschrift voert appellante uitsluitend aan dat het aan de subsidievaststelling ten
grondslag liggende rapport van E&Y (…) niet zorgvuldig tot stand is gekomen. Voorts
heeft appellante zonder enige toelichting gesteld dat het rapport van E&Y (…) niet
concludent is, onder vermelding van een viertal punten waaruit zulks zou moeten blij-
ken, te weten:
- de exploitatiekosten
- privaatrechtelijk of publiekrechtelijk karakter bijdrage Rijngeestgroep
- vaststelling totaalbedrag subsidie
- de kenmerken van de deelnemers.
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6 Zie hoofdstuk 3, onder 3.3.2. Zie ook ABRS 28 juni 2006, 200506635/1 (zie www.Raadvan
State.nl). Ook in vreemdelingenzaken wordt de overweging wel in het onderhavige verband
gebruikt. Zie bijvoorbeeld ABRS 27 augustus 2004, 200404253/1, JV 2004, 407, ABRS 4
juli 2005, 200410322/1, JB 2005, 254.
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Appellante heeft aangegeven dat zij de inhoudelijke beroepsgronden nader wenst aan te
vullen.

Eerst bij brief van 22 november 2005 heeft appellante de inhoudelijke beroepsgronden
met betrekking tot voormelde correcties ingebracht.

Zoals de Afdeling eerder heeft overwogen (onder meer in de uitspraken van 27 augustus
2004 in zaak no. 200404253/1, JV 2004/407 en van 28 juni 2006 in zaak no. 200506635/1)
verbiedt geen rechtsregel dat na afloop van de voor het indienen van beroepsgronden
gestelde termijn alsnog aanvullende gronden worden ingediend, zij het dat die mogelijk-
heid wordt begrensd door de goede procesorde. In dit geval is de materiële motivering
met betrekking tot de gestelde onjuistheid van de correcties eerst twee weken voor de
zitting bij de Afdeling ingediend. De minister heeft zich hierop dan ook onvoldoende
kunnen voorbereiden. Voorts valt niet in te zien dat de tegen de correcties gerichte
inhoudelijke beroepsgronden niet eerder dan elf maanden na de brief van 5 januari 2005,
twee weken voor de zitting bij de Afdeling konden worden aangevoerd. Gelet op het
voorgaande zal de Afdeling de beroepsgronden waarvan eerst op 22 november 2005 de
materiële motivering is ingediend, ter bescherming van de goede procesorde, niet in haar
beoordeling betrekken.

Voor zover appellante zich ter zitting op artikel 8:58, eerste lid, van de Awb heeft
beroepen, overweegt de Afdeling dat deze bepaling partijen de mogelijkheid biedt om
tot tien dagen voor de zitting nadere stukken in te dienen. Onder nadere stukken in de
zin van deze bepaling moet worden begrepen stukken ter nadere toelichting van de
voorgedragen beroepsgronden. Artikel 8:58, eerste lid, van de Awb, voorziet niet in de
mogelijkheid om nog tot tien dagen voor de zitting de materiële motivering van eerder
slechts formeel aangeduide beroepsgronden te geven.

Gelet op het vorenoverwogene, is thans slechts nog aan de orde het betoog van appellan-
te dat het aan de subsidievaststelling ten grondslag liggende rapport van E&Y (…) niet
zorgvuldig tot stand is gekomen. ..’

De overweging die zegt dat ‘geen rechtsregel verbiedt…’ et cetera, is, zo bleek,
mutatis mutandis ook terug te vinden in een aantal uitspraken betreffende de
toelaatbaarheid van buiten de besluitvormingsfase gebleven gronden.6 Niet alleen
de in die eerder besproken uitspraken bedoelde gronden, maar ook gronden die na
afloop van de beroepstermijn zijn ingediend zijn volgens de Afdeling in beginsel
dus gewoon toelaatbaar – zij het dat de goede procesorde een spaak in het wiel kan
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7 Over de rol en betekenis van de beroepstermijn in het onderhavige verband wordt hierna nog
een aantal opmerkingen gemaakt. 

8 ABRS 4 mei 2005, 200407087/1. Vergelijkbaar is ABRS 22 november 2006, 200602676/1
(zie www.RaadvanState.nl). 
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steken, en dat in dit geval ook daadwerkelijk doet.7 De Afdeling staat niet toe dat
twee weken voor de zitting nog een motivering wordt gegeven bij beroepsgronden
die tot dan toe slechts summier waren aangeduid. Dat lijkt in strijd met artikel 8:58
Awb, dat immers nog indiening van stukken tot tien dagen voor de zitting mogelijk
maakt. De Afdeling legt deze bepaling echter aldus uit dat de daarin bedoelde
stukken moeten dienen ter toelichting op zaken die al eerder zijn aangedragen. Het
is volgens de Afdeling niet mogelijk om in dergelijke stukken voor de eerste maal
de motivering aan te dragen van voordien slechts in steekwoorden aangeduide
beroepsgronden; dat zou betekenen dat de Afdeling ook de indiening van beroeps-
gronden die geheel en al nieuw zijn in dit stadium niet meer toelaatbaar acht.

Een en ander wordt bevestigd door andere uitspraken waarin artikel 8:58 Awb
aan de orde is – zij het dat de bepaling meestal van stal wordt gehaald als de
betrokken gegevens juist wel toelaatbaar worden geacht. In een zaak van 4 mei
2005 was de toelating door de rechtbank van een in de procedure in eerste aanleg
op een laat moment ingediend stuk door de wederpartij tot voorwerp van geschil
gemaakt. De Afdeling overwoog:8

‘…De minister voert in hoger beroep aan dat de rechtbank (…) ten onrechte een brief
(…) bij de beoordeling van het beroep heeft betrokken.
(…)

(…)Nu de brief (…) vóór de in artikel 8:58, eerste lid, van de Awb genoemde termijn
van tien dagen is ingediend en naar het oordeel van de Afdeling bestaat uit een aanvul-
ling op en nadere toelichting van reeds eerder in de procedure naar voren gebrachte
standpunten, zodat de brief geen nieuwe gronden bevat, kan niet worden staande
gehouden dat de rechtbank deze in strijd met een wettelijk voorschrift of met een
beginsel van goede procesorde bij haar beoordeling heeft betrokken..’

Ook hier is de lijn duidelijk: onder stukken als bedoeld in artikel 8:58 Awb verstaat
de Afdeling stukken die dienen ter aanvulling op eerder geformuleerde beroeps-
gronden – in weerwil van artikel 8:58 Awb acht zij het in strijd met de goede pro-
cesorde als kort voor de zitting nog nieuwe beroepsgronden worden geformuleerd.

Het voorgaande impliceert dat stukken die uitsluitend feitelijke gegevens
bevatten, bij de Afdeling in principe gewoon onder de werking van artikel 8:58
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Awb zouden moeten vallen. Indien feitelijke informatie niet gepaard gaat met
nieuwe gronden, dient dergelijke informatie immers per definitie ter toelichting op
de gronden die al op tafel liggen. Enkele uitspraken bevestigen dit beeld ook.9 In
theorie, zo blijkt uit een uitspraak van 7 december 2005, zijn er echter wel grenzen:
het kan zijn dat de informatie te omvangrijk is om in een laat stadium van de
procedure nog in de beoordeling te kunnen worden meegenomen. De Afdeling
overwoog in de bedoelde uitspraak namelijk:10

‘…Appellant (in dit geval het bestuur; BvdG) betoogt in de eerste plaats dat de recht-
bank het PRC-rapport ten onrechte in de beoordeling heeft betrokken nu dit niet kon
worden meegewogen bij de beslissing op bezwaar. Cehave heeft dit rapport pas in
beroep, en dan nog in een zeer laat stadium, ingebracht. Bovendien bevat dit rapport
volgens appellant een integrale waardestelling waarin de monumentale waarden van de
graansilo ter discussie worden gesteld, terwijl deze waarden als vaststaand dienen te
worden beschouwd omdat ze in bezwaar niet zijn bestreden. 

(…) Dit betoog faalt. Cehave heeft het PRC-rapport ingebracht op 11 maart 2005, kort
voor de op 23 maart 2005 gehouden zitting bij de rechtbank. Daarmee is dit rapport
ingebracht binnen de termijn voor het indienen van stukken als bedoeld in artikel 8:58
van de Awb. Een goede procesorde kan zich evenwel ertegen verzetten dat een lijvig
stuk als dit rapport, indien het in een zo laat stadium van de procedure wordt ingebracht,
zonder meer nog in het geding wordt toegelaten en in de beoordeling betrokken. In dit
geval moet echter worden vastgesteld dat van de zijde van appellant ter zitting bij de
rechtbank weliswaar is opgemerkt dat het rapport in een zeer laat stadium is ingebracht,
maar niet uitdrukkelijk is gevraagd om een nadere termijn voor een reactie op dit
rapport. Dit gevoegd bij de door appellant ter zitting gegeven opmerkingen over het
PRC-rapport is de Afdeling er dan ook niet van overtuigd dat appellant in beroep niet
voldoende heeft kunnen reageren op dat rapport.

Cehave heeft in bezwaar gesteld dat de oorspronkelijke apparatuur niet meer authentiek
is en dat de dakopbouw van de silo reeds is gesloopt. Anders dan appellant meent, heeft
Cehave hiermee het monumentale karakter van de graansilo bestreden. De rechtbank
mocht het PRC-rapport betrekken bij de beoordeling nu dit een nadere onderbouwing
vormt van de door Cehave eerder aangevoerde argumenten tegen de aanwijzing van de
graansilo als beschermd rijksmonument…’

Wat betreft het late moment van inbreng van het rapport in de procedure bij de
rechtbank is de uitspraak duidelijk: als gezegd, in dit soort gevallen kan de goede
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12 Zie bijvoorbeeld ABRS 20 april 2005, 200406874/1.
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procesorde althans in theorie bepaalde grenzen stellen, en die liggen dan vooral in
de omvang van de informatie. Opmerkelijk is de uitspraak echter, zo wordt ter zijde
opgemerkt, op het punt van het eveneens buiten beeld blijven van het rapport in de
bezwaarfase. De Afdeling meent dat dát buiten beeld blijven niet aan toelating van
het rapport in de weg hoeft te staan, omdat het rapport een nadere onderbouwing
van de in bezwaar aangedragen beroepsgronden bevat. Die constatering is echter
misschien relevant in het licht van de goede procesorde (opgevat in enge zin), maar
niet zo zeer in het verband met de bezwaarfase. De Afdeling heeft immers een- en
andermaal uitgemaakt dat geen rechtsregel of rechtsbeginsel in de weg staat aan
toelating van buiten die bezwaarfase gebleven gronden. Daarbij zijn hier en daar
wel wat mogelijke beperkingen opgeworpen,11 maar er geldt zeker geen algeheel
verbod van inbrenging van nieuwe gronden, zodat de constatering dat het rapport
dergelijke nieuwe gronden niet bevat in het onderhavige verband nu juist niet ter
zake doet. Of bedoelt de Afdeling hier de benadering van Daalder en Schreuder-
Vlasblom toe te passen? Het rapport vormt immers een feitelijk gegeven, ter zake
waarvan die benadering aan toelating in de weg zou kunnen staan. De redenering
zou dan zijn dat het rapport gegevens bevat die het bestuur, in aanmerking geno-
men de gronden in die sfeer die in bezwaar waren aangedragen, zelf boven water
had moeten halen, en daarom in de beoordeling kan worden meegenomen.

Wordt er buiten de termijn van artikel 8:58 Awb – dat wil zeggen kort vóór of op
de zitting – informatie verstrekt, dan legt de Afdeling die termijnoverschrijding een
enkele maal ten grondslag aan de terzijdelegging van die informatie.12 De eigenlij-
ke toetssteen is en blijft echter de goede procesorde, zo zal ook hierna nog blijken
uit de jurisprudentie betreffende ter zitting aangeleverde gegevens. Dat betekent
dat overschrijding van de termijn van artikel 8:58 Awb, hoewel deze vaak fataal
zal zijn, toch niet per definitie betekent dat de informatie buiten beschouwing blijft.
Zo overwoog de Afdeling in een uitspraak van 15 juni 2005:

‘…Appellant sub 1 betoogt dat de rechtbank ten onrechte de door appellant sub 2 en
[wederpartij] bij brief van 5 april 2004 overgelegde stukken in haar beoordeling heeft
betrokken, nu deze eerst na het verstrijken van de termijn als bedoeld in artikel 8:58 van
de Algemene wet bestuursrecht (hierna: de Awb) zijn ingebracht.
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13 Een zoekopdracht op www.RaadvanState.nl levert al gauw enkele honderden uitspraken op.
14 Een willekeurige greep uit de overvloedige jurisprudentie: ABRS 12 juli 2006, 200510387/
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22 november 2006, 200602867/1, ABRS 22 november 2006, 200602865/1, ABRS 22 no-
vember 2006, 200602859/1, ABRS 13 december 2006, 200601140/1, ABRS 20 december
2006, 200604708/1, ABRS 27 december 2006, 200603619/1(zie www.RaadvanState.nl).

15 Ook terzijdelegging van ter zitting aangeleverde feitelijke informatie komt regelmatig voor,
zie bijvoorbeeld ABRS 19 juli 2006, 200509633/1 en ABRS 2 augustus 2006, 200510114/1.

16 ABRS 13 juni 2007, 200606022/1. 
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(…) Dit betoog faalt. De bij brief van 5 april 2004 overgelegde stukken betreffen een
brief van het college aan appellant sub 1 van 16 november 2001 en de motivering van
het welstandsadvies, uitgebracht door B. Cohen ten behoeve van de eerder – ten onrech-
te zonder vrijstelling – verleende bouwvergunning, welk advies ook aan de vergunning
ten grondslag is gelegd. Deze stukken kunnen bij alle betrokken partijen bekend worden
geacht. Uit het proces-verbaal van het verhandelde ter zitting in eerste aanleg kan
bovendien worden afgeleid dat het stuk, bevattende de motivering van het welstandsad-
vies, uitdrukkelijk ter zitting aan de orde is geweest en dat toen gesteld noch gebleken
is dat appellant sub 1 daarmee niet bekend was. Voorts heeft de rechtbank mede in
aanmerking kunnen nemen dat, nu het onderzoek ter zitting geschorst is geweest,
partijen voldoende gelegenheid hebben gehad op de stukken te reageren. Onder deze
omstandigheden is er geen grond voor het oordeel dat sprake is van schending van de
goede procesorde. De rechtbank heeft voormelde stukken dan ook in haar beoordeling
mogen betrekken…’

Ter zitting aangeleverde gegevens

De Afdelingsjurisprudentie over pas ter zitting aangeleverde gegevens is overvloe-
dig:13 kennelijk komt het vaak voor dat ter zitting nog nieuwigheden op tafel
komen. De aanpak van de Afdeling is streng: het ter zitting nog op tafel leggen van
nieuwe gegevens wordt, of het nu gaat om nieuwe gronden14 of om nieuw feiten-
materiaal,15 eigenlijk altijd en zonder omhaal in strijd met de goede procesorde
geacht. Veelal kiest de Afdeling daarbij een formulering als de volgende:16

‘…Eerst ter zitting hebben appellanten gronden ten aanzien van de veiligheid van de
productie en opslag van bio-ethanol naar voren gebracht. Dit is in dit stadium van de
procedure, mede nu niet is gebleken dat dit niet eerder had gekund, in strijd met de
goede procesorde…’
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Soms ook volstaat de Afdeling kortweg met:17

‘…Voor zover appellant eerst ter zitting nog gevallen heeft aangevoerd die in zijn ogen
gelijk zijn aan zijn situatie, dienen deze wegens strijd met de goede procesorde buiten
beoordeling te blijven…’

Een onderscheid tussen gegevens die dienen ter toelichting op eerder aangedragen
beroepsgronden en gegevens die dat niet doen, zoals door de Afdeling gemaakt in
het kader van artikel 8:58, lid 1 Awb, komt uit deze jurisprudentie niet naar voren.
Dit betekent, zo mag worden aangenomen, niet dat men zijn beroep, of hoger
beroep, van de Afdeling niet meer ter zitting zou mogen toelichten; daar is de
zitting nu juist voor bedoeld. Het betekent wel dat men in dat stadium niet meer
mag komen met zaken die nieuw zijn ten opzichte van hetgeen eerder is aangedra-
gen – ook niet als zulke nieuwe zaken geen op zichzelf staande onderwerpen
behelzen, maar een meer aanvullend karakter hebben. In wezen is dus sprake van
een gradueel verschil met de jurisprudentie inzake artikel 8:58 Awb: toelichting is
nog steeds mogelijk, maar de grenzen van wat men daarbij nog aan nieuws mag
inbrengen zijn een stuk aangetrokken. Dat komt vooral tot uitdrukking in het
gegeven dat de Afdeling, zoals gezegd, in dit stadium behalve nieuwe gronden ook
nieuwe feitelijke gegevens ter onderbouwing van de eerder ingebrachte gronden
ter zijde legt– laatstgenoemde categorie wordt immers in beginsel nog toelaatbaar
geacht indien aangeleverd conform artikel 8:58.

Anders dan in geval van beperkingen die de overgang tussen verschillende
fasen van de rechtsgang betreffen, waarbij nauwkeurig wordt vastgesteld wat
nieuw is en wat niet, acht de Afdeling het in de situatie van aanlevering van
gegevens ter zitting bij wijze van spreken soms niet eens nodig om de betrokken
informatie in te zien: te laat is immers toch te laat. Zo overwoog de Afdeling, recht
sprekend in eerste en enige aanleg, in een uitspraak van 8 november 2006:

‘Eerst ter zitting hebben appellanten sub 2 nadere stukken ingebracht, waarin wordt
gereageerd op het verweerschrift en het deskundigenbericht. Dit is in dit stadium van de
procedure, mede nu niet is gebleken dat dit niet eerder had gekund, in strijd met de
goede procesorde. De Afdeling laat deze stukken daarom buiten beschouwing bij de
beoordeling van het beroep…’
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18 De voorbeelden zijn talrijk. Een greep daaruit: ABRS 19 april 2006, 200508529/1, ABRS
10 mei 2006, 200507518/1, ABRS 11 oktober 2006, 2005009687/1 en ABRS 22 november
2006, 200602203/1(zie www.RaadvanState.nl).. 

19 ABRS 15 februari 2006, 200505067/1, AB 2006, 118, m.nt. R.J.G.M. Widdershoven.

322

‘Eerst bij nadere memorie’ verstrekte gegevens

Aparte bespreking verdient ten slotte een reeks uitspraken waarin de Afdeling
oordeelt dat het ‘eerst bij nadere memorie’ formuleren van (nieuwe) beroepsgron-
den strijd oplevert met de goede procesorde. Deze ‘eerst-bij-nadere-memorie’-
formulering komt, merkwaardigerwijs, alleen voor in milieuzaken.18 Twee van deze
uitspraken zijn door Widdershoven geannoteerd. Beide uitspraken hadden betrek-
king op een EG-rechtelijke beroepsgrond. In de eerste, een uitspraak van 15
februari 2006, overwoog de Afdeling:19

‘…Eerst bij nadere memorie hebben appellanten betoogd dat verweerder ten onrechte
niet heeft getoetst aan de Vogel- en Habitatrichtlijn, dat hogere geluidgrenswaarden zijn
gesteld dan aangevraagd, dat zonder noodzaak is afgeweken van de richtwaarden van
de Handreiking industrielawaai en vergunningverlening en dat ten onrechte het referen-
tieniveau van het omgevingsgeluid ter plaatse niet is gemeten op het van toepassing
zijnde emissiepunt. Het aanvoeren van deze gronden in dit stadium van de procedure is
in strijd met de goede procesorde. Daarbij wordt in aanmerking genomen dat niet is
gebleken dat appellanten deze niet eerder in de procedure naar voren hadden kunnen
brengen. Voornoemde gronden kunnen derhalve niet leiden tot vernietiging van het
bestreden besluit…’

Op het eerste gezicht lijkt deze uitspraak inhoudelijk niet heel erg te verschillen
van de zojuist besproken zaken waarin artikel 8:58 Awb aan de orde was: ook hier
wordt, in weerwil van die bepaling, niet toegestaan dat op een laat moment in de
procedure nog geheel nieuwe beroepsgronden worden geformuleerd. In deze zaak
lijkt het er op dat het moment van indiening van die nieuwe beroepsgronden echter
beduidend minder laat lag dan in bijvoorbeeld de zojuist besproken zaak van 5 juli
2006. Hoewel de uitspraak in dit opzicht geen volledige zekerheid biedt, valt
daaruit namelijk mogelijkerwijs op te maken dat, zoals ook wordt aangenomen
door annotator Widdershoven, de bewuste nadere memorie dateert van maar liefst
vier maanden voor de zitting. Daarmee zou de Afdeling de grenzen van de goede
procesorde, zeker bezien in het licht van artikel 8:58 Awb, wel heel strak aantrek-
ken.
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20 ABRS 16 november 2005, 200409312/1, AB 2006, 119 m.nt. R.J.G.M. Widdershoven (bij
AB 2006, 118). 

21 Ook in andere ‘eerst-bij-nadere-memorie’-uitspraken pleegt het precieze tijdstip van
indiening van de memorie niet te worden vermeld. De uitspraak van 15 februari 2006 vormt
in dit opzicht een uitzondering, omdat de Afdeling daarin diende uit te maken of de betrok-
ken memorie al of niet als een nieuw beroepschrift moest worden beschouwd. 

22 Zie hoofdstuk 1, onder 1.3.2. 
23 Te weten ABRS 23 februari 2005, 200405305/1 en ABRS 2 augustus 2006, 200601281/1

(zie www.RaadvanState.nl). 
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De tweede door Widdershoven geannoteerde uitspraak dateert van 16 november
2005.20 Daarin overwoog de Afdeling:

‘…Eerst na het verstrijken van de beroepstermijn hebben appellanten sub 3 bij nadere
memorie betoogd dat het bestreden besluit is genomen in strijd met de Richtlijn 96/61/
EG van de Raad van de Europese Unie van 24 september 1996 inzake geïntegreerde
preventie en bestrijding van verontreiniging (Pb. 1996, L257/26).

Het aanvoeren van deze grond in dit stadium van de procedure is in strijd met de goede
procesorde. Daarbij wordt in aanmerking genomen dat niet is gebleken dat appellanten
sub 3 deze niet eerder in de procedure naar voren hadden kunnen brengen. Voornoemde
grond kan daarom niet leiden tot vernietiging van het bestreden besluit..’

In deze zaak, zo geeft de Widdershoven aan, is niet helemaal duidelijk op welk
moment in de procedure de betrokken nieuwe beroepsgrond is ingebracht, want uit
de uitspraak blijkt niet welke van de daarin genoemde stukken de bewuste nadere
memorie is.21 Gelet op onder meer het noemen in de betrokken overweging van de
beroepstermijn, kan niet worden uitgesloten, zo stelt de annotator, dat het gaat om
een aanvullend beroepschrift van 2 december 2004, dat dateert van niet meer dan
enkele weken na de indiening van het oorspronkelijke beroepschrift van de betrok-
ken appellanten op 17 november 2004. In dat geval, zo meent de annotator, zou de
uitspraak in strijd komen met het EG-recht, dat weliswaar in het belang van
uitgangspunten als de goede procesorde nationaalrechtelijke beperkingen in de
toepassing van EG-rechtelijke voorschriften toestaat, maar dat daarbij wel de
voorwaarde stelt dat die toepassing niet uiterst moeilijk of onmogelijk mag worden
gemaakt.22

Het noemen van de beroepstermijn in de laatstgeciteerde uitspraak – en de
Afdeling doet dat ook in enkele andere uitspraken waarin de ‘eerst-bij-nadere-
memorie’-formulering voorkomt23 – is overigens om meerdere reden opmerkelijk
te noemen. Immers, zojuist nog bleek dat de Afdeling in andere uitspraken het na
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24 Namelijk ABRS 16 juni 2004, 200307560/1 (zie www.RaadvanState.nl).
25 Overigens dateren beide uitspraken nog uit het Medembliktijdperk. Ervan uitgaande dat de

betrokken EG-rechtelijke gronden ook in de bedenkingenfase buiten beeld zijn gebleven,
vormen zij dus een voorbeeld van de onder 4.2.1.1 bedoelde situatie, waarin de Afdeling
geen acht slaat op eventuele ‘gebreken’ in de verhouding tot een eerdere fase van de
rechtsgang. 
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afloop van de beroepstermijn nog indienen van nieuwe gronden nu juist als toelaat-
baar beoordeelt aan de hand van de, toch nogal principieel getoonzette, standaard-
overweging dat ‘geen rechtsregel verbiedt...’ etc. In hoofdstuk 3, onder 3.3.2, werd
reeds gewezen op weer een andere uitspraak waarin de Afdeling de beroepstermijn
weer wel in stelling brengt ter zake van nieuwe gronden, tevens betreffende nieuwe
besluitonderdelen.24 In datzelfde hoofdstuk, onder 3.4.4, werd al gewezen op het
gevaar ten aanzien van het op afzonderlijke besluitonderdelen toepassen van pro-
cessuele vereisten als de beroepstermijn. Zou uit de onderhavige uitspraken moeten
worden opgemaakt dat de Afdeling, ook al zegt zij daarin dat het leerstuk van de
goede procesorde wordt toegepast, toch meent dat de beroepstermijn een rol speelt
ten aanzien van zelfs beroepsgronden die binnen die termijn aangevochten besluit-
onderdelen betreffen, dan gaat zij daarin nog weer een stap verder. Er is geen grond
voor een dergelijke redenering. Het is en blijft het besluit in Awb-rechtelijke zin
waarop de beroepstermijn ziet. De vraag tot aan welk moment in een lopende
procedure nog nieuwe gegevens mogen worden ingebracht wordt beheerst door een
ander leerstuk, namelijk dat van de goede procesorde, alsmede door artikel 8:58
Awb. Het is dus de ‘geen-rechtsregel-verbiedt’-benadering die de juiste is.

Widdershoven concludeert al met al terecht dat de door hem geannoteerde
uitspraken ook los van het EG-recht kritisch moeten worden bezien. De uitspraken,
zo verzucht hij, dragen het gevaar in zich dat de met het nieuwe artikel 6:13 Awb
vervallen Medembliklijn via de achterdeur van de goede procesorde in een gerelati-
veerde vorm weer terugkeert. Nieuwe gronden mogen, aldus de annotator, dan
weliswaar bij de rechter worden aangevoerd, maar dat moet omwille van de goede
procesorde in wellicht al – gelet op de uitspraak van 16 november 2005 – het
beroepschrift zelf, misschien nog in het aanvullend beroepschrift, maar toch zeker
niet in een memorie van iets latere datum.25

5.2.2 De Centrale Raad van Beroep

De uitleg die de Centrale Raad van Beroep aan artikel 8:58 Awb geeft, lijkt in die
zin strikter – of misschien moet men juist zeggen: soepeler – dan die van de
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26 CRvB 31 mei 2005, 03/2981 WAO, LJN AT7709. Zie ook CRvB 9 januari 2007, 04/6537
WAO, LJN AZ 6466. Overigens: in het citaat worden de bewoordingen ‘binnen de termijn’
gebruikt ter aanduiding van termijnoverschrijding in de zin van genoemde bepaling. Dat
doet de Cenrale Raad vaker, zie bijvoorbeeld CRvB 1 juni 2005, 03/5919 WW, LJN
AT8204. Strikt genomen lijkt dit een minder heldere uitdrukkingswijze: juister lijkt het om
aan te nemen dat de termijn van artikel 8:58 Awb tien dagen voor de zitting eindigt.
Conform dat uitgangspunt spreekt de CRvB, net als overigens de Afdeling, immers vaak van
termijnoverschrijding als artikel 8:58 Awb niet in acht is genomen, zie bijvoorbeeld het
hierna opgenomen citaat uit de uitspraak van 15 april 2005. 

27 CRvB 13 maart 2007, 06/450 WWB, LJN BA0857.
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Afdeling, dat het niet toelaten van gegevens die met inachtneming van artikel 8:58
Awb zijn ingediend, niet of nauwelijks voorkomt. In elk geval voor feitelijke
gegevens geldt, zo lijkt het, dat deze, zo lang artikel 8:58 Awb maar in acht wordt
genomen, nagenoeg onbeperkt mogen worden ingebracht. Blijkens een uitspraak
van 31 mei 2005 is het de wederpartij bovendien toegestaan om op de conform
artikel 8:58 Awb overgelegde gegevens een reactie te geven, ook al overschrijdt
deze daarmee op zijn beurt wél de termijn van artikel 8:58 Awb:26

‘Appellante heeft allereerst ter zitting van de Raad aangevoerd dat het (…) door gedaag-
de overlegde rapport van 8 april 2005 niet in beschouwing mag worden genomen nu dit
in strijd met artikel 8:58, eerste lid van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) binnen
10 dagen voor aanvang van de zitting is binnengekomen.

De Raad kan appellante hierin niet volgen. Appellante heeft immers de notitie van de
arbeidsdeskundige Kooistra kort voor de tiendagentermijn aan de Raad overlegd. Aan
gedaagde kan dan niet het recht ontzegd worden hierop te reageren, zelfs als deze reactie
binnen de tiendagentermijn ontvangen wordt. De Raad vermag voorts niet in te zien dat
appellante hierdoor in haar belangen geschaad wordt nu het een reactie betreft op een
door haar ingebracht document…’

Van feitelijke gegevens was ook sprake in een uitspraak van 31 maart 2007:27

‘…Allereerst volgt de Raad niet de grief van appellante dat de rechtbank ten onrechte
de afschriften uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel in zijn beoordeling
heeft betrokken omdat deze door het College te laat zijn ingebracht. Ingevolge artikel
8:58, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kunnen partijen tot tien
dagen voor de zitting nadere stukken indienen. Vaststaat dat de rechtbank de stukken op
de elfde dag voor de zitting heeft ontvangen. Het College heeft de betreffende stukken
dan ook tijdig ingediend en derhalve niet in strijd met het bepaalde in artikel 8:58, eerste
lid, van de Awb gehandeld. Nu ook overigens niet is gebleken dat appellante in haar
verweer is geschaad, heeft de rechtbank terecht deze stukken in zijn beoordeling meege-
nomen...’
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28 CRvB 17 mei 2005, 04/3939 WAO, LJN AX3749. 
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Ook feitelijke gegevens met een grote omvang acht de Centrale Raad toelaatbaar,
zo lang artikel 8:58 Awb maar in acht wordt genomen. Wel kan de indiening kort
vóór de zitting van gegevens met een grotere omvang, reden geven de behandeling
ter zitting te schorsen, zodat de wederpartij een reactie kan voorbereiden. Uit
onderstaand citaat blijkt tevens dat de Centrale Raad partijen, anders dan de
Afdeling, bepaalde rechten laat ontlenen aan artikel 8:58 Awb. Volgens de Centrale
Raad is er buiten deze bepaling geen grondslag voor het buiten beschouwing laten
van gegevens. In geval van terzijdelegging met ontbreken van die grondslag, is niet
de late indiening van de gegevens, maar het buiten beschouwing laten ervan in
strijd met de goede procesorde:28

‘De rechtbank heeft blijkens de aangevallen uitspraak stukken die eiser bij brief van 24
juni 2004 heeft ingediend buiten beschouwing gelaten en daarbij overwogen dat de
rechtbank, hoewel het merendeel van de stukken bij het Uwv bekend verondersteld kan
worden, het gezien de omvang van de stukken in strijd met een goede procesorde acht
om deze stukken bij de procedure te betrekken. De Raad stelt vast dat op grond van
artikel 8:58, eerste lid, van de Awb tot tien dagen voor de zitting partijen nadere stukken
kunnen indienen. De zitting bij de rechtbank heeft plaatsgevonden op 5 juli 2004. De
laatste dag waarop stukken konden worden ingediend buiten de termijn van tien dagen
als bedoeld in artikel 8:58, eerste lid van de Awb, was 24 juni 2004. De rechtbank heeft
niet overwogen dat de stukken eerst na 24 juni 2004 zijn ingediend, zodat de Raad
veronderstelt dat ook de rechtbank ervan uitgaat dat die stukken op 24 juni 2004 zijn
ingediend, hetgeen overigens ook aannemelijk is gelet op het gedetailleerde verslag van
appellant over het indienen van die stukken ter griffie van de rechtbank op 24 juni 2004.

De Raad overweegt dat slechts artikel 8:58 van de Awb een grondslag biedt om geen
acht te slaan op ingediende stukken. Het Uwv zou met succes een beroep hebben kunnen
doen op schending van een goede procesorde, indien de rechtbank wel acht zou hebben
geslagen op de door appellant op 24 juni 2004 zeer omvangrijke hoeveelheid in geding
gebrachte stukken, terwijl het Uwv ter zitting van de rechtbank nadrukkelijk heeft
gesteld te weinig tijd te hebben gehad om een reactie op die stukken te kunnen voorbe-
reiden. De rechtbank had in deze situatie de behandeling ter zitting moeten schorsen
teneinde het Uwv voldoende tijd te geven om een reactie voor te bereiden. De Raad stelt
vast dat de rechtbank heeft gehandeld in strijd met een goede procesorde door de door
appellant bij brief van 24 juni 2004 ingediende stukken buiten beschouwing te laten...’
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29 CRvB 15 juli 2004, 02/2408, LJN AQ5831, CRvB 1 juni 2005, 03/5919 WW, LJN AT8204,
CRvB 25 januari 2006, 04/5567 WW, LJN AV1847, CRvB 31 januari 2006, 04/5751
NABW, LJN AX8449. 

30 CRvB 15 april 2005, 03/1801 WAO, LJN AT4383. 
31 CRvB 19 januari 2005, 03/2567 ZW, LJN AS4157, CRvB 22 december 2006, 04/6307

WAO, LJN AZ7852.
32 CRvB 15 december 2006, 04/6424 WAO, LJN AZ 4912. 
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Gegevens die korter dan tien dagen voor de zitting worden overgelegd, worden
door de Centrale Raad veelal niet meer toegelaten.29 Net als de Afdeling maakt de
Centrale Raad overigens een enkele maal een uitzondering:30

‘Allereerst stelt de Raad vast dat het namens appellant op 26 januari 2005 per faxbericht
ingezonden stuk is ingebracht met overschrijding van de in artikel 8:58, eerste lid van
de Algemene wet bestuursrecht (Awb) vermelde termijn van tien dagen binnen welke
termijn partijen voor de zitting stukken kunnen indienen. Mede in aanmerking genomen
dat gedaagdes gemachtigde ter zitting van de Raad desgevraagd heeft medegedeeld geen
bezwaar te maken tegen het bij de behandeling betrekken van het desbetreffende stuk,
heeft de Raad geen aanleiding gezien dit stuk te weigeren als gedingstuk…’

Het voorgaande vloeit al voort dat ook gegevens die pas ter zitting worden overge-
legd, in de regel niet meer door de Centrale Raad worden toegelaten.31 De Centrale
Raad lijkt echter ook hier een enkele maal wel geneigd tot enige soepelheid. Zo
overwoog de Centrale Raad in een uitspraak van 15 december 2006:32

‘…Tijdens de zitting van de rechtbank (…) heeft het Uwv, onder protest van de gemach-
tigde van appellante, een rapport met een groot aantal bijlagen (…) in het geding
gebracht. Ingevolge artikel 8:58, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht (Awb)
kunnen partijen tot tien dagen vóór de zitting stukken indienen. In aanmerking genomen
dat de gemachtigde van appellante, door het in een zo laat stadium van de procedure in
het geding brengen van dat rapport, daarop niet naar behoren heeft kunnen reageren, had
de rechtbank, nu zij heeft afgezien van de mogelijkheid om te weigeren dit stuk in
ontvangst te nemen, gebruik dienen te maken van de mogelijkheid om hetzij het onder-
zoek ter zitting te schorsen, hetzij het onderzoek te heropenen, teneinde de gemachtigde
van appellante in de gelegenheid te stellen zich over de inhoud van daarvan uit te laten.
Door dit niet te doen is een situatie ontstaan die genoemde wettelijke bepaling juist
probeert te voorkomen. Hiermee heeft de rechtbank in strijd gehandeld met de beginse-
len van een goede procesorde. Reeds om deze reden komt de aangevallen uitspraak voor
vernietiging in aanmerking…’

De Centrale Raad vernietigt weliswaar de uitspraak van de rechtbank vanwege het
in de beoordeling betrekken van het stuk, maar hij laat daarbij de mogelijkheid
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33 CBb 25 mei 2005, AWB 04/613, LJN AT6475. De in hoofdstuk 3, onder 3.4.3 besproken
uitspraak van 1 april 2004 geeft blijk van een vergelijkbaar omgaan met gegevens die korter
dan tien dagen voor de zitting zijn ingediend – al kunnen de gegevens wanneer zij in een
volgende fase tijdig zijn ingediend, in die fase weer gewoon in de beoordeling worden
meegenomen. 

34 CBb 15 augustus 2002, AWB 01/430, LJN AE6566. Zie ook CBb 22 mei 2003, AWB
02/1629, LJN AG0153, CBb 24 juni 2004, AWB 03/278, LJN AQ5704, en CBb 30 novem-
ber 2006, AWB 06/3, 06/110, 06/111 en 06/112, LJN AZ3361.

328

open dat de rechtbank het stuk, in plaats van het ter zijde te leggen, na toepassing
van hoor en wederhoor alsnog had kunnen laten meewegen. Overigens is daarmee
niet gezegd dat de Centrale Raad deze keuze zelf zou hebben gemaakt; de Centrale
Raad gaat hier kennelijk uit van keuzevrijheid bij de rechtbank.

5.2.3 Het College van Beroep voor het bedrijfsleven

Er zijn geen uitspraken van het College van beroep voor het bedrijfsleven bekend
waarin de vraag aan de orde is of het mogelijk is om gegevens die met inachtne-
ming van artikel 8:58 Awb zijn ingediend, toch buiten beschouwing te laten. Wel
pleegt het College stukken die korter dan tien dagen voor de zitting zijn ingediend,
met een beroep op artikel 8:58 Awb te retourneren. Klaarblijkelijk gebeurt dat
zonder dat eerst kennis is genomen van de inhoud van de stukken:33

‘…Op 29 maart 2005 heeft appellant het College een nader stuk doen toekomen. Het
College heeft dat stuk, gelet op hetgeen in artikel 8:58 van de Algemene wet bestuurs-
recht is bepaald, aan appellant geretourneerd.
Op 30 maart 2005 heeft het onderzoek ter zitting plaatsgehad...’

Gegevens die eerst ter zitting worden aangedragen plegen ook door het College
niet te worden toegelaten. Zo overwoog het College, recht sprekend in eerste en
enige aanleg, in een uitspraak van 15 augustus 2002:34

‘Ter zitting van het College is namens appellante voor het eerst gesteld dat het advies
van de Ontwikkelingsraad onjuiste feiten, verkeerde aannames en tendentieuze opmer-
kingen bevat. Het College acht het eerst ter zitting aandragen van dit argument in strijd
met de beginselen van een goede procesorde, te meer nu niet valt in te zien en appellante
daartoe ook geen enkel argument heeft aangevoerd waarom zij dit niet reeds in de
bezwaarfase naar voren had kunnen brengen. Het College zal dit argument van appellan-
te dan ook buiten beschouwing laten. Hetzelfde geldt voor de eerst ter zitting van het
College door appellante geuite twijfel aan de deskundigheid van de Ontwikkelings-
raad…’
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35 Te weten HR 3 februari 2006, 41.329, LJN AV0821, BNB 2006, 204, m.nt. IJzerman onder
BNB 2006, 205. 

36 HR 1 oktober 2004, 38.967, LJN AR3099, BNB 2005/151.
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Opmerkelijk is overigens de verwijzing naar de bezwaarfase. Het College, zo bleek
in hoofdstuk 3, onder 3.3.4, zag in het buiten de bezwaarfase blijven van beroeps-
gronden immers (ook) onder het regime van het oude artikel 6:13 Awb beletsel
voor het meenemen van die gronden in beroep.

5.2.4 De Hoge Raad

In hoofdstuk 2, onder 2.6.4, kwam al een arrest van de Hoge Raad aan de orde dat
in het onderhavige verband van belang is.35 Immers, er was sprake van een ter
zitting (van het Hof) gedaan bewijsaanbod. Dit bewijsaanbod had naar het oordeel
van de Hoge Raad niet zo maar mogen worden gepasseerd. Geciteerd wordt
nogmaals de in dit verband van belang zijnde passage:

‘…Bij de beslissing of een partij de gelegenheid moet krijgen bewijsstukken na de
zitting alsnog over te leggen, zal een afweging moeten plaatsvinden van enerzijds het
belang dat die partij heeft bij het overleggen van die stukken en de redenen waarom hij
dit niet in een eerdere fase van de procedure voor de feitenrechter heeft gedaan, en
anderzijds het algemeen belang van een doelmatige procesgang…’

De betrokken passage geeft blijk van een soepele benadering van de materie, zoals
die in het belastingrecht ook traditie is gebleken als de overgang tussen de verschil-
lende fasen van de rechtsgang in het geding is. Immers, er is geen sprake van een
categorisch buiten beschouwing laten van gegevens die niet conform artikel 8:58
Awb zijn ingediend, zelfs niet als de indiening niet eerder dan op of zelfs na de
zitting heeft plaatsgevonden. Steeds wordt aan de hand van de omstandigheden van
het geval beoordeeld of zaken als de goede procesorde aan het laten meewegen van
de gegevens in de weg staan. Uitsluiting van gegevens die wél met inachtneming
van artikel 8:58 Awb zijn ingediend lijkt daarmee per definitie uit den boze.

De hier omschreven benadering is ook zichtbaar in een uitspraak van 1 oktober
2004:36

‘…Artikel 8:58, lid 1, Algemene wet bestuursrecht bepaalt dat partijen tot tien dagen
voor de zitting nadere stukken kunnen indienen. De bepaling beoogt, blijkens de daarop
gegeven toelichting, een behoorlijk verloop van de procedure te waarborgen.. Uit de
strekking van die bepaling volgt dat de rechter – binnen het kader van een goede
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procesorde – de mogelijkheid heeft stukken die binnen tien dagen voor de zitting of eerst
ter zitting zijn overgelegd al dan niet in de procedure toe te laten. Het Hof heeft in de
onderhavige zaak geoordeeld dat het alsnog overleggen van een kilometeradministratie
ter zitting tardief was. De door het Hof daarvoor doorslaggevend geoordeelde omstan-
digheid dat de Inspecteur al eerder had gewezen op de mogelijkheid die bewijsstukken
over te leggen, is voor dat oordeel onvoldoende redengevend. Het middel slaagt derhal-
ve…’

En in een uitspraak van 23 februari 2007 overwoog de Hoge Raad:37

‘…Het Hof heeft geen acht geslagen op het ter zitting door de Inspecteur gevoerde
verweer, en daartoe redengevend geacht dat de Inspecteur daarbij standpunten heeft
ingenomen welke een uitbreiding vormen van de rechtsstrijd. Zonder nadere motivering,
welke ontbreekt, is echter niet duidelijk waarin de door het Hof bedoelde uitbreiding van
de rechtsstrijd gelegen is. Voorts blijkt niet dat het Hof bij zijn afweging ook aandacht
heeft besteed aan de reden welke de Inspecteur ter zitting mede heeft gegeven voor zijn
nader betoog aldaar, te weten dat acht dagen vóór de zitting in de onderhavige zaak het
Hof uitspraken had gedaan inzake beroepen van belanghebbende over de jaren 1996 en
1997. Ten slotte overweegt het Hof wel dat behandeling van de standpunten van de
Inspecteur zonder uitstel belanghebbende onredelijk in zijn processuele positie zou
benadelen, maar ontbreekt een overweging waarom niet tot uitstel kon worden overge-
gaan door het onderzoek ter zitting te schorsen. Ook op die punten is ’s Hofs beslissing
om geen acht te slaan op het ter zitting gevoerde verweer ontoereikend gemotiveerd…’

In zijn uitvoerige en informatieve conclusie bij dit laatste arrest maakt de advocaat-
generaal onderscheid tussen a) nieuwe stellingen van louter juridische aard,
b) nieuwe feitelijke stellingen ter onderbouwing van een bestaand geschilpunt, en
c) nieuwe feitelijke stellingen ter ondersteuning van een nieuw geschilpunt van
feitelijke aard, waarmee de rechtsstrijd wordt uitgebreid. De eerste twee catego-
rieën gegevens kunnen volgens de advocaat-generaal in elke stand van het geding,
en dus ook nog ter zitting, worden ingebracht. Alleen gegevens uit de laatste
categorie kunnen, aldus de advocaat-generaal, onder omstandigheden buiten
beschouwing worden gelaten vanwege te late indiening ervan. Ter zake moet, zo
stelt de advocaat-generaal, een belangenafweging plaatsvinden zoals die ook
zichtbaar is in bijvoorbeeld het arrest van 3 februari 2006. Het gaat daarbij, aldus
de advocaat-generaal, om het belang van de materiële waarheidsvinding versus dat
van afdoening van de zaak binnen een redelijke termijn, waarbij het eerste belang
het meest elementaire karakter heeft. Volgens de advocaat-generaal kan zo’n
belangenafweging er in resulteren dat de gegevens buiten beschouwing blijven
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indien de late indiening ervan verwijtbaar is én indien het meenemen in de beoor-
deling daarvan de wederpartij onevenredig in zijn processuele belangen zou
schaden.

Wordt het onderscheid van de advocaat-generaal ‘vertaald’ in de termen die in
het algemeen procesrecht gebruikelijk zijn, dan lijkt deze met de eerste door hem
genoemde categorie gegevens, die van de louter juridische stellingen, te doelen op
aspecten die ook in het kader van de aanvulling van rechtsgronden aan de orde
behoren te komen, op de juridische vormgeving van het geschil zoals dat voorligt
dus. Zo bezien is het vanzelfsprekend dat de advocaat-generaal deze gegevens te
allen tijde toelaatbaar acht; de rechter moet de betrokken aspecten immers ook
onder ogen zien als niemand deze aandraagt. Met de tweede categorie gegevens
wordt, zo lijkt het, gedoeld op gegevens die meestal tot de feitelijke gegevens
worden gerekend, stellingen van strikt feitelijke aard ter onderbouwing van het
eerder ingenomen inhoudelijke standpunt. Of de advocaat-generaal hier tevens het
oog heeft op nader bewijsmateriaal, nadere stukken, deskundigenrapportages, en
dergelijke, is niet helemaal duidelijk; ter zake gaat de Hoge Raad in de zojuist
geciteerde uitspraken van 3 februari 2006 en 1 oktober 2004 in elk geval nog uit
van de noodzaak tot een belangenafweging. Ten slotte de laatste door de advocaat-
generaal genoemde categorie gegevens. Hoewel het tot twee maal toe gebruiken
van de term ‘feitelijk’ wat misleidend kan zijn, doelt de advocaat-generaal hier
kennelijk op nieuwe beroepsgronden, op een uitbreiding dus van datgene wat door
de Afdeling bestuursrechtspraak wel als de ‘feitelijke grondslag’ van het geschil
wordt aangeduid.38 Het is deze categorie gegevens die volgens de advocaat-gene-
raal niet zonder meer toelaatbaar is indien pas in een laat stadium ingebracht – al
zal blijkens de weergegeven jurisprudentie de balans ook wanneer sprake is van dit
soort gegevens, nog vaak in het voordeel van de indiener daarvan doorslaan, zelfs
als de gegevens pas ter zitting zijn ingebracht.

De Hoge Raad laat in het midden van welke categorie gegevens in de zaak van
23 februari 2007 nu eigenlijk sprake was. Dat had het Hof maar moeten aangeven,
en, in ieder geval wanneer het inderdaad om categorie c) ging, had het Hof tevens
blijk moeten geven van een belangenafweging als zojuist bedoeld. De advocaat-
generaal had overigens geconcludeerd dat níet van gegevens uit de c)- categorie
kon worden gesproken. Opvallend is overigens dat de advocaat-generaal er in zijn
conclusie, in weerwil van de jurisprudentie met betrekking tot interne compensatie
zoals besproken in hoofdstuk 3, onder 3.3.5, kennelijk zonder meer van uit gaat dat
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een uitbreiding van de rechtsstrijd kan plaatsvinden zonder dat nieuwe besluiton-
derdelen ter discussie worden gesteld.39

Zowel door Gankema als door de auteurs van het evaluatierapport belasting-
rechtspraak in twee instanties is er op gewezen dat ook de rechtbanken in belasting-
zaken soepel zijn ten aanzien van laat in de procedure aangeleverde gegevens.40

Een grens ligt, zo blijkt uit het evaluatierapport, bij het ter zitting gedane beroep
op interne compensatie. Zo’n beroep wordt in strijd met de goede procesorde
geacht.41

5.3 CONCLUSIES

De opvallendste conclusie die uit het voorgaande kan worden getrokken is dat de
Afdeling het conform artikel 8:58 Awb ingediend zijn van gegevens niet altijd
voldoende acht om de gegevens in haar beoordeling te betrekken. Zij legt artikel
8:58 Awb aldus uit, dat gegevens die tegen het einde van het uit de bepaling
voortvloeiende tijdsbestek zijn aangeleverd, nog slechts een aanvulling mogen
inhouden op hetgeen eerder is aangevoerd, en dat er niet te veel nieuws meer onder
de zon mag zijn. Is dat laatste wel het geval, dan neemt de Afdeling strijd met de
goede procesorde aan. Deze opstelling is voor discussie vatbaar, nu de wet in dit
verband toch een duidelijke termijn stelt. Uit de ‘eerst-bij-nadere-memorie’-
uitspraken blijkt van een gevaar voor het te ver oprekken van de grenzen in dit
verband: als de termijn van tien dagen voor de zitting niet geldt voor andere dan
aanvullende gegevens, welke termijn geldt er dan wel? De beroepstermijn, zo is
geconcludeerd, is in dit verband in elk geval níet hanteerbaar. Dit alles klemt te
meer nu de op grond van artikel 8:58 Awb, lid 2 voorgeschreven mededeling aan
partijen, waarin deze worden gewezen op hun bevoegdheid ex artikel 8:58, lid 1
Awb, in dit opzicht verwachtingen kan wekken. Het lijkt in ieder geval aangewe-
zen dat de Afdeling van de door haar toegepaste beperking tijdig mededeling doet
aan partijen, zodat zij er op bedacht zijn dat zij, in weerwil van artikel 8:58, niet te
lang moeten wachten met het indienen van stukken. Beter nog zou het echter zijn
als de Afdeling artikel 8:58 Awb wat meer naar zijn ratio zou toepassen: de
bepaling biedt nu eenmaal zwart op wit de mogelijkheid om nog tot aan een
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bepaald tijdstip nadere stukken in te dienen, en zeker de ‘eerst-bij-nadere-memo-
rie’-uitspraken vormen een te grote inbreuk op die bevoegdheid.

Ook de wijze waarop de Afdeling omgaat met ter zitting aangeleverde gegevens
is streng te noemen. Dat is op zichzelf beschouwd niet onbegrijpelijk, want het
maakt natuurlijk nogal wat uit of men weliswaar laat is met het aanleveren van
informatie, maar toch nog altijd binnen de daarvoor geldende wettelijke termijn
(van artikel 8:58 Awb) is gebleven, of dat men ook uitgaande van die termijn té
laat is. In het laatste geval ligt een zekere gestrengheid wel voor de hand – zij is
ook zichtbaar bij de Centrale Raad van Beroep en het College van beroep voor het
bedrijfsleven. Niettemin lijkt de toelichting bij artikel 8:58 Awb ervan uit te gaan
dat zelfs in geval van eerst ter zitting aangeleverde gegevens nog van geval tot
geval wordt bekeken in hoeverre toelating mogelijk is;42 en die individuele afwe-
ging is bij de Afdeling niet altijd even zichtbaar.

Aan de andere kant is met name bij de Hoge Raad een grote mate van soepel-
heid te zien. Op zichzelf beschouwd is het waar dat artikel 8:58 Awb geen verbod
inhoudt tot het in de beoordeling betrekken van gegevens die later dan tien dagen
voor de zitting zijn verstrekt; de toelichting is op dat punt helder. In zoverre is het
zeker correct om aan een dergelijke late verstrekking, zoals gebruikelijk is bij de
Hoge Raad, niet zonder meer de consequentie van terzijdelegging van de gegevens
te verbinden, maar ter zake een individuele afweging te verrichten. Niettemin kan
soms sprake zijn van wat veel van het goede. Niet helemaal uit het oog verloren
dient te worden dat in het vereiste van een goede procesorde een zelfstandig
ordelijkheidsaspect ligt besloten.43 Hoe elementair immers het belang van het
vinden van de materiële waarheid ook is, ergens moet een grens worden getrokken
met betrekking tot het over en weer aandragen en in ontvangst nemen van stukken
– en artikel 8:58 Awb heeft precies die strekking. Het schorsen van de zaak
teneinde alsnog rekening te kunnen houden met op, of zelfs ná de zitting aangele-
verde gegevens kan op zichzelf beschouwd strijd met de goede procesorde opleve-
ren, vanwege het genoemde ordelijkheidsaspect en vanwege de vereisten van een
redelijke termijn en finaliteit.44 Ook hier geldt dus, maar dan vanaf de andere kant
bezien, dat de ratio van artikel 8:58 Awb in het oog moet worden gehouden. 
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6 Slotbeschouwing

6.1 INLEIDING

Dit onderzoek had tot onderwerp de vraag in hoeverre het de burger in elk van de
achtereenvolgende stadia van de rechtsgang bestaande uit de bestuurlijke herover-
weging, het beroep en het hoger beroep, moet worden toegestaan om feiten of
inhoudelijke gronden in te brengen die nieuw zijn ten opzichte van datgene wat
betrokkene in het voorafgaande stadium of de voorafgaande stadia had aangedra-
gen. De vraag moet worden bezien tegen de achtergrond van de accentverschuiving
van handhaving van het objectieve publiekrecht naar rechtsbescherming, zoals die
gestalte heeft gekregen met de inwerkingtreding van het uniform bestuursproces-
recht op 1 januari 1994. Deze accentverschuiving heeft zijn weerslag gevonden in
artikel 8:69 Awb, op grond waarvan de rechterlijke beoordeling plaatsvindt op de
grondslag van het beroep. Omdat de rechterlijke beoordeling aldus plaatsvindt aan
de hand van de argumenten van de burger, is de vraag wanneer die argumenten
moeten worden geacht te laat te zijn aangedragen van cruciaal belang geworden.
Is een bepaald punt te laat aangedragen, dan betekent dat sinds genoemde datum
immers dat de rechter zich er daadwerkelijk niet over uitlaat, dat het punt in zijn
beoordeling – behoudens eventuele ambtshalve toetsing, welke echter slechts in
een beperkt aantal gevallen plaatsvindt – geen rol speelt.

De drie hoofdonderwerpen die achtereenvolgens aan de orde zijn gekomen zijn
de inbreng in het beroep in eerste aanleg van buiten de bestuurlijke voorprocedure
gebleven feiten; de inbreng in datzelfde beroep in eerste aanleg van buiten de
bestuurlijke voorprocedure gebleven gronden, en de inbreng in hoger beroep van
gronden en/of feiten die zowel buiten de voorprocedure als buiten het beroep in
eerste aanleg zijn gebleven. In alle drie de situaties wordt soms – maar niet altijd –
door de bestuursrechter geoordeeld dat de gegevens in een te late fase van de
rechtsgang zijn ingediend, dat deze in een eerdere fase hadden moeten worden
aangedragen en dat deze daarom in de lopende fase niet meer in de beschouwing
kunnen worden meegenomen. De theoretische achtergrond bij zo’n oordeel is niet
voor alle drie de situaties gelijk, maar verschilt per situatie. Dat is op zichzelf
beschouwd al een opvallende constatering.

Met betrekking tot de inbreng in het beroep in eerste aanleg van feiten die
buiten de bestuurlijke voorprocedure zijn gebleven, speelt de benadering van
Daalder en Schreuder-Vlasblom een rol. Deze benadering behelst een bepaalde
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opvatting van de rechtmatigheidstoetsing, inhoudende dat in de genoemde situatie
moet worden bezien in hoeverre het bestuur in de besluitvormingsfase gehouden
was met de betrokken gegevens rekening te houden of deze te achterhalen. Alleen
als zo’n gehoudenheid kan worden aangenomen, doorstaat het bestreden besluit
volgens deze benadering de rechtmatigheidstoetsing niet. Met betrekking tot de
inbreng in het beroep in eerste aanleg van buiten de bestuurlijke voorprocedure
gebleven gronden, was tot voor kort sprake van een onoverzichtelijke situatie. Daar
waar de bestuursrechter in zijn algemeenheid een steeds grotere geneigdheid
vertoonde tot toelating van deze gronden, werd in het milieurecht de zogeheten
Medembliklijn toegepast, die bedoelde toelating, met een beroep op het toenmalige
artikel 20.6 Wet milieubeheer, juist in sterke mate aan banden legde. De wetgever
heeft met het nieuwe artikel 6:13 Awb gepoogd op dit punt eenheid te brengen.
Ten slotte het hoger beroep. Daar heeft de discussie over het omgaan met buiten
de eerdere fasen van de rechtsgang gebleven gegevens zich vooral geconcentreerd
op de spanning tussen de diverse functies die aan het hoger beroep worden toege-
dicht, en op de vraag of men vooral de herkansingsfunctie, dan wel juist de
controlefunctie van het hoger beroep voorop zou willen stellen.

De bestuursrechter ziet als gezegd soms, maar niet altíjd in het buiten een
eerdere fase blijven van gegevens reden voor het buiten beschouwing laten van die
gegevens in de bij hem lopende procedure. Op dit punt is er verschil te zien tussen
de diverse hoogste bestuursrechtelijke rechtscolleges. In zijn algemeenheid kan
worden gezegd dat de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State veruit
het meest geneigd is gegevens buiten beschouwing te laten vanwege het niet
ingebracht zijn daarvan in een eerdere fase van de rechtsgang. De Afdeling is het
enige college waar met enige regelmaat een benadering te zien is die doet denken
aan die van Daalder en Schreuder-Vlasblom. De voorheen toegepaste ‘Medemblik-
lijn’ kwam uit de koker van de Afdeling, en ook terzijdelegging van gegevens in
hoger beroep vanwege het niet ingebracht zijn daarvan in de eerdere fasen van de
rechtsgang is een fenomeen dat eigenlijk alleen bij de Afdeling zichtbaar is. Kort
en goed kan worden gezegd dat de andere colleges in het buiten een eerdere fase
van de rechtsgang blijven van gegevens – afgezien van de beletselen die de
wetgever heeft willen opwerpen met het nieuwe artikel 6:13 Awb, ter zake waarvan
de jurisprudentievorming nog in haar kinderschoenen staat – zelden of nooit een
belemmering zien voor het in de beoordeling meenemen van die gegevens. Ook dat
is een opvallende constatering.
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6.2 DE BENADERING VAN DAALDER EN SCHREUDER-VLASBLOM

Strikt genomen heeft de benadering van Daalder en Schreuder-Vlasblom geen
betrekking op de toelating van gegevens in rechte, maar op de vraag welke aspec-
ten relevantie hebben voor de beoordeling van het geschil. Het betreft een bepaalde
uitleg van de door de bestuursrechter te verrichten rechtmatigheidstoetsing. Deze
komt er op neer dat de rechterlijke beoordeling in feitelijke geschillen, in geschil-
len dus waarin de burger de feitenconstellatie ter discussie stelt waarop het bestuur
zijn besluit heeft gebaseerd, beperkt blijft tot het aspect van de voorbereiding van
het bestreden besluit. Op het betrokken feitelijke geschilpunt wordt het besluit dus
niet rechtstreeks, naar zijn inhoud, op rechtmatigheid beoordeeld. De rechter gaat
slechts na of het bestuur voldoende onderzoek heeft gedaan naar de feiten, of het
belanghebbende in voldoende mate heeft gewezen op diens eigen informatiever-
plichtingen, en dergelijke. Komt belanghebbende bijvoorbeeld in de beroepsfase
met gegevens die hij, krachtens artikel 4:2 Awb, eigenlijk al bij zijn aanvraag had
moeten aanleveren, dan bekijkt de rechter of het bestuur, gelet op zijn uit artikel
3:2 Awb voortvloeiende verantwoordelijkheden, de belanghebbende in de besluit-
vormingsfase in voldoende mate over diens informatieverplichtingen heeft voorge-
licht. Is dat niet het geval, dan kunnen de gegevens in zoverre alsnog een rol
spelen, dat het bestuur wordt verweten dat het onvoldoende moeite heeft gedaan
de gegevens bij belanghebbende te achterhalen, en sneuvelt het besluit wegens
strijd met vereiste dat bestuurlijke besluitvorming op zorgvuldige wijze moet
worden voorbereid. De rechter bekijkt echter niet rechtstreeks of de feitenconstella-
tie zoals die aan het bestreden besluit ten grondslag is gelegd al of geen juiste
weergave van de feiten inhoudt. Is het bestuur in geen van de zojuist bedoelde
zorgvuldigheidsverplichtingen tekort geschoten, dan kunnen de alsnog in beroep
aangeleverde feitelijke gegevens volgens deze benadering dan ook geen afbreuk
meer doen aan de rechtmatigheid van het bestreden besluit. Zij hebben eenvoudig-
weg geen relevantie ten aanzien van datgene wat ter beoordeling staat. Uitsluiting
van de gegevens is het resultaat.

De benadering van Daalder en Schreuder-Vlasblom is problematisch. De door
de bestuursrechter te verrichten rechtmatigheidstoetsing houdt méér in dan alleen
een beoordeling op het punt van de voorbereiding. Zo zijn onder meer ook de
inhoud en de inrichting van het besluit zelfstandig voorwerp van beoordeling. In
juridisch-inhoudelijke geschillen zal niemand dat betwisten: de bestuursrechter
kan, en moet ook kunnen ingaan op de vraag of een besluit naar zijn inhoud in
strijd is met het materiële recht, of op de vraag of een besluit door zijn motivering
kan worden gedragen. Anders dan Daalder en Schreuder-Vlasblom menen, is er
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geen reden om deze inhoudelijke toetsing ineens te laten schieten als het geschil
feitelijk van aard is, als de beroepsgronden dus verband houden met de feitelijke
aannames waarop het besluit berust. De bestuursrechter is immers een feitenrech-
ter. Ook een onjuiste feitelijke aanname kan maken dat een besluit juridisch on-
houdbaar is, bijvoorbeeld omdat de werkelijke feiten tot een ander besluit hadden
moeten leiden. Artikel 6 EVRM schrijft een beoordeling van alle juridische én
feitelijke factoren voor die relevant to the dispute zijn (full jurisdiction). Gezien het
voorgaande bezitten feitelijke gegevens waarmee wordt beoogd de feitelijke
grondslag van het bestreden besluit ter discussie te stellen, wel degelijk de bedoel-
de relevantie. Het is dus ook de vraag of de benadering van Daalder en Schreuder-
Vlasblom naar EVRM-recht aanvaardbaar is.

Dat de zojuist bedoelde relevantie aanwezig is, betekent daarnaast dat uit artikel
8:69, lid 1 Awb een gehoudenheid tot het laten meewegen van bedoelde feitelijke
gegevens kan worden afgeleid. Uitgangspunt van dat artikellid is immers dat recht
wordt gesproken op grond van hetgeen door partijen naar voren is gebracht. Verder
is, zoals hierna zal blijken, met het nieuwe artikel 6:13 Awb beoogd om een einde
te maken aan de gegevensuitsluitingen als door Daalder en Schreuder-Vlasblom
omschreven.

Daalder en Schreuder-Vlasblom zelf veronderstellen dat hun benadering
bescherming biedt tegen een toevloed aan procedures en overbelasting van het
gerechtelijk apparaat. Met die toevloed en overbelasting loopt het echter niet zo’n
vaart, zo mag worden aangenomen. Men doet over het algemeen immers niet
datgene wat ingaat tegen het eigen belang. Het achterhouden tot aan de rechterlijke
fase van gegevens die de besluitvorming in voor belanghebbende gunstige zin
kunnen beïnvloeden dient de belangen van degene die het aangaat niet. Dat geldt
zelfs als een vertragingsbelang kan worden verondersteld. Het pas in de beroeps-
fase in plaats van reeds in de besluitvormingsfase verstrekken van de gegevens
heeft op zichzelf beschouwd immers geen ander effect dan uitstel of, gelet op
artikel 4:5 Awb, zelfs afstel van de eventuele verkrijging van het gevraagde.

Zoals gezegd is de Afdeling het enige van de vier hoogste bestuursrechtelijke
rechtscolleges waar wel een aanpak te zien is die aan de benadering van Daalder
en Schreuder-Vlasblom doet denken. Opvallend is dat de Afdeling de benadering
niet alleen toepast in de ‘klassieke’ situatie waarin de belanghebbende in de
aanvraagfase is tekortgeschoten in zijn informatieverplichtingen krachtens artikel
4:2 Awb of een vergelijkbare bepaling, en in de beroepsfase alsnog probeert de
betrokken, verwijtbaar niet eerder aangeleverde gegevens te zijnen gunste aan te
wenden. Het is deze ‘klassieke’ situatie die in de literatuur, en niet in het minst
door Daalder en Schreuder-Vlasblom zelf, het vaakst met de benadering in verband
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wordt gebracht. Het in deze situatie verwijtbare handelen door de aanvrager wordt
daarbij kennelijk gezien als een belangrijke rechtvaardiging voor de toepassing van
de benadering. Dat is overigens ten onrechte, want het karakter van de door de
bestuursrechter te verrichten rechtmatigheidstoetsing verandert niet al naar gelang
de burger in dit opzicht verwijten vallen te maken; als de rechter het nodig acht om
aan dergelijke verwijten consequenties te verbinden, moet hij dus zoeken naar
alternatieven voor uitsluiting van de gegevens, zoals bijvoorbeeld het achterwege
laten van een proceskostenveroordeling. Niettemin valt het op dat de praktijk bij
de Afdeling zelden het ‘klassieke’ beeld laat zien van verwaarlozing door de burger
van zijn informatieverplichtingen. Dat sluit overigens aan bij de zojuist gemaakte
opmerkingen over het ontbreken van belang bij het tot aan de rechterlijke fase
achterhouden van ten eigen gunste werkende gegevens.

Om welk beeld gaat het dan wel? De meeste van de zaken bij de Afdeling
waarin een benadering à la die van Daalder en Schreuder-Vlasblom wordt toege-
past, blijken betrekking te hebben op de situatie waarin de belanghebbende, naar
aanleiding van door het bestuur verricht feitenonderzoek of een door het bestuur
gedane feitelijke vaststelling in de fase van de primaire besluitvorming, wil komen
met tegenbewijs, en dit bewijs niet in bezwaar, maar pas in beroep aandraagt. Het
begrip ‘tegenbewijs’ ziet op de situatie waarin het bestuurorgaan een bewijslast
draagt, en voorshands is geslaagd in zijn bewijsvoering. In zo’n situatie kan het op
de weg van belanghebbende liggen om de conclusies van het bestuursorgaan in
twijfel trekken. Een beperking van de beoordeling in feitelijke geschillen tot het
aspect van de voorbereiding vergt inderdaad dat in principe voorbij wordt gegaan
aan dergelijk tegenbewijs als het pas in de beroepsfase wordt overgelegd: het is
immers niet van invloed op de vraag of de voorbereiding toereikend is geweest, het
kan hooguit afdoen aan de inhoud van de bevindingen waarmee het bestuur is
gekomen. De Afdeling is in zoverre dus in elk geval consequent. In dit soort
situaties ligt er echter een veel minder duidelijk verwijt aan de burger op tafel. Er
kan immers niet gezegd worden dat deze verplicht was om het tegenbewijs al in de
bezwaarfase te verstrekken, al had hij misschien die mogelijkheid wel; verstrekking
van tegenbewijs is überhaupt geen verplichting, maar een bevoegdheid. Bovendien
had de burger minder kansen om met de gegevens te komen; omdat tegenbewijs
een reactie vormt op de bewijsvoering door het bestuur, kan het niet reeds in het
kader van bijvoorbeeld een aanvraag worden verstrekt; meestal zal men er op zijn
vroegst in de bezwaarfase mee kunnen komen.
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6.3 NIEUWE GRONDEN IN HET BEROEP IN EERSTE AANLEG

De kwestie van de buiten de voorprocedure gebleven gronden in het beroep in
eerste aanleg wordt sinds 1 juli 2005 beheerst door het nieuwe artikel 6:13 Awb.
Met ingang van die datum is er – voor nieuwe gevallen – een einde gekomen aan
de tegenstelling tussen enerzijds de op dit punt strenge ‘Medemblikjurisprudentie’
van de Afdeling in milieuzaken, en anderzijds de tamelijk soepele benadering van
zowel de Afdeling als de overige colleges in andere zaken. Met de actio popularis
in de beroepsfase zijn ook de bepalingen die als grondslag dienden voor de ‘Me-
demblikjurisprudentie’, de artikelen 20.6 en 20.10 Wm (oud), komen te vervallen.
De wetgever wilde echter wel af van de actio popularis, maar niet van het uit-
gangspunt dat degene die beroep instelt bij de rechter, eerst een bestuurlijke
voorprocedure moet hebben gevolgd. De voorheen onder de actio popularis val-
lende categorieën besluitvorming zijn daarom onder de werking van artikel 6:13
Awb gebracht. Voorheen bepaalde dit artikel alleen met betrekking tot op bezwaar
of in administratief beroep genomen besluiten dat geen beroep bij de administratie-
ve rechter kon worden ingesteld door hen aan wie redelijkerwijs kon worden
verweten (zelf) geen bezwaar of administratief beroep tegen dat besluit te hebben
ingesteld. Thans is bepaald dat een belanghebbende aan wie redelijkerwijs kan
worden verweten dat hij geen zienswijzen naar voren heeft gebracht, geen bezwaar
heeft gemaakt, of geen administratief beroep heeft ingesteld, geen beroep kan
instellen bij de administratieve rechter. De bepaling heeft daarmee thans betrekking
op alle vormen van besluitvorming.

Artikel 6:13 Awb heeft daarmee een wijziging met een technisch karakter
ondergaan. De tekst van de bepaling heeft evenmin als zij dat voorheen had,
betrekking op beroepsgronden en dergelijke. De bepaling betrof en betreft uitslui-
tend het hebben gevolgd van een voorprocedure met betrekking tot datgene wat
naar Awb-maatstaven het onderwerp van de procedure vormt: het besluit in de zin
van de Awb. Tijdens de parlementaire behandeling van het nieuwe artikel 6:13
Awb is niettemin uitvoerig stilgestaan bij de grondenproblematiek; met het wegval-
len van de bepalingen die als basis voor de Medembliklijn dienden, was op dat
punt immers een vacuüm ontstaan. De regering heeft van de gelegenheid gebruik
gemaakt om te reageren op de aanbeveling die op dit punt was gedaan door de
Commissie Evaluatie Awb II.

De gehele gang van zaken op het hier bedoelde punt kenmerkt zich door
misverstanden. In zekere zin begint dat al bij de zojuist bedoelde, overigens niet
tot de wetgever maar tot de rechter gerichte aanbeveling van de Commissie Evalua-
tie Awb II, die een afwijking bevatte van de conclusies die waren aangereikt door
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de diverse onderzoeksgroepen. De Commissie had de rechter, in lijn met hetgeen
de onderzoeksgroepen hadden aangedragen, aanbevolen gegevens, bewijsmiddelen
of beroepsgronden niet buiten beschouwing te laten op de enkele grond dat zij niet
in de bestuurlijke fase waren ingebracht, maar had, anders dan de onderzoeksgroe-
pen, een uitzondering had gemaakt voor gegevens betreffende in de bestuurlijke
fase in het geheel niet aangevochten besluitonderdelen. Deze laatste categorie
gegevens zou volgens de Commissie dus wél buiten beschouwing kunnen worden
gelaten. Die uitzondering was blijkens de overwegingen van de Commissie ont-
leend aan de Medemblikjurisprudentie – maar die jurisprudentie legde de toelating
van buiten de voorfase gebleven beroepsgronden in verdergaande mate aan banden
dan alleen aan de hand van het criterium of de gronden terugsloegen op een nog
niet eerder aangevochten besluitonderdeel. Bovendien propageerde de Commissie
de door haar geformuleerde uitzondering voor het gehele bestuursrecht, terwijl de
aanleiding tot diezelfde uitzondering nu juist de constatering was geweest dat het
milieurecht, of althans het omgevingsrecht, op het punt van complexiteit en
omvang van de besluitvorming afwijkend was ten opzichte van andere rechtsgebie-
den – en daarom gebaat zou zijn bij een nuancering van het algemene uitgangspunt
van toelating zoals de Commissie dat zei voor te staan.

Bij de totstandkoming van het nieuwe artikel 6:13 Awb was dus van meet af
aan sprake van een onheldere situatie, niet alleen omdat artikel 6:13 Awb tot dan
toe geen betrekking had gehad op de onderhavige problematiek en ook de tekst van
de voorgestelde nieuwe bepaling daarvan geen gewag maakte, maar ook gelet op
de aanbeveling van de Commissie Evaluatie Awb II en de wijze van totstandko-
ming daarvan. In de toelichting ging het dan ook mis. De regering ging er daarin,
op zichzelf beschouwd niet geheel onbegrijpelijk, vanuit dat de Commissie Evalua-
tie Awb de beperking met betrekking tot besluitonderdelen had willen reserveren
voor milieubesluiten, althans voor besluiten ter zake waarvan een openbare
voorbereidingsprocedure, gold – en maakte die vermeende gedachte van de Com-
missie tot de hare. Vervolgens stelde zij, kennelijk aansluiting zoekend bij de op
dit punt ongewijzigd gebleven tekst van artikel 6:13 Awb, dat nieuwe gronden en
bewijsmiddelen die betrekking hadden op besluitonderdelen die al in de bestuur-
lijke fase ter discussie waren gesteld, in beginsel wél toelaatbaar waren, tenzij
belanghebbende redelijkerwijs kon worden verweten deze niet eerder te hebben
ingebracht. Hoewel de regering met deze laatste opmerking kennelijk de bedoeling
heeft gehad de bestaande trechters en fuiken deels af te schaffen, introduceerde zij
daarmee in feite juist een algehele gronden- en bewijsfuik. Het buiten beschouwing
laten van gegevens vanwege het niet in een eerdere fase inbrengen daarvan, gebeurt
immers per definitie eerst en vooral in gevallen waarin dat niet eerder inbrengen
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de betrokkene in meerdere of mindere mate te verwijten valt. Er was dan ook een
lange brief van de minister van Justitie voor nodig om de zaken weer recht te
praten. Die brief kwam er kort en goed op neer, dat artikel 6:13 Awb de basis zou
gaan vormen voor een onderdelentrechter, die voor het gehele bestuursrecht zou
gaan gelden – en blijkens de formulering van de brief was het daarbij de bedoeling
dat de overige fuiken en trechters tot het verleden zouden gaan behoren. Al met al
is daarmee sprake van een staaltje van regelstelling per toelichting dat zijn weerga
niet kent: niet alleen is de betrokken regel in de tekst van de wet niet terug te
vinden, zij wordt ook nog eens gekoppeld aan een reeds bestaande bepaling die tot
dan toe geen betrekking had op het onderwerp, terwijl de in de toelichting opgeno-
men normstelling ook nog eens achteraf, in de brief van de minister, wijziging
heeft ondergaan.

Gezien het voorgaande is het niet misplaatst om de vraag op te werpen of de
door de regering beoogde verandering eigenlijk wel tot het geldend recht, of
althans tot de geldende wet- en regelgeving is gaan behoren. Wat er van deze
wetgevingstechnische vraag verder ook zij, in ieder geval geldt dat de door de
wetgever beoogde verandering slechts op één manier met de tekst van artikel 6:13
Awb in overeenstemming is te brengen, namelijk door aan te nemen dat de woor-
den ‘beroep’, ‘zienswijzen’, bezwaar’ en ‘administratief beroep’ in die bepaling
niet langer alleen betrekking hebben op besluiten, maar ook op besluitonderdelen.
Het besluitonderdeel wordt bij de toepassing van de bepaling dan volledig gelijkge-
steld met het zelfstandig besluit. Daarmee ontstaat een gecompliceerde situatie,
want de Awb kent het begrip ‘besluitonderdeel’ niet en de uitleg ervan is aan de
rechter overgelaten. Daarbij komt nog dat een tendens zou kunnen ontstaan
waarbinnen ook processuele vereisten als de beroepstermijn ten aanzien van elk
besluitonderdeel afzonderlijk gesteld zouden kunnen gaan worden. In de Afde-
lingsjurisprudentie is zo’n tendens nu al een enkele maal zichtbaar.

Ook als de zojuist beschreven uitleg van artikel 6:13 Awb wordt aangehouden,
ziet de tekst van de bepaling niet op feiten en gronden die betrekking hebben op
al wel in de voorfase bestreden besluitonderdelen: aangenomen moet worden dat
de bepaling in zoverre toepassing mist. Niet uit het oog verloren mag daarbij
worden dat het de bedoeling van de wetgever is geweest de materie uitputtend te
regelen. Gegevens ten aanzien waarvan artikel 6:13 Awb toepassing mist, moeten
naar het oordeel van de wetgever dus worden toegelaten. Dat heeft met name
gevolgen voor de conform de benadering van Daalder en Schreuder-Vlasblom
vormgegeven Afdelingsjurisprudentie, die in strijd is met dit uitgangspunt van de
wetgever.
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Inmiddels heeft de Afdeling bestuursrechtspraak de eerste uitspraken omtrent het
nieuwe artikel 6:13 Awb gedaan. Het gaat voornamelijk om milieuzaken. In die
zaken geeft de Afdeling invulling aan het begrip ‘besluitonderdeel’ aan de hand
van de zogeheten milieucompartimenten. Dat wil zeggen dat een cluster vergun-
ningvoorschriften omtrent bijvoorbeeld geluidhinder of geurhinder als zodanig als
een besluitonderdeel wordt aangemerkt, en dat niet ten aanzien van ieder afzonder-
lijk (deel)voorschriftje wordt bekeken of dit nu wel met zo veel woorden in de
zienswijzenfase was genoemd. De Afdeling heeft er verder voor gekozen de
terzijdelegging van gegevens op grond van artikel 6:13 Awb in de vorm te gieten
van een (gedeeltelijke) niet-ontvankelijkverklaring. De Afdeling volstaat dus niet
met de opmerking dat de gegevens buiten de beoordeling blijven, maar verklaart
het beroep niet-ontvankelijk voor zover betrekking hebbend op de niet eerder
aangevochten besluitonderdelen. Dat sluit aan bij de besluitachtige status van het
besluitonderdeel in de nieuwe regeling.

Over de wijze waarop de Afdeling buiten het milieurecht met de onderdelen-
problematiek zal omgaan, valt nog weinig te zeggen, gezien het geringe aantal
uitspraken dat tot nu toe op andere rechtsgebieden dan het milieurecht over de
materie is gedaan. Vanuit een oogpunt van rechtsbescherming is het in elk geval
van belang dat niet te snel van zelfstandige besluitonderdelen wordt uitgegaan. Het
is afwachten in hoeverre de Afdeling – en de andere colleges – op andere rechtsge-
bieden dan het milieurecht genegen zullen zijn om samenhangende voorschriften
en dergelijke als één besluitonderdeel aan te merken.

Uit de tot nu toe beschikbare Afdelingsuitspraken wordt, ten slotte, in elk geval
al wel duidelijk dat gronden die weliswaar nieuw zijn, maar die níet zien op buiten
de voorprocedure gebleven besluitonderdelen, door de Afdeling, conform de
bedoeling van de wetgever, worden toegelaten – ook in situaties waarin voorheen,
ingevolge de ‘Medembliklijn’, terzijdelegging plaatsvond. Het is afwachten of de
Afdeling op dezelfde wijze zal omgaan met de feitenproblematiek, en ook op dat
punt de consequentie aan het nieuwe artikel 6:13 Awb zal verbinden die zij daaraan
zou behoren te verbinden, namelijk de consequentie van het loslaten van de
conform de benadering van Daalder en Schreuder-Vlasblom vormgegeven jurispru-
dentielijn.

6.4 HET HOGER BEROEP

Over de toelaatbaarheid van nieuwe gegevens in hoger beroep is een aantal jaren
geleden een uitvoerige discussie gevoerd in de literatuur. Drie kwesties stonden
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daarbij centraal. In de eerste plaats was daar de vraag wat in het bestuursrechtelijk
hoger beroep het voorwerp van de beoordeling is, of zou moeten zijn: de uitspraak
in eerste aanleg of het oorspronkelijk bestreden besluit. Zij die een beperkte
toelating van nieuwe gegevens in hoger beroep voorstonden, bepleitten het eerste;
de voorstanders van een ruime toelating het tweede. Verder stond de vraag ter
discussie aan welk van drie functies van het hoger beroep – de herkansingsfunctie,
de controlefunctie of de functie van bewaking van rechtseenheid en rechtsontwik-
keling – het meeste gewicht zou moeten worden toegekend. Voorstanders van een
beperkte toelating meenden dat de herkansingfunctie moest worden ingeperkt,
teneinde de andere twee functies volledig tot hun recht te laten komen; voorstan-
ders van een ruime toelating bestreden uiteraard de noodzaak van die beperking en
stelden de herkansingsfunctie juist centraal. Ten slotte is er aandacht besteed aan
de betekenis van de zogeheten devolutieve werking van het hoger beroep, een
begrip dat door de deelnemers aan de discussie ook weer anders werd uitgelegd al
naar gelang de voorkeur voor een beperkte dan wel een ruime toelating van nieuwe
gegevens.

In vervolg op de discussie is in het kader van het ten behoeve van de tweede
evaluatie van de Awb uitgevoerde onderzoek naar het hoger beroep gepleit voor
een zogeheten gedifferentieerde benadering. De onderzoekers meenden dat de
uitspraak in eerste aanleg weliswaar het object van geschil in hoger beroep diende
te zijn, maar dat dat gegeven niet aan toelating van nieuwe gegevens in het hoger
beroep in de weg stond. Die toelating zou volgens de onderzoekers hoofdregel
moeten zijn. Van deze hoofdregel moest volgens de onderzoekers kunnen worden
afgeweken op grond van de aard van de bij het geschil betrokken belangen. De
onderzoekers meenden kort gezegd dat de termijnverlenging die toelating van
nieuwe gegevens, naar zij stelden, met zich mee kon brengen, onaanvaardbaar was
als in het geschil in sterke mate sprake was van betrokkenheid van derdebelangen.
De Commissie Evaluatie Awb II heeft deze conclusies van de onderzoeksgroep
overgenomen. Anders dan de onderzoeksgroep heeft zij echter geoordeeld dat
vastlegging van de gedifferentieerde benadering in een wettelijke regeling niet
nodig was: zij heeft dus afgezien van een aanbeveling met die strekking aan de
wetgever. Bovendien heeft zij bepleit dat in het hoger beroep geen besluitonderde-
len moeten kunnen worden aangevochten die niet al in de eerste aanleg ter discus-
sie zijn gesteld, hetgeen een logisch uitvloeisel is van haar aanbeveling op dat punt
met betrekking tot de eerste aanleg.

Inmiddels heeft de minister van Justitie een aantal voornemens tot het creëren
van een slagvaardiger rechtspleging geformuleerd. Onderdeel daarvan is de
stroomlijning van processen; bedoeling is dat ook het bestuursrechtelijk hoger
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beroep zal worden gestroomlijnd. De problematiek van de nieuwe gegevens in
hoger beroep is dus nog niet definitief uitgekristalliseerd, en dus nog altijd actueel
– al moet misschien wel worden gezegd dat de knoop in feite, zonder dat dat veel
aandacht heeft gekregen, al is doorgehakt met het nieuwe artikel 6:13 Awb. Die
bepaling is immers van overeenkomstige toepassing op het hoger beroep. Indien
ervan uit wordt gegaan dat de wetgever er in is geslaagd om de door hem met dat
nieuwe artikel 6:13 Awb beoogde regeling, ondanks de zojuist beschreven wet-
gevingstechnische mankementen, onderdeel uit te laten maken van de geldende
wet- en regelgeving, dan betreft die regeling dus ook het hoger beroep. Dat bete-
kent enerzijds dat de beoogde onderdelentrechter zich ook tot het hoger beroep
uitstrekt; logischerwijs kan dat ook niet anders. Anderzijds zou het uitgangspunt
dat het bij deze beperking blijft, en dat dus géén ándere beperkingen in de toelating
van nieuwe gegevens worden toegepast, evenzeer mede in hoger beroep hebben te
gelden – waarmee de kaarten geschud zouden zijn. Gezien de voornemens van de
wetgever met betrekking tot het hoger beroep zoals die er nu eenmaal liggen, en
gezien de twijfelachtige status van de met het nieuwe artikel 6:13 Awb beoogde
regeling, lijkt het echter nog te vroeg om de discussie over het hoger beroep
daarmee voor gesloten te houden. Het blijft dus interessant om die aan een nadere
analyse te onderwerpen, waarbij een vergelijking met het strafrechtelijke en het
civielrechtelijke hoger beroep nadere inzichten kan bieden.

Allereerst het object van de beoordeling in hoger beroep. In dit verband zijn de
twee te onderscheiden ideaaltypische modellen van hoger beroep, het herkansings-
gerichte model en het controlegerichte model, relevant. In het bestuursrecht is het
hoger beroep gericht tegen de uitspraak in eerste aanleg. Ook binnen het civiele
recht en het strafrecht is dat het geval. Zowel het civielrechtelijke als het strafrech-
telijke hoger beroep is niettemin toegesneden op het herkansingsgerichte ideaalty-
pische model van hoger beroep. Beide kennen ook daadwerkelijk ruime mogelijk-
heden tot herkansing. Weliswaar zijn aan beide vormen van hoger beroep elemen-
ten uit het controlegerichte model toegevoegd, maar in het civiele recht zijn dit
weer andere elementen dan in het strafrecht. Dat de uitspraak in eerste aanleg de
ingang tot het hoger beroep vormt, zegt, kortom, nog niets over de uitverkiezing
van elementen uit het ene of het andere ideaaltypische model en zegt dus ook niets
over de mate waarin herkansing toelaatbaar is. Ook onderling zijn de elementen
zoals die in de twee ideaaltypische modellen zijn samengebracht, niet per definitie
aan elkaar vastgeklonken. Zo kan een grievenstelsel evengoed worden gecombi-
neerd met beperkte als met ruime herkansingsmogelijkheden. De in het bestuurs-
recht gebruikelijke termen ‘object van de beoordeling’ of ‘object van het geschil’
zijn in dit verband overigens weinig verhelderend. Het enkele bombarderen van de
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uitspraak in eerste aanleg tot ‘object van de beoordeling’ zegt nog weinig tot niets
over de te maken of gemaakte keuzes tussen de elementen uit het controlegerichte,
respectievelijk het herkansingsgerichte model. Niet de keuze van het ‘object van
geschil’, maar de waarde die wordt gehecht aan herkansing bepaalt uiteindelijk in
hoeverre toelating van in hoger beroep nieuw ingebrachte gegevens aan de orde is.

Op dat laatste punt heeft de Awb-wetgever bij de totstandkoming van het Awb-
bestuursprocesrecht een tamelijk helder standpunt ingenomen: hij heeft gekozen
voor ruimte voor herkansing. Tegenstanders van die ruimte wijzen er echter op dat
de wetgever indertijd een aparte rechtseenheidvoorziening voor ogen stond, en dat
die er vooralsnog niet is gekomen. De rechtseenheid en rechtsontwikkeling moeten
dus door de appelrechter worden bewaakt, hetgeen zich slecht met een ruime
herkansingsgelegenheid zou verdragen. Bovendien is de aandacht voor aspecten
als proceseconomie en gericht procederen sinds de totstandkoming van het Awb-
bestuursprocesrecht flink toegenomen, binnen welk kader zoals gezegd aanpassing
van het bestuursrechtelijk hoger beroep is aangekondigd. De oorspronkelijke
keuzes van de wetgever bieden daarmee niet in alle opzichten een afdoende
antwoord op de elementen uit de discussie – al behouden deze, zo lang het stelsel
uit 1994 het geldend recht vormt, natuurlijk hun relevantie.

Het argument dat de bewaking van rechtseenheid en rechtsontwikkeling zou
worden geschaad als gevolg van te ruime herkansing, blijkt in de kern een doelma-
tigheidsargument. Op zichzelf beschouwd staat het bieden van herkansingsgelegen-
heid in hoger beroep namelijk niet aan de rechtseenheidbewaking in de weg – men
zou zelfs kunnen zeggen dat het tegendeel het geval is. In de kern zijn het dan ook
zijn aspecten als afdoeningstermijnen en werkvoorraden waarop de zorgen met
betrekking tot de rechtseenheid zich richten: de herkansing zou te veel tijd en werk
opleveren om nog aan de rechtseenheidbewaking toe te komen. Deze argumenten
vallen daarmee onder dezelfde categorie als de pleidooien voor een gestroom-
lijnd(er) en doelmatig(er) hoger beroep, die niet alleen te horen zijn geweest in de
bestuursrechtelijke discussie, maar die ook buiten het bestuursrecht wel klinken.
De discussie schept, kortom, vanuit verschillende invalshoeken een tegenstelling
herkansing versus doelmatigheid. Dat maakt twee vragen relevant. In de eerste
plaats de vraag of het bieden van een ruime herkansingsgelegenheid in hoger
beroep daadwerkelijk het door de tegenstanders daarvan veronderstelde negatieve
effect heeft op de proceseconomie. In de tweede plaats de vraag, als dat negatieve
effect er inderdaad is, aan welk van beide aspecten het meeste gewicht moet
worden toegekend.

Bij de eerste kwestie, die van een eventueel negatief effect op de procesecono-
mie, gaat het om een veronderstelling, niet om een aangetoond gevolg. Nadere
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bezinning leert dat het met het bedoelde effect wel eens mee zou kunnen vallen. Zo
valt het door sommigen geopperde gevolg van een toevloed aan zaken te relative-
ren. Zoals reeds werd opgemerkt met betrekking tot de eerste aanleg, heeft het
achterhouden van gegevens die ten eigen nutte kunnen dienen voor betrokkene
slechts negatieve effecten. Dat geldt, zo werd eveneens al opgemerkt, zelfs als er
een vertragingsbelang kan worden verondersteld. Er valt dus niet te verwachten dat
een beleid van toelating in hoger beroep van buiten de eerste aanleg gebleven
gegevens op dat punt een aanzuigend effect zal hebben. Zo’n effect is ook in het
civielrechtelijk hoger beroep niet zichtbaar. Evenmin is het waarschijnlijk dat de
behandeling van individuele zaken in geval van het in de beoordeling betrekken
van nieuwe gegevens noodzakelijkerwijs vertraging zal oplopen, zoals veronder-
steld door de onderzoeksgroep die het hoger beroep onderzocht ten behoeve van
de tweede evaluatie van de Awb. In een enkel geval kan een dergelijke vertraging
wel aan de orde zijn, maar meestal zal de reguliere procedure, waarin partijen eerst
schriftelijk, en vervolgens ter zitting op elkaars standpunten kunnen reageren,
toereikend zijn om zaken tot klaarheid te brengen, ook al is sprake is van nieuwe
elementen ten opzichte van hetgeen in eerste aanleg is behandeld. Met die nieuwe
elementen valt het, zo moet worden aangenomen, overigens relatief gezien mee:
de met het nieuwe artikel 6:13 Awb beoogde regeling brengt met zich mee dat de
herkansing beperkt blijft tot de besluitonderdelen die in eerste aanleg ter discussie
stonden. Vertragingen als hier bedoeld zullen, al met al, veeleer aan de orde zijn
als pas laat in de lopende procedure nieuwe gegevens worden ingebracht – het
enkele buiten de eerdere fasen blijven van gegevens hoeft dat gevolg helemaal nog
niet noodzakelijkerwijs met zich mee te brengen.

De tegenstelling herkansing versus doelmatigheid is dus minder scherp dan
soms verondersteld. Veelal zitten beide aspecten elkaar niet in de weg. Wordt
echter toch de vraag opgeworpen aan welk van beide aspecten het meeste gewicht
moet worden toegekend, dan blijkt niet dat alleen aan het doelmatigheidsaspect,
maar ook aan het herkansingsaspect zwaarwegende belangen ten grondslag te
liggen. Met de doelmatigheidsgedachte moeten zaken in verband worden gebracht
als het redelijke-termijnvereiste, het finaliteitsbeginsel en het adagium litis finiri
oportet. De herkansingsgedachte, zo leren het civiele recht en het strafrecht, berust
mede op het belang van het vinden van de materiële waarheid. Dit laatste belang
is een belang dat in dit verband in het civiele recht en het strafrecht duidelijk hoger
wordt gewaardeerd dan in het bestuursrecht, maar dat ook, of misschien moet wel
worden gezegd: juist, in het bestuursrecht gewicht heeft. Verder kan specifiek voor
het bestuursrecht worden gewezen op het aspect van laagdrempeligheid, van een
informele procedure, dat minder goed past bij het al te zeer beperken van herkan-
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singsgelegenheid, alsmede op de rechtsbeschermingsdoelstelling die aan het thans
geldende bestuursprocesrecht ten grondslag ligt.

De conclusie van het voorgaande kan in wezen kort zijn. Het voorgaande brengt
met zich mee dat herkansing in het bestuursrechtelijk hoger beroep geen uitzonde-
ring, maar uitgangspunt zou dienen te zijn. Daar waar recht kan worden gedaan aan
zowel de herkansingsgedachte als de doelmatigheidsgedachte – en dat zal meestal
het geval zijn – behoren de belangen die zijn gemoeid met het herkansingsaspect
niet tekort te worden gedaan. Daar waar de twee aspecten daadwerkelijk en
aantoonbaar met elkaar conflicteren zal het, nu beide aspecten van gewicht zijn,
van de omstandigheden moeten afhangen aan welk van die aspecten het beste
voorrang kan worden gegeven – áls de als uitputtend bedoelde regeling van artikel
6:13 Awb de keuze hier al niet beperkt. Eventuele betrokkenheid van de belangen
van derden kan dan een rol spelen, maar alleen als daadwerkelijk van de bedoelde
conflictsituatie sprake is. Aangezien die situatie uitzonderlijk is, is er geen reden
om aan de betrokkenheid van derdebelangen standaard de gevolgtrekking van
beperking van herkansingsgelegenheid te verbinden. Al met al wordt op deze wijze
aangesloten bij het geldend recht met betrekking tot dat hoger beroep, alsmede bij
hetgeen wordt ingegeven door artikel 8:69 Awb. Ook in een eventuele nieuwe
regeling van het bestuursrechtelijk hoger beroep zou de herkansingsgedachte als
uitgangspunt moeten gelden.

De Afdeling bestuursrechtspraak pleegt de herkansingsgelegenheid in hoger
beroep aanzienlijk te beperken. Deze beperking komt, zoals sinds enige jaren ook
met zo veel woorden door de Afdeling wordt aangegeven, eerst en vooral voort uit
de doelmatigheidsgedachte. De betrokken jurisprudentie is problematisch, zo toont
het voorgaande aan. Dat geldt ook voor zover de Afdeling bijkomende argumenten
hanteert. Op het aanmerken van de uitspraak in eerste aanleg als voorwerp van de
beoordeling werd zojuist al ingegaan. Het ook wel door de Afdeling genoemde
rechtszekerheidsargument overtuigt evenmin. In de situatie die hier aan de orde is,
zijn de gegevens immers reeds bij aanvang van de hoger-beroepsprocedure ver-
strekt. Dan kan niet worden gezegd dat de verdedigingsbelangen van de wederpar-
tij(en) in de knel komen. Evenmin kan worden gezegd dat hangende een gerechte-
lijke procedure als het ware een rechtens te honoreren vertrouwen op een bepaalde
afloop zou kunnen ontstaan – dat, met andere woorden, het bestreden besluit
hangende de procedure al een bepaalde mate van onaantastbaarheid zou kunnen
verwerven.
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6.5 TEN SLOTTE

Deze slotbeschouwing begon met de constatering dat de theoretische achtergrond
van de uitsluiting van buiten (een) eerdere fase(n) van de rechtsgang gebleven
gegevens verschilt al naar gelang de situatie die aan de orde is: nieuwe feiten in
beroep, nieuwe gronden in beroep of nieuwe feiten en gronden in hoger beroep.
Een grondige bestudering van de literatuur, de rechtspraak en de activiteiten van
de wetgever met betrekking tot elk van de drie situaties leert echter dat de achter-
liggende overwegingen en gedachten bij de drie vormen van gegevensuitsluiting
minder van elkaar verschillen dan naar voren komt uit de officiële theoretische
leerstukken. Voor elke vorm van gegevensuitsluiting geldt dat doelmatigheidsover-
wegingen een belangrijke drijfveer blijken te zijn. Met betrekking tot het hoger
beroep worden deze doelmatigheidsoverwegingen zelfs openlijk aan de gegevens-
uitsluitingen ten grondslag gelegd. Ook binnen de artikel 6:13 Awb-problematiek
spelen zij echter een uitdrukkelijk rol: in dat verband is immers gesproken van de
eisen van een tijdige geschilbeslechting, van de onevenredige bewerkelijkheid van
het beoordelen van nieuwe besluitonderdelen. Zelfs de benadering van Daalder en
Schreuder-Vlasblom, die toch op een heel andere theoretische leest is geschoeid,
heeft, getuige de opmerkingen van de bedenkers ervan over het voorkómen van een
toevloed aan gerechtelijke procedures en overbelasting van het rechterlijk apparaat,
in feite wel degelijk mede vanuit de invalshoek van de doelmatigheid gestalte
gekregen.

Gezien de centrale rol die het doelmatigheidsaspect in dit verband blijkt te ver-
vullen, is het opmerkelijk dat het feitelijk doelmatigheidseffect van gegevens-
uitsluitingen als hier aan de orde, lijkt te moeten worden gerelativeerd. De onbe-
heersbare stroom van zaken die volgens sommigen slechts door middel van de
gegevensuitsluitingen in toom kan worden gehouden, zou oneerbiedig gezegd wel
eens een hersenschim kunnen zijn. Ook vertraging in de afhandeling van de in-
dividuele zaak is geen noodzakelijkerwijs intredend gevolg van toelating van
buiten een eerdere fase gebleven gegevens – hooguit kan wellicht van de artikel
6:13-situatie worden gezegd dat het vertragingsaspect een wat grotere rol speelt.
Het vertragingsaspect is echter eerst en vooral aan de orde in geval van een vierde
vorm van gegevensuitsluiting, namelijk die welke te maken heeft met het op een
laat moment in een lopende procedure aanleveren van gegevens. Deze laatste vorm
van uitsluiting heeft dan ook een meer aantoonbaar effect op de doelmatigheid dan
de uitsluitingen die te maken hebben met het buiten een eerdere fase blijven van
de gegevens.
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Alleen al het voorgaande vormt reden tot het plaatsen van vraagtekens bij de
noodzaak tot de laatstbedoelde gegevensuitsluitingen. Er is echter meer, zo kwam
in het kader van met name het hoger beroep al aan de orde. Tegenover het doelma-
tigheidsbelang staan andere belangen. In dit onderzoek werd geconstateerd dat het
belang van de materiële waarheidsvinding in de discussie over gegevensuitsluiting
in hoger beroep wat is ondergesneeuwd. In feite is misschien echter wel een bre-
dere conclusie op zijn plaats: misschien moet worden geconcludeerd dat het belang
in zijn algemeenheid in het bestuursrecht wat wordt ondergewaardeerd. Beziet men
het doelmatigheidsbelang, dan lijkt dit zijn plaats in het geldend recht, en dus ook
in het geldend bestuursprocesrecht, te hebben veroverd. Genoemd werden al het
redelijke-termijnvereiste, het finaliteitsbeginsel, het adagium litis finiri oportet.
Daarenboven geldt nog het ordelijkheidsaspect dat, naar algemeen wordt aangeno-
men, zelfstandig onderdeel uitmaakt van de vereisten van een goede procesorde.
Een vergelijkbare verankering in het geldend bestuursprocesrecht lijkt niet te zijn
weggelegd voor het uitgangspunt dat de rechtspleging zo veel mogelijk zou moeten
berusten op de materiële waarheid – hoe zeer de Awb-wetgever dit aspect ook heeft
benadrukt. Op dit punt zijn, in tegendeel, geluiden te horen als bijvoorbeeld het
argument dat we in het bestuursrecht, gezien het leerstuk van de formele rechts-
kracht, nu eenmaal wel gewend zijn aan onjuiste besluitvorming, of het gegeven
dat de rechterlijke feitenvaststelling nu eenmaal grenzen kent. Dat moge zo zijn,
maar het neemt allemaal niet weg dat een vorm van rechtspleging die de achterlig-
gende feiten op voorhand uit de vingers laat glippen, geen enkel doel meer dient,
geen toegevoegde waarde heeft, hoe efficiënt zij ook is ingericht. Dat geldt juíst in
het bestuursrecht met zijn leerstuk van de formele rechtskracht, waar geen rechter-
lijke tussenkomst nodig is om de rechtsbetrekking tussen burger en bestuur defini-
tief te laten worden, en waar de toegevoegde waarde van die tussenkomst dus een
andere moet zijn.

Behalve het belang van de materiële waarheidsvinding kunnen ook andere
belangen tegen het doelmatigheidsbelang opwegen. Met name kan worden gewe-
zen op de al genoemde centrale doelstelling van het Awb-bestuursprocesrecht, de
doelstelling van rechtsbescherming. Daar waar over het belang van het vinden van
de materiële waarheid wellicht kan worden gezegd dat het zich het meest pregnant
doet gevoelen in gevallen waarin gegevens van feitelijke aard in het geding zijn,
geldt voor het rechtsbeschermingsaspect in elk geval dat het evenzeer een rol speelt
ten aanzien van de artikel 6:13-problematiek en de grondenproblematiek in het
algemeen. Al te voortvarende gegevensuitsluitingen brengen de rechtsbescherming
hoe dan ook in de knel, of deze nu plaatsvinden op artikel 6:13-gebied – als
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consequentie van de wijze waarop uitleg wordt gegeven aan het begrip besluiton-
derdeel – of overigens.

Beziet men de discussies van de afgelopen jaren, dan lijkt de hier aangesneden
principiële kwesties, vragen dus die direct raken aan het bestaansrecht van uitslui-
tingen die berusten op het buiten de eerdere fase(n) van de rechtsgang zijn geble-
ven van de gegevens, soms wat uit het oog te zijn verloren. Vaak is het beeld te
zien van het zoeken naar een tussenoplossing, naar een compromis: uitsluiting van
álle gegevens die buiten de bestuurlijke besluitvorming zijn gebleven gaat te ver,
maar uitsluiting van gegevens die in die besluitvorming geheel en al buiten beeld
gebleven besluitonderdelen betreffen is, althans in milieuzaken, nog wel te recht-
vaardigen; of: het categorisch uitsluiten van nieuwe gegevens in hoger beroep is
een brug te ver, maar die uitsluiting valt te verdedigen in zaken waarin derdebe-
langen zijn betrokken. Dat kennelijke zoeken naar compromissen is overigens
opmerkelijk in het licht van het gegeven dat slechts één van de vier hoogste
bestuursrechtelijke rechtscolleges – de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad
van State – de gegevensuitsluitingen in de afgelopen jaren op reguliere basis in de
praktijk heeft toegepast. Niettemin is er op zichzelf beschouwd natuurlijk niets
tegen het zoeken naar voor een ieder aanvaardbare tussenoplossingen, zo lang de
meer principiële vragen maar niet te veel uit het oog worden verloren. Gebeurt dat
wel, dan vergroot dat, zeker met betrekking tot een complex onderwerp als het
onderhavige – dat met ieder compromis noodzakelijkerwijs nog ingewikkelder
wordt gemaakt – immers de kans op misverstanden en misslagen. Dat die kans niet
denkbeeldig is, heeft de praktijk inmiddels wel aangetoond. Voor de toekomst,
waarin met name het hoger beroep in het onderhavige verband nog de aandacht zal
vragen, is het dan ook van belang dat de principiële kant van de zaak de discussie
en het eventuele wetgevingsproces mede zal blijven beheersen.
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Summary

1. INTRODUCTION

The subject of this study is the question to what extent citizens should be allowed
to submit facts or substantive grounds which are new with respect to what the
person in question previously submitted, in each of the consecutive phases of
proceedings, which consist of administrative review, appeal and appeal to a higher
court. This question must be considered against the background of a shifting
emphasis, from maintaining and enforcing objective public law towards legal
protection in the way as has taken shape since the introduction of uniform rules on
administrative procedure on 1 January 1994. This shift of emphasis is reflected in
Article 8:69 GALA [General Administrative Law Act] [Algemene wet bestuurs-
recht (Awb)] which provides the basis on which the assessment of the court is
founded with respect to the legal grounds for appeal. Since the court’s assessment
is thus formed by the arguments presented by the citizen, the question of when
these arguments should be regarded as not having been submitted in time has
become crucial. After all, since that date, if a certain point has not been submitted
in time, this means that the court will not in fact consider it, and that the point will
not be weighed in its assessment – except in a possible official review, which only
takes place in a limited number of cases. 

The three main subjects addressed are the presentation, during appeal in first
instance of facts that were not included in the administrative preliminary proceed-
ings, the presentation of grounds that were not included in the administrative
preliminary proceedings in this same appeal in first instance, and the presentation
on appeal to a higher court of grounds and/or facts which were not included in
either the preliminary proceedings or the appeal in first instance. In all three
situations, the administrative court sometimes – but not always – rules that the facts
have been submitted too late in the proceedings, that they should have been put
forward at an earlier stage and that this is the reason why they can no longer be
included in the assessment of the present proceedings. The theoretical basis for
such a ruling is not the same for all three situations, but differs for each of them.
This may, in itself, be regarded as remarkable.
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The approach taken by Daalder and Schreuder-Vlasblom plays a part with regard
to the presentation of facts during the appeal in first instance, facts that were not
included in the administrative preliminary procedure. This approach presents a
particular perception of the review of lawfulness, which implies that, in this
situation, there must be an examination of the extent to which the authority was
obliged to take the information in question into account or to uncover it in the
decision-making phase. According to this approach, it is only if such an obligation
can be assumed that the contested order cannot withstand the review of lawfulness.
Until recently, the situation concerning the presentation of grounds during the
appeal in first instance which had not been included in the administrative prelimi-
nary procedure could be described as obscure. Whereas administrative courts in
general appeared to be increasingly inclined to allow these grounds, the Medemblik
approach was being adopted in environmental law, which in fact imposed strict
restrictions on such submissions by appealing to what was then Article 20.6 of the
Dutch Environmental Management Act [Wet milieubeheer] (Wm). The legislator
tried to introduce uniformity on this point in the new Article 6:13 GALA.

And finally, appeal to a higher court. The discussion on how to deal with
information that was not submitted earlier in the proceedings centred primarily on
the area of tension between the various functions attributed to appeal to a higher
court, and on the question of whether it was desirable to give priority to the
function of appeal to a higher court providing a second opportunity to present facts
or, in fact, as a check. 

As already stated, the administrative court sometimes – but not always – sees the
fact that information was not presented earlier as a reason for disregarding this
information in its considerations in the current proceedings. A difference can be
discerned among the various highest administrative courts on this point. In general,
it can be said that the Administrative Law Division of the Council of State is by far
the most inclined to leave information out of its considerations if that information
was not introduced during an earlier phase of the legal proceedings. The Division
is the only court whose approach seems to be reminiscent of that of Daalder and
Schreuder-Vlasblom. The Medemblik approach seems to be derived from the
Division, and, in fact, disregarding information in an appeal to a higher court
because it was not submitted in the earlier phases of the proceedings, seems to be
something the Division does. In short it can be said that other courts never, or only
rarely, regard the failure to introduce information at an earlier stage in the proceed-
ings as an impediment to the inclusion of this information in their own assessment,
apart from the obstacles which the legislator wished to create in the new Article



SUMMARY

355

6:13 GALA, for which case law is still in the early stages of development And that
is also a remarkable conclusion. 

2. DAALDER AND SCHREUDER-VLASBLOM’S APPROACH

Strictly speaking, the approach of Daalder and Schreuder-Vlasblom is not related
to allowing information at law, but to the question of which aspects are relevant to
the assessment of the dispute. This concerns a particular interpretation of the
judicial review of the lawfulness carried out by the administrative courts. This
means, in fact, that the assessment of the court remains limited to the preparation
of the contested order in disputes on facts, that is, in disputes in which the citizen
contests the combination of facts on which the authority has based its order. This
means that the order is not reviewed directly, on its contents, regarding the actual
point of dispute. The court only examines whether the authority has investigated
the facts sufficiently, or has informed the interested party sufficiently about its
information obligations, and such. If the interested party, for example, produces
information in the appeal phase, which he should in fact have presented with his
application in accordance with Article 4:2 GALA, then, in the light of the author-
ity’s responsibilities under Article 3:2 GALA, the court will review whether the
authority has sufficiently informed the interested party on his information obliga-
tions in the decision-making phase. If this is not the case, the information may still
play a role to the extent that the authority will be reproached for not taking suffi-
cient efforts to obtain the information from the interested party, and the order will
be invalid because it is in conflict with the requirement that administrative
decision-making must be duly prepared. The court, however, does not examine
directly whether the combination of facts which formed the basis for the contested
order is an accurate representation of the facts. If the authority has not failed to
fulfil any of the obligations of due care just referred to, according to this approach,
the factual information that has been submitted in the appeal can no longer impair
the lawfulness of the contested order. The information is simply not relevant with
regard to that which is subject to assessment. The result is that the information is
excluded. 

Daalder and Schreuder-Vlasblom’s approach is problematic. The judicial review
of lawfulness by the administrative court implies more than just an assessment of
the aspect of preparation: the content and structure of the order can represent
separate aspects of assessment. No one will contest this in legal-substantive disp-
utes: the administrative court may, and also must be able to, examine whether the
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order conflicts with substantive law as to its content or whether an order can be
supported by its motivation. Contrary to the opinion of Daalder and Schreuder-
Vlasblom, there is no reason to suddenly drop this substantive review if the nature
of the dispute is factual and if the grounds for appeal are connected with the
assumptions of fact on which the decision is based. Judges in administrative courts
are, in fact, judges who decide on questions of fact. An incorrect assumption of
facts can make an order untenable, for example because the true facts should have
led to a different decision. Article 6 ECHR prescribes an assessment of all legal
and factual factors which are relevant to the dispute (full jurisdiction). In that light,
factual information which is intended to bring the factual basis of the contested
order up for discussion certainly has the relevance required here. It is therefore
doubtful whether Daalder and Schreuder-Vlasblom’s approach is acceptable under
ECHR law. 

The fact that the required relevance applies, also implies that an obligation to take
the factual information referred to into consideration may be derived from Article
8:69(1) GALA. This takes as a starting point that judgments are given on the basis
of the information presented by the parties. As will be shown below, the new
Article 6:13 GALA was intended to end exclusion of information as described by
Daalder and Schreuder-Vlasblom. 

Daalder and Schreuder-Vlasblom themselves assume that their approach will offer
protection from an influx of cases and overload of the judicial system, but it can
also be assumed that this influx and overload will not be so considerable. In
general, people do not act against their own interests. It is not in the interest of the
interested party to withhold – until the proceedings in court – information which
may influence the decision-making in their favour. This applies even when the
party can be presumed to have an interest in delay. Providing information only at
the appeal stage instead of in the decision-making phase in itself has no other effect
than postponement or, in the light of Article 4:5 GALA, the application not even
being dealt with. 

As already outlined, the Division is the only one of the four highest administrative
courts that a line follows reminiscent of Daalder and Schreuder-Vlasblom’s ap-
proach. It is remarkable that the Division not only applies this approach in the
‘classic’ situation in which the interested party fails to fulfil his information
obligations under Article 4:2 GALA, or a similar provision, in the initial phase, and
then in the appeal phase attempts to supply relevant information in his favour,
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which the party wrongly failed to provide earlier. It is this ‘classic’ situation which
is most often associated with the approach in academic literature, not in the least
by Daalder and Schreuder-Vlasblom themselves. In this situation the applicant’s
imputable acts are apparently regarded as an important justification for adopting
this approach. But this is inappropriate, since the nature of the judicial review of
lawfulness performed by the administrative court does not change if the citizen
may be regarded as being at fault in this respect; if the court deems it necessary to
attach consequences to this kind of reproach, it must look for alternatives to
exclude the information, such as not ordering payment of costs. Nevertheless, it is
striking that in practice the Division rarely shows the ‘classic’ picture of the citizen
neglecting his information obligations. This is in line with the remarks just made
concerning the absence of interest in intentionally failing to submit information
that would serve one’s case until the proceedings appear before the court. 

So what is the situation? Most of the cases before the Division in which an ap-
proach à la Daalder and Schreuder-Vlasblom is adopted are concerned with the
situation in which the interested party wants to submit evidence to the contrary, in
response to an examination of the facts carried out by the authority or a finding on
facts made by the authority in the primary decision-making phase, but only pre-
sents this evidence during the appeal, and not during the objection phase. The
concept of ‘evidence to the contrary’ refers to the situation in which the administra-
tive authority bears the burden of proof and has been successful in its furnishing
of proof. In such a situation it might serve the interested party to challenge the
conclusions of the administrative authority. Restricting the assessment in factual
disputes to the preparatory phase certainly requires that, in principle, such evidence
to the contrary is disregarded if it is only presented in the appeal phase: it has no
influence on the question whether the preparation was adequate, and it can, at best,
detract from the content of the findings to which the authority has come. The
Division is at least consistent to this extent. However, in this kind of situation, the
blame lies much less clearly with the citizen. It cannot be said that this person was
obliged to present the evidence to the contrary in the objection phase, even if he
might have had the possibility of doing so; providing evidence to the contrary is
not an obligation at all, but a competence. In addition, the citizen had fewer
opportunities of furnishing information; because the evidence to the contrary is a
response to the furnishing of proof by the authority, it can hardly be submitted as
part of an application, for example; usually the objection phase is the earliest point
at which it may be submitted. 
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3. NEW GROUNDS IN THE APPEAL IN FIRST INSTANCE

The issue of grounds which have remained outside the preliminary proceedings in
the appeal in first instance has been governed by the new Article 6:13 GALA since
1 July 2005. This date put a stop – for new cases  – to the discrepancy between the
strict Medemblik case law pronounced by the Division in environmental cases on
the one hand and the fairly flexible approach of the Division and other courts in
other cases, on the other. Together with the actio popularis in the appeals phase,
the provisions which formed the basis for Medemblik case law, Articles 20.6 and
20.10 Wm [Environmental Management Act, previous version] have lapsed. The
legislator wanted to eliminate the actio popularis, without renouncing the principle
that anyone who lodges an appeal with the court must have entered into administra-
tive preliminary proceedings first. This is the reason why the categories of
decision-making which used to fall under actio popularis have now been brought
within the scope of Article 6:13 GALA. Previously, this article provided – only for
decisions taken on objections or administrative appeals – that no appeal to the
administrative court might be submitted by persons who could reasonably be
reproached for failing to lodge an objection or an administrative appeal against that
appeal themselves. It is now provided that an interested party who can reasonably
be reproached for not bringing forward any views, for not making an objection or
for not lodging an administrative appeal, is not allowed to lodge an appeal with the
administrative court. The provision consequently refers to all forms of decision
making. 

This means that Article 6:13 GALA underwent an amendment of a technical
nature. Also, the wording of the provision does not refer to grounds for appeal
etcetera, in the same way as it used to. The provision was and is only related to the
following of preliminary proceedings with regard to matters that are the subject of
proceedings according to GALA standards: the decision within the meaning of
GALA. During the parliamentary discussions of the new Article 6:13 GALA,
extensive consideration was nevertheless given to the problems concerning
grounds; a vacuum had developed on this point with the removal of provisions
which formed the basis for the Medemblik approach. The government took this
opportunity to respond to the recommendations made on this matter by the Second
Evaluation Committee on GALA.

The entire course of affairs with regard to this point has been characterised by
misunderstandings. To a certain extent, this all started with the recommendations
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of the Second Evaluation Committee on GALA referred to above, which were
– incidentally – directed at the courts and not at the legislator, and which displayed
a lack of conformity with the conclusions presented by various study groups. The
Committee had recommended to the courts – in line with the proposals of the study
groups – that they should not disregard information, evidence or grounds of appeal
from their considerations solely because they were not submitted during the admin-
istrative phase; but it differed from the study groups by making an exception for
information relating to parts of the decision that had remained uncontested in the
administrative phase. In the view of the Committee, this last category of informa-
tion could indeed be left out of considerations. The considerations of the Commit-
tee indicated that this exception was derived from Medemblik case law – but this
case law restricted acceptance of grounds for appeal not submitted in the prelimi-
nary phases to a much further extent than only using the criterion of whether the
grounds referred to are part of the decision not contested earlier. Moreover, the
Committee was advocating the exception it had formulated for the whole of
administrative law, whilst the reason for this exception had been the fact that
environmental law differs so much from other areas of law – as to complexity and
scope of decision-making – and it would therefore benefit from clearer definition
of the general premises for acceptance, in the way in which the Committee had said
that it was in favour of. 

In the drafting of the new Article 6:13 GALA, the situation was therefore
unclear from the beginning, not only because Article 6:13 GALA previously had
no bearing on the problem at hand and the text of the proposed new provision made
no reference to this, but also in the light of the recommendations of the Second
Evaluation Committee of GALA and the way in which they had been realised. This
caused things to go wrong in the explanatory memorandum. Here the government
assumed – in itself rather understandable – that the GALA Evaluation Committee
wished to reserve the limitation on parts of the decision to environmental rulings,
at least in decisions that required public preparatory procedures, and adopted this
presumed idea of the Committee as its own. It then decided – apparently in an
attempt to link up with the text of Article 6:13 GALA, which had remained un-
altered on this point – that new grounds and evidence related to parts of a decision
that had already been brought up for discussion in the administrative phase could,
in principle, be allowed unless the interested party could reasonably be reproached
for not having submitted them at an earlier stage. Although the government ap-
parently intended to eliminate the existing traps and funnels to some extent with
the latter comment, it in fact introduced a more general funnel through which
grounds and evidence could be channelled. After all, information is only left out
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of consideration because it was not submitted at an earlier stage if the interested
party can be deemed to be at fault, to a greater or lesser extent, for failing to submit
it at an earlier stage. The Minister of Justice was forced to write a long letter to the
Chamber to set things right. The outcome of this letter was that Article 6:13 GALA
was going to form the basis for a funnel for the various parts, which would apply
to the whole of administrative law and, according to the wording of this letter, the
intention was that the other traps and funnels would become a thing of the past. this
constitutes an unparalleled example of rules being laid down by explanatory
memorandum: not only is it impossible to trace the rule in question in the wording
of the law, it is also linked to an already existing provision which until then had no
bearing on the subject, while the normative guideline included in the explanatory
memorandum was even amended retrospectively in the letter from the minister. 

In view of the foregoing, it would not be inappropriate to wonder whether the
changes envisaged by the government really belong to current law, or have at least
become part of current legislation and regulations. Whatever the technical aspects
may be, there is only one way in which the legislator’s intended change can be
made consistent with the wording of Article 6:13 GALA: that is, by assuming that
the words ‘appeal’, ‘view’, ‘objection’ and ‘administrative appeal’ in the provision
no longer apply only to decisions, but also to parts of decisions. In the application
of the provision, an element of the decision is regarded as the full equivalent of an
independent decision. This creates a complicated situation, because the GALA
does not include the concept of ‘element of the decision’ and it is left to the courts
to interpret this. In addition, a trend might also develop in which procedural
requirements, such as the period of time within which appeal should be lodged,
could also be set for each element of the decision separately. Such a trend has
already become apparent in several instances in the Division’s case law. 

Also if the interpretation of Article 6:13 GALA just described is maintained, the
text of the provision does not pertain to facts and grounds that relate to elements
of decisions which were in fact contested in the preliminary phase: it must be
assumed that, to this extent, the provision is not applicable. It should not be
forgotten that it was the intention of the legislator to regulate these matters compre-
hensively. In the opinion of the legislator, information to which Article 6:13 GALA
does not apply must be allowed. This will have consequences particularly for the
Division’s case law which has been drawn up in accordance with Daalder and
Schreuder-Vlasblom’s approach, which is in conflict with the basic assumptions
of the legislator.
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The Administrative Law Division has since issued its first rulings in connection
with the new Article 6:13 GALA. They mainly concern environmental cases. In
these cases, the Division has substantiated the concept of ‘element of a decision’
on the basis of the so-called environmental compartments. This means that a cluster
of regulations on noise pollution or odour nuisance permits are regarded en bloc
as one element of a decision, and it is not necessary to examine whether each
separate regulation or part of a regulation has been mentioned in so many words
during the view submission stage. The Division has also chosen to formulate the
rejection of information in accordance with Article 6:13 GALA as a declaration of
partial or total inadmissibility. The Division relies not only on the remark that the
information is not included in the assessment, but it also declares the appeal
inadmissible insofar as it relates to elements of a decision uncontested earlier. This
is in line with the decision-like status of an element of a decision in the new
regulations. 

Little can be said as yet on the way in which the Division will approach the
problem of the elements of decisions outside environmental law, since few rulings
have been rendered so far on this subject in other areas of law than environmental
law. It is, in any case, important from the point of view of legal protection that
independent elements of a decision are not assumed too quickly. One will have to
wait and see to what extent the Division – and other courts – will consider related
regulations and such like as one single elements of a decision in other areas of law
than that of environmental law. 

It is clear from the Divisions’s rulings so far that grounds which may be new but
which do not pertain to elements of a decision which remained outside the prelimi-
nary proceedings are accepted by the Division, in accordance with the intention of
the legislator, even in situations where they would have been rejected in the past
in accordance with the Medemblik approach. It remains to be seen whether the
Division will approach the problem of facts in the same way, and whether it will
also interpret the new Article 6:13 GALA in the way that it should, that is, to no
longer follow the case law inspired by Daalder and Schreuder-Vlasblom’s ap-
proach. 

4. APPEAL TO A HIGHER COURT 

A number of years ago, extensive discussions took place in academic literature on
the allowability of new information in appeal to a higher court. The discussions
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focused on three questions. First, there was the question of what the object of the
assessment was or should be in appeal to a higher court in administrative law cases:
the judgment in first instance or the originally contested decision. Advocates of
restricted allowability of new information in appeal to a higher court were in favour
of the first; advocates of wider allowability were in favour of the latter. There was
also discussion of which of the three functions of appeal to a higher court should
be given greatest emphasis – the function of renewed review, the monitoring
function or the function of guardian of unity and development of law. Those in
favour of restricted allowability thought that the function of renewed review should
be curtailed, so that the other two functions could have their full effect; those in
favour of wider allowability naturally contested the necessity of this restriction and
centred on the function of renewed review. Finally, attention was paid to the so-
called devolutive effect of appeal to a higher court, a concept that once again was
interpreted in different ways by those participating in the discussion according to
their preference for a restricted or broader allowability of new information. 

In continuation of the discussion, a so-called differentiated approach was called for
within the framework of the study of the question of appeal to a higher court of the
second evaluation of GALA. The researchers were of the opinion that the judgment
in first instance should certainly be the object of the dispute in appeal to a higher
court, but that this fact did not obstruct the acceptance of new facts in the appeal.
Acceptance should be the general rule, according to the researchers. This general
rule could be deviated from – in the view of the researchers – based on the nature
of the interests involved in the dispute. Succinctly punt, the researchers argued that
the extension of time limits caused by acceptance of new facts would be unaccep-
table if third-party interests were involved in the dispute to a significant extent. The
Second GALA Evaluation Committee adopted these conclusions of the study group
but, unlike the study group, it did not think that it was necessary to lay down the
differentiated approach in a statutory provision: it therefore decided not to make
a recommendation to this end to the legislator. Moreover, it argued that no ele-
ments of decisions could be contested in appeal to a higher court that had not been
brought up for discussion during the proceedings in first instance, which is a
logical consequence of its recommendation on this point regarding first instance.

Since then, the Minister of Justice has formulated a number of intentions for
creating a more effective administration of justice, including the streamlining of
processes, with the intention to also streamline the process of appeal to a higher
court in administrative cases. So the problem of new facts in appeal to a higher
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court has not been fully clarified, and is still a topic of discussion – although it
should perhaps be mentioned that the question has in fact been settled – without
receiving much attention – through the new Article 6:13 GALA, since this provi-
sion also applies by analogy to appeal to a higher court. If it is assumed that the
legislator has – through this new Article 6:13 GALA – been successful, despite the
flaws of legislative drafting just described, in achieving that the regulation he had
in mind is part of applicable legislation and regulations, then this regulation also
applies to appeal to a higher court. This means, on the one hand, that the envisaged
funnel for the individual elements also applies to appeals to a higher court; natu-
rally, this is inevitable. On the other hand, the starting point that there is no other
restriction than this, should equally apply in appeals to a higher court, and therefore
no other restrictions would be imposed in the acceptance of new facts – and that
would be that. However, in the light of the intentions of the legislator in relation
to appeal to a higher court, and in the light of the doubtful status of the proposed
regulation with the new Article 6:13 GALA, it still seems too early to conclude that
discussions on appeal to a higher court are now closed. It therefore remains inte-
resting to study this in greater depth, where a comparison with appeal to a higher
court in criminal and civil law could offer further insights. 

First the object of assessment in appeal to a higher court. The two different ideal
models for appeal to a higher court are relevant in this connection, the one that
offers a renewed opportunity for review and the one that focuses on checks. In
administrative law, appeal to a higher court is directed against the judgment in first
instance. This is also true in civil and in criminal law, but in civil law and in
criminal law appeal to a higher court is geared to the ideal model of the appeal
offering renewed review. Both actually include wide opportunities for renewed
review. It is true that elements from the model of checks have been incorporated
in both forms of appeal to a higher court, but in civil law these elements differ from
those in criminal law. The fact that the judgment in first instance forms the access
to an appeal to a higher court does not affect to the choice of elements from the one
or the other ideal model, and therefore says little about the extent to which a
renewed review is allowed. Neither are the elements, which have been brought
together in the two models, by definition inextricably linked. A system of grounds
for appeal can be combined just as easily with broad as well as with limited
opportunities for review. Moreover, the terms of ‘object of the assessment’ or
‘object of the dispute’ which are normally used in administrative law provide little
clarity on this matter. Simply labelling the judgment in first instance as ‘object of
the assessment’ says little to nothing about the choices made or to be made be-
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tween the elements in the two models, that of a check or that of renewed review.
It is not the choice of ‘object of the dispute’ that ultimately determines the extent
to which the acceptance of newly submitted facts in appeal to a higher court is at
issue, but the value attached to the renewed review.

On this last point the GALA legislator adopted a fairly clear point of view when
drawing up the GALA law on administrative procedure: he opted for scope for a
renewed review. Opponents of this scope point out, however, that the legislator had
a separate provision for legal unity in mind, but that this has not been realized yet.
This means that the unity and development of law must now be guarded by the
appeal court and this is hardly consistent with broad opportunities for renewed
review. Moreover, attention to such aspects as judicial efficiency and efficient legal
proceedings has increased significantly with the adoption of GALA on administra-
tive procedure, within the framework of which an amendment of appeal to a higher
court in administrative law has been announced, as already stated. The choices
originally made by the legislator fail to provide sufficient answers to certain parts
of the discussion in all respects, although naturally they retain their relevance as
long as the 1994 system remains applicable law. 

The argument that the monitoring of the unity and development of law would be
damaged as a result of excessive renewed review actually seems to be an argument
concerning efficiency. In itself, offering the opportunity for renewed review in
appeal to a higher court does not obstruct the monitoring of the unity of law – one
could even argue that the opposite is true. Essentially, concerns regarding the unity
of law focus on aspects such as work load and time limits for settlement; the
renewed review is said to take too much time and effort to allow time to monitor
the unity of law. These arguments can be classed in the same category as the pleas
for a more streamlined and more efficient appeal to a higher court, coming not only
from discussions in administrative law circles but also from outside the field of
administrative law. In short, the discussion has created – from various perspec-
tives – a contrast between renewed review and efficiency. That makes two ques-
tions relevant here. First, the question of whether offering wide opportunities for
renewed review in appeals to a higher court actually has the negative effect on
judicial efficiency which its opponents assume. Second, the question of which of
the two aspects should be given greater weight, if this negative effect indeed
occurs. 
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The first question – that of a possible negative effect on judicial efficiency – is
based on an assumption, not on a proven consequences. Further consideration
demonstrates that the intended effect may not be as substantial as expected. The
increase of cases as predicted by some people may not be that strong. As already
remarked in relation to the first instance, withholding information which could be
in the interested party’s interests only has negative effects for the party involved.
This also applies, as stated, even if an interest in delay may be presumed. It is
therefore not to be expected that a policy of allowing facts in appeal to a higher
court which were excluded in the first instance will act as a magnet. This effect has
not occurred in appeals to a higher court in civil law. Neither is it probable that
delays will be incurred in the treatment of individual cases by including new facts
in the assessment, as supposed by the study group examining the process of appeals
in a higher court in the second evaluation of GALA. there may be such a delay in
the odd case, but usually the normal procedure in which parties are able to respond
to each other’s points of view, first in writing and then during the hearing in court,
will be adequate to establish clarity, even if it involves new information with
respect to matters dealt with in first instance. The effect of this new information – it
may be supposed – is not as great, comparatively speaking, as expected: the new
rules intended under new Article 6:13 GALA entails that the renewed review is
confined to those elements of the decision discussed at first instance. The kind of
delays referred to here are much more likely to occur if new facts are introduced
at a later stage in ongoing proceedings – the simple absence of facts in earlier
phases need not necessarily have this consequence at all. 

The contrast between renewed review and efficiency is much less sharp than is
sometimes supposed. Often the two aspects are not mutually exclusive. But when
the question is raised as to which of the two aspects should be given more weight,
then it becomes clear that important interests are attached not only to the aspect of
efficiency but also to the aspect of renewed review. The concept of efficiency must
be associated with such matters as the requirement of reasonable time limits, the
principle of finality and the maxim of litis finiri oportet. The thought behind
renewed review, as evident in civil and criminal law, rests partly on the interest
attached to finding the material truth. This last interest is an interest that is held in
higher regard in civil law and in criminal law than in administrative law, but which
is also, or maybe even more so, a matter of importance in administrative law. In
addition, attention can be drawn – specifically in administrative law – to aspects
like easy access and informal proceedings, which are difficult to combine with
excessively narrow limitations on opportunities for review, as well as with the
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objective of legal protection which is the foundation of currently applicable law on
administrative procedure. 

The conclusion can be brief. The foregoing implies that renewed review should not
be the exception in administrative appeal to a higher court, but should form the
basic principle. Where justice can be done to both the idea of efficiency and
renewed review – and this will usually be the case – the interests involved with the
aspect of renewed review must not be left to play second fiddle. If there is an
evident and actual conflict between the two aspects, it will have to be determined
by the circumstances which of the two aspects is given priority, now that both
aspects are of consequence – if this choice is not restricted by Article 6:13 GALA,
which is intended to be an exhaustive regulation. Any involvement of third party
interests may play a role then, but only if there is actual conflict as referred to.
Since this situation is an exceptional one, there is no reason to automatically
restrict the opportunity for renewed review based on the involvement of third
parties. All in all, this ties in with applicable law in connection with this appeal to
a higher court, as well as with Article 8:69 GALA. The idea of renewed review
should also apply in any new regulation of appeal to a higher court in administra-
tive law.

The Administrative Law Division tends to impose considerable restrictions on the
renewed review in appeal to a higher court. These restrictions arise first and
foremost from the idea of efficiency, as the Division has been saying in so many
words for several years. The above demonstrates that the relevant case law is
problematic. This also applies insofar as the Division advances additional argu-
ments. The designation of the judgment in first instance as object of the assessment
has just been addressed. The argument of legal certainty presented by the Division
is equally unconvincing, since the information has already been provided at the
beginning of the higher appeal procedure in the situation now under discussion. It
cannot be argued there that the interests of defence of the other party or parties are
being restricted. Neither can it be argued that, legal proceedings pending, legiti-
mate expectation of a certain result to be honoured at law, as it were, might develop
– in other words, that the contested decision might acquire a certain degree of
incontestability with legal proceedings pending. 
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5. IN CONCLUSION

These concluding remarks started with the finding that the theoretical background
of the rejection of information that remained outside the legal proceedings in an
earlier phase or phases differs according to the relevant situation: new facts in
appeal, new grounds in appeal, or new facts and grounds in appeal to a higher
court. Close study of literature, case law and the activities of the legislator regard-
ing to each of the three situations has revealed, however, that the underlying
considerations and thoughts on the three forms of rejection of information are less
different from each other than official theoretical doctrines would suppose. It
seems that reasons of efficiency count as the important motivation for each form
of rejection of information: these reasons of efficiency are even clearly stated as
the basis for the rejection of information with respect to appeal to a higher court.
And they also play a specific role in the problems surrounding Article 6:13 GALA:
there is discussion about the requirements of timely settlement of disputes, the
disproportionate efforts required when examining new elements of a decision. Even
the approach of Daalder and Schreuder-Vlasblom, which is based on entirely
different theoretical assumptions, is undoubtedly based on the perspective of
efficiency, as shown by their remarks on the prevention of an increase of legal
proceedings and overload of the judicial system. 

In the light of the central role that the aspect of efficiency seems to fulfil in this
context, it is remarkable that the actual efficiency effects of rejecting information
under discussion here still need proof. The uncontrollable flood of cases, which
according to some could only be curtailed by rejecting information, could – to put
it irreverently – prove to be an illusion. Neither is delay in dealing with individual
cases necessarily a consequence of accepting information which was not included
in an earlier phase – at most, it can be said for the Article 6:13 situation that the
aspect of delay plays a slightly greater role. But the aspect of delay is primarily a
matter of discussion for a fourth type of rejection of information – that connected
with the submission of information at a later stage in ongoing proceedings. This
last type of rejection has a more clearly demonstrable effect on the efficiency than
the rejection concerning information not included in an earlier phase. 

This alone is reason to doubt the necessity of the rejection of information just
referred to. There is more, however, as emerged when appeal to a higher court was
examined. Other interests vie with the interest of efficiency. This study has indi-
cated that the interest of the material finding of truth has been somewhat over-
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looked in the discussion on the rejection of information in appeal to a higher court.
But perhaps a broader conclusion would be more appropriate: the final conclusion
might be that this interest in general tends to be undervalued in administrative law.
If the interest of efficiency is considered, it seems to have secured its position in
applicable law, thus also in the applicable law on administrative procedure. The
requirement of reasonable time limits, the principle of finality and the maxim of
litis finiri oportet have all been mentioned. In addition to this, there is the aspect
of orderliness which is generally assumed to form an independent part of the
requirements of proper procedural order. Applicable law on administrative proce-
dure does not seem to include the same legal basis for the idea that the administra-
tion of justice must be based on the material truth as much as possible – no matter
the emphasis placed on this aspect by the GALA legislator. On the contrary, it is
argued, for example, that those associated with administrative law have become
accustomed to incorrect decision-making , considering the doctrine of the formal
force of law, or that the fact that judicial finding of facts has its limitations. This
may be the case, but it does not detract from the fact that administration of justice
that allows the underlying facts to slip through its fingers prematurely serves no
objective at all, nor does it provide any added value, no matter how efficiently it
is organised. This applies in particular to administrative law with its doctrine of
formal force of law, where no judicial intervention is needed to make the legal
relation between citizen and administration definite, and where the added value of
this intervention must therefore be different.

Apart from the interest of the finding of material truth, other interests can counter-
balance the interest of efficiency. Specific attention can be drawn to the central
objective of the GALA law on administrative procedure already mentioned – the
objective of legal protection. Where the interest in finding material truth may
probably be described as being felt most significantly in cases where information
of a factual nature is at issue, the aspect of legal protection may also be regarded
as playing a role with regard to the problem of Article 6:13 and the problem of
grounds in general. Too hasty rejection of information always hinders legal pro-
tection, whether in the area of Article 6:13 as a consequence of the way in which
the concept of element of a decision is interpreted, or otherwise.
 
When considering the discussions of recent years, it seems that there has been
some neglect of the fundamental questions examined in this paper, questions which
in fact refer to the right of existence of rejection of information not included in the
earlier phase or phases of the legal proceedings. Often, one can discern an attempt
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to find an interim solution, a compromise: rejection of all information which
remained outside administrative decision-making is going too far, but rejection of
information which relates to elements of a decision which remained entirely out of
the picture in the decision-making is justifiable – at least in environmental cases.
Or the categorical rejection of new information in appeal to a higher court is a
taking it too far, but this rejection is defendable in cases in which third-party
interests are involved. Incidentally, this apparent search for compromises is
remarkable in the light of the fact that only one of the four highest administrative
law courts – the Administrative Law Division of the Council of State – has regu-
larly applied the rejection of information in practice in recent years. In itself, there
naturally is no objection to attempts being made to find interim solutions that
would be acceptable to all parties, as long as the more fundamental questions are
not overlooked. Should this happen, this would increase the likelihood of mis-
understandings and errors, certainly in connection with a subject as complex as this
one – which becomes more complicated with every compromise made. Practice has
already shown that this risk is not imaginary. For the future, in which appeal to a
higher court, in particular, will demand consideration in this connection, it is
therefore important that the fundamental aspect of this matter will continue to be
taken into account in discussions and in any legislative procedure. 
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