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1 Inleiding

1.1 Aanzet en (vraag)stelling

Het begrip ‘jurisprudence’, dat in Nederland als het begrip ‘jurisprudentie’ gere-
serveerd is voor de rechtspraak van de rechter, komt – in de woorden van J.M. van
Dunn�e – ‘van iuris prudentia, hetgeen betekent: de ‘zorg voor het recht’, een heel
passende benaming, immers het recht bestaat niet van zichzelf, er moet steeds
voor gezorgd worden. Als een plant die water moet krijgen. Dat gebeurt dus niet
alleen door juristen als de doeners, maar ook door de denkers op dat terrein’.1

Een zorg voor de rechter – en de wetgever – is om zorg te dragen voor het
juridisch kader waarin toegang tot de rechter kan worden verkregen.2 Wat betreft
het bestuursrecht zijn van oudsher de grote drie, te weten de begrippen ‘bestuurs-
orgaan’, ‘belanghebbende’ en ‘besluit’ (artikelen 1:1-1:3 Awb), bepalend voor de
toegang tot de bestuursrechter en hoofdzakelijk in het verleden een rijkelijke bron
voor verschil in uitleg tussen de hoogste bestuursrechters geweest. Het laatste
kan op de volgende wijze worden verklaard. De wens om rechtsbescherming te
kunnen bieden correspondeert niet altijd met de tot dan aan toe heersende uitleg
van de zojuist genoemde begrippen. Is de wens om rechtsbescherming sterker,
dan wordt die uitleg vaak ondergeschikt gemaakt aan het eerstgenoemde of
eufemistisch gezegd: dan pleegt de bestuursrechter het recht (de zojuist ge-
noemde begrippen) strategisch uit te leggen.3 Eerder is dit proces vergeleken
met het steeds verder laten stijgen van de temperatuur van water. Het opwarmen
van water heeft lange tijd geen gevolgen, het blijft namelijk water, totdat echter
het kookpunt bereikt is: er treedt een verandering op, het water verdampt.4 De
natuurlijke houding van de rechter, zijnde trouw aan de democratisch gelegiti-
meerde wet, is om – ook bij het strategisch uitleggen van het recht – de indruk te
wekken dat zijn beslissing vanzelfsprekend is omdat zij logisch uit de wet
voortvloeit en hij daarbij niet expliciteert wat zijn achterliggende beweegredenen
zijn. Dit doet af aan de werfkracht van zijn beslissing en zij geeft daarmee
onvoldoende houvast om rechtseenheid tussen de hoogste bestuursrechters te
bereiken en/of te bestendigen.

1 J.M. van Dunn�e 2006, p. 11. Toegegeven zij dat over de betekenis van de woorden iuris prudentia
gediscussieerd kan worden. Vergelijk W.J. Zwalve en C.J.H. Jansen 2013, p. V e.v.

2 Vergelijk J.C.A. de Poorter en K.J. de Graaf 2011, p. 90 e.v.; J.C.A. de Poorter 2010B, p. 7-74.
3 Vergelijk F.J. van Ommeren en P.J. Huisman 2013, p. 19 e.v.; G.A. van der Veen 2013, p. 116 e.v.;

K.J. de Graaf 2013, p. 220 e.v. Zie J.C.A. de Poorter en K.J. de Graaf 2011, p. 45 e.v., p. 113 e.v.,
p. 136 e.v. en p. 211 e.v. Verder A.J.C. de Moor-van Vugt 2010, p. 301 e.v.; R.J.N. Schlössels 2009,
p. 361 e.v.; L.J.A. Damen 2007, p. 21-43; VAR-Commissie Rechtsbescherming 2004, p. 41 en p. 71
e.v.

4 R. Ortlep 2008, p. 243.
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Een voorbeeld van het bovenstaande betreft de uitleg van de hoogste bestuursrechters
van het begrip ‘bestuursorgaan’ (artikel 1:1 Awb).5 Dat begrip staat in directe verbin-
ding met het legaliteitsbeginsel. Dit beginsel vereist onder meer dat een publiekrech-
telijke bevoegdheid een specifieke en voldoende duidelijke en kenbare wettelijke
grondslag heeft.6 Evenwel is in de rechtspraak tot uitdrukking gekomen dat het,
teneinde rechtsbescherming te kunnen bieden, ook wenselijk kan zijn om buitenwet-
telijke (rechts)personen als bestuursorgaan (meer in het bijzonder als b-orgaan) te
kwalificeren. Niet alle hoogste bestuursrechters zaten lange tijd op �e�en lijn aangaande
deze zogeheten publieketaakjurisprudentie.7 Pas op 17 september 2014 is hieraan een
einde gekomen, doordat, na een conclusie van advocaat-generaal Widdershoven, een
grote kamer, die bestond uit de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de
Raad van State, de presidenten van de Centrale Raad van Beroep en het College van
Beroep voor het bedrijfsleven en twee andere leden van de eerstgenoemde rechterlijke
instantie, die rechtspraak gelijk heeft getrokken.8 Op de bevoegdheden om een grote
kamer te vormen en om een conclusie van een advocaat-generaal te vragen wordt
teruggekomen in de paragrafen 2.3 en 4.4.

Zoals in het voorgaande impliciet tot uitdrukking is gekomen, staat in dit
preadvies centraal dat het rechtseenheidsprobleem tussen de hoogste bestuurs-
rechters, vergelijk de bijsluiter in paragraaf 1.2.2, in overwegende mate een
argumentatieprobleem is. Positief geformuleerd: het onderhavige preadvies
beoogt een pleidooi te zijn tot herijking van de werfkracht van de rechtspraak
van de hoogste bestuursrechters teneinde de rechtseenheid tussen hen te opti-
maliseren. Dit preadvies heeft daarmee in eerste instantie een agenderend karak-
ter om daarna de volgende vraag te beantwoorden: op welke wijze dient aan deze
herijking vorm te worden gegeven?

In een onderzoek uit 2001, getiteld: ‘Eenheid van rechtspraak. Een onderzoek naar de
werking van coördinatiemechanismen in het bestuursrecht’, merkten de onderzoekers
reeds op dat de gepercipieerde divergentie tussen de appelinstanties in hun ogen voor
een belangrijk deel lag in ‘de wijze van communiceren van de appelinstanties, met
name van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State’. Uit dat onderzoek
bleek dat ‘eerstelijnsrechters onvoldoende bekend zijn met de redenen voor door de
appelinstanties bewust gecre€eerde divergentie’. De onderzoekers stelde dat dit mede
is ingegeven ‘door de structuur van het bestuursrecht (waarbij specialisten in de
appelcolleges zitting hebben en de generalisten in rechtbanken)’, maar zij zagen ‘hier
tevens een actievere rol voor de appelinstanties weggelegd. Appelcolleges zouden

5 Vergelijk F.J. van Ommeren en P.J. Huisman 2013, p. 20 e.v.; G.A. van der Veen 2013, p. 140 e.v.
6 Vergelijk W.J.M. Voermans 2011, p. 10 e.v.
7 Vergelijk de conclusie van advocaat-generaal Widdershoven van 23 juni 2014, ECLI:NL:

RVS:2014:2260.
8 ABRvS 17 september 2014, JB 2014/202, m.nt. Timmermans; ABRvS 17 september 2014, JB 2014/

203. Vergelijk ABRvS 4 februari 2015, ECLI:NL:RVS:2015:267; ABRvS 17 december 2014, ECLI:
NL:RVS:2014:4602; ABRvS 17 december 2014, ECLI:NL:RVS:2014:4610; ABRvS 17 december 2014,
ECLI:NL:RVS:2014:4568.
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explicieter kunnen motiveren waarom ze op bepaalde punten uiteenlopen’.9 Daaraan
zij toegevoegd dat ook in de rechtspraak van voornamelijk de eerstelijnsrechters
expliciet naar voren is gekomen dat zij ‘worstelen’ met het feit dat niet op alle
onderwerpen rechtseenheid tussen de hoogste bestuursrechters bestaat.10

1.2 Defini€ering en syndromen

1.2.1 Defini€ering

In de vorige paragraaf is gesproken van de rechter als ‘zorger’ voor het recht. In deze
zorgtaak ligt ook de rechtsvormende taak van de rechter besloten. Zonder de
pretentie om de vraag wat rechterlijke rechtsvorming is in overeenstemming met
alle opvattingen in de literatuur te kunnen beantwoorden, wordt in dit preadvies
aangehouden dat er van rechtsvorming door de rechter sprake is als in zijn rechter-
lijke uitspraak het geldende recht wordt vastgesteld en de betekenis ervan verder
strekt dan het geschil dat met die uitspraak – al dan niet definitief –wordt beslecht.11

Dat er gesproken wordt van ‘het geldende recht wordt vastgesteld’ sluit in dat de
rechtsbetrekking (rechtsverhouding) in abstracte vorm al aanwezig is v�o�ordat zij
– door bijvoorbeeld een rechterlijke uitspraak – in concrete zin wordt vastgesteld.
Een vergelijkbare observatie is meermaals in de literatuur gemaakt met betrekking tot
het feit dat in de parlementaire geschiedenis van de Awb12 de nadruk is gelegd op de
wederkerige rechtsbetrekking.13

Daarbij wordt aangesloten bij de heersende opvatting in de literatuur – en in de
jurisprudentie – dat de rechter een rechtsvormende taak heeft en die ook uitoe-
fent.14 Het accepteren van die taak en die uitoefening brengt mee dat aan

9 J. van Erp c.s. 2001, p. 65. Voor de reactie van de regering zij gewezen op Kamerstukken II 2001/02,
26352, nr. 61.

10 Vergelijk Rb. Amsterdam 26 april 2013, ECLI:NL:RBAMS:2013:CA0001; Vzr. Rb. Utrecht 21
december 2012, ECLI:NL:RBUTR:2012:BY8445; Rb. Utrecht 13 januari 2009, AB 2009/139,
m.nt. Ortlep; Rb. ’s-Gravenhage 25 januari 2006, JB 2006/67, m.nt. Stroink; Rb. Breda 6 april
2005, AB 2005/150, m.nt. Jansen; Rb. ’s-Hertogenbosch 23 januari 2002, JB 2002/81; Rb.
Rotterdam 5 september 2000, JB 2000/291, m.nt. Stroink; Rb. Groningen 28 februari 1996, JB
1996/105, m.nt. Stroink.

11 Vergelijk de bronnen genoemd in voetnoot 14. Een afwijkende opvatting is bijvoorbeeld te vinden
bij H. Gommer (2008, p. 115), wanneer hij opmerkt dat iedere keer wanneer een rechter beslist,
deze aan rechtsvorming doet.

12 Vergelijk PG Awb I MvT, p. 39 e.v. Zie E.M.H. Hirsch Ballin 2014, p. 108-109; M. Harmsen 2013,
p. 123 e.v.; F.J. van Ommeren en P.J. Huisman 2013, p. 43 e.v.; J.L.M. Gribnau 2012, p. 51 e.v.;
J.C.A. de Poorter en K.J. de Graaf 2011, p. 99 e.v.; M. Scheltema 2008, p. 207-217. En eerder W.G.
Vegting 1954, p. 169 e.v.; A.M. Donner 1941, p. 12.

13 Vergelijk B.W.N. de Waard 1994, p. 11 e.v.; R.M. van Male 1993, p. 22 e.v.; E.M.H. Hirsch Ballin
1989, p. 1-4; J.P. de Jong 1988, p. 3-4, p. 65-72, p. 81-82, p. 87 en p. 91-92; A.F.M. Brenninkmeijer
1987A, p. 84 e.v. Verder M. Scheltema 1996B, p. 1355-1361, met reactie van A.Q.C. Tak 1996,
p. 299-303. Voorts M. Scheltema 2003, p. 122-123.

14 Vergelijk G. Boogaard en J. Uzman 2015, p. 61-67; M. Pieterse 2014, p. 223-243; J. Uzman 2013,
p. 149 e.v.; L.J.A. Pieterse 2013A, p. 1528-1529; G.J.M. Corstens en J.W. Fokkens 2013, p. 2493
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rechtspraak een zekere precedentwerking toekomt: weliswaar niet in de strikte
zin van een precedentenstelsel (stare decisis et non quieta movere),15 maar wel in de
zin dat de rechter voortbouwt op eerdere rechtspraak en motiveert wanneer hij
bijvoorbeeld van eerdere vaste rechtspraak afwijkt.16

Als de rechter aan rechtsvorming doet, is er sprake van een actieve bezig-
heid. In deze zin vat het begrip ‘rechtsontwikkeling’, zoals woordelijk vervat in
artikel 81, eerste lid, Wet op de Rechterlijke Organisatie, die bezigheid net zo
goed samen als het begrip ‘rechtsvorming’. Dit is in mindere mate het geval
voor het begrip ‘rechtsvinding’, dat in meerdere mate de associatie van het
inactieve oproept, te weten: het vinden van het recht zonder zelf een keuze te
maken (vergelijk paragraaf 4.2).17 In het verdere verloop van dit preadvies

e.v.; G.J.M. Corstens 2013, p. 84 e.v.; G. Boogaard 2013, hoofdstuk IV; A.E.M. Röttgering 2013,
p. 55 e.v. en p. 77 e.v.; P.P.T. Bovend’Eert 2013, p. 5 e.v. en hoofdstuk 11, i.h.b. p. 279 e.v. en p.
331-332; E. Mak 2013, p. 47 e.v.; J.C.A. de Poorter 2013A, p. 5 e.v.; J.C.A. de Poorter 2013B, p. 73
e.v.; G.K. Schoep 2013, p. 289 e.v.; J.L.M. Gribnau, A.O. Lubbers en H. Vording 2013A, p. 251
e.v.; E. Bauw 2013, p. 217 e.v.; C.J.H. Jansen en C.J. Loonstra 2012, p. 3 e.v.; C.D.J. Bulten en C.J.H.
Jansen 2012, p. 257 e.v.; M. Scheltema 2011, p. 320 e.v.; A.O. Lubbers 2011A, p. 62-67; A.O.
Lubbers 2011B, p. 119-133; B.J. Schueler 2011, p. 217-229; R. de Lange 2011, p. 147-163; W.
Konijnenbelt 2011B, p. 121-146; P.P.T. Bovend’Eert 2011, p. 31-41; L.F.M. Verhey 2011, p. 231-252;
A.E. Oderkerk 2011, p. 334 e.v.; J.C.A. de Poorter en K.J. de Graaf 2011, p. 61 e.v.; A. Hammerstein
2011A, p. 325 e.v.; B.J. van Ettekoven 2011A, p. 298 e.v.; P.C. Kop 2011, p. 1040-1044;
J. Peters 2010, p. 355 e.v.; A.T. Marseille 2010, p. 90-94; J.C.A. de Poorter 2010A, p. 3 e.v.; J.C.A.
de Poorter 2010B, p. 20 e.v. en p. 58 e.v.; W. van Gerven en S. Lierman 2010, p. 223 e.v.;
J. Uzman en C.J.J.M. Stolker 2009, p. 475-496; P.P.T. Bovend’Eert 2009, p. 27-45; J.B.M. Vranken
2009A, p. 1082-1093; L. Timmerman 2009, p. 25 e.v.; R.E.C.M. Niessen 2009, p. 18 e.v.; H.C.F.J.A.
de Waele 2009, p. 22 e.v.; W.D.H. Asser 2008, p. 9-29; C.H. Sieburgh 2008A, p. 106 e.v.;
S. Douma 2007, p. 1-3; W.D.H. Asser c.s. 2006, p. 151 e.v.; A.O. Lubbers en H. Vording 2006,
p. 439-453; F.T. Groenewegen 2006, p. 39 e.v.; K. Teuben 2005, p. 35 e.v.; Asser-Vranken 2005,
nrs. 9 e.v., 35 en 76; M.F.J.M. de Werd 2004, p. 69-129; W.D.H. Asser c.s. 2003, p. 37 e.v.; R.M.
van Male 2003, p. 261-300; A.B. Terlouw 2003, p. 36 e.v.; A.J.Th. Woltjer 2002, p. 63 e.v.; O.A.
Haazen 2001, p. 275 e.v.; M. Scheltema 2001, p. 37-46; P. Rijpkema 2001A; E.A. Alkema 2000,
p. 1053-1058; S.K. Martens 2000, p. 747-758; J.H. Nieuwenhuis 2000, p. 687-689; J.M. Baren-
drecht 2000, p. 690-698; A.F.M. Brenninkmeijer 2000, p. 699-705; J.B.M. Vranken 2000, p. 1-5;
M.W. Hesselink 1999, p. 399 e.v.; H.C.F. Schoordijk 1999, p. 377-384; R.H. Happ�e 1999, p. 42
e.v.; I.C. van der Vlies 1999; L.J.A. Damen 1999, p. 9-37; G.J. Wiarda 1999, p. 34 e.v. en p. 131;
R. de Lange 1999; Asser-Vranken 1995, nrs. 64, 69, 78, 149 e.v. en 184 e.v.; A.R. Neerhof 1994,
p. 217 e.v.; A.F.M. Brenninkmeijer 1992, p. 680-697; R. de Lange 1991; M. Scheltema 1989, p. 9-21;
H.J. Snijders 1988, p. 1614 e.v.; H.C.F. Schoordijk 1988, p. 3-63; E.M.H. Hirsch Ballin 1988,
p. 211-237; M. Scheltema 1988, p. 335-349.

15 Vergelijk O. van Loon 2014, p. 17 e.v.; P.P.T. Bovend’Eert 2013, p. 271 e.v.; P. Memelink 2009,
p. 329 e.v.; E.H. Hondius 2008, p. 171 e.v.; P.P.T. Bovend’Eert 2006, p. 157-177; K. Teuben 2005,
p. 231 e.v.; O.A. Haazen 2001, p. 315 e.v.; G.J. Wiarda 1999, p. 124 e.v.; C.J.H. Brunner 1994,
p. 31-40. Zie R.J.P. Kottenhagen 1986; H.U. Jessurun d’Oliveira 1973A; J. Drion 1950; M.H.
Bregstein 1939.

16 Vergelijk Asser-Vranken 1995, nr. 183 e.v. Zie Asser-Vranken, Synthese 2014, nrs. 89 en 110;
O. van Loon 2014, p. 18 e.v.; E. Mak 2013, p. 51; J.W. Fokkens 2012, p. 309 e.v.; M. Scheltema
2011, p. 320; W.D.H. Asser 2008, p. 25; Asser-Vranken, Vervolg 2005, nr. 6; V.V.R. van Bogaert
2005, p. 413 e.v. Verder Asser Procesrecht/Veegens-Korthals Altes-Groen 7 2005, nr. 187.

17 Vergelijk W.D.H. Asser 2008, p. 25; J.M. van Dunn�e 2006, p. 11; R.M. van Male 2003, p. 262.
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wordt daarom in de regel gesproken van ‘rechtsontwikkeling’ of
‘rechtsvorming’.18

In de literatuur is over de zojuist genoemde drie begrippen een deels semantische
discussie ontstaan.19 Daarbij heeft deze discussie een hoog ‘kip-of-ei-gehalte’ en een
poging om hierin duidelijkheid te scheppen kan enigszins gekwalificeerd worden als
een sisyfusarbeid. Desalniettemin wordt de volgende poging gewaagd. Wellicht
bekend is de opmerking van C.W. Opzoomer dat er recht gesproken werd ‘v�o�or er
wetten waren, en het maken van wetten heeft de oude bron der natuur niet verstopt’.20

Het vaststellen van wetten – en daarmee het scheppen van geschreven recht – is
exclusief voorbehouden aan de democratisch gelegitimeerde wetgever. De rechter
dient bij zijn oordeelsvorming, met inbegrip van technieken als interpretatie en naar
analogie, als uitgangspunt trouw te zijn aan de wet en kan zonder enige geschreven
wettelijke grondslag zelf geen recht scheppen.21 Reeds geldend (niet door hem
geschapen) recht, hetgeen dus een ruimere categorie recht is dan recht dat in de
wetten is vastgelegd, dient evenwel niet alleen door hem te worden toegepast maar
ook door hem te worden ontwikkeld (vergelijk paragraaf 4.2). Gesproken wordt hier
van ‘ontwikkeld’ en niet van ‘gevormd’, daar het begrip ‘rechtsvorming’ wellicht in
meerdere mate de associatie oproept dat de rechter het recht zonder enige geschreven
wettelijke grondslag geschapen heeft. In het verlengde van het voorgaande kan het
T. Koopmans grotendeels worden nagezegd dat met ‘de term ‘rechtsontwikkeling’
wordt erkend dat nieuwe rechtsregels niet alleen tot stand komen door wetgeving,
maar dat zij ook door de rechtspraak kunnen worden gecre€eerd, zij het in aansluiting
[op] het reeds bestaande regelbestand: zij worden ‘ontwikkeld’’.22

Een dimensie van de rechtsontwikkeling is het bevorderen van de rechtseen-
heid.23 Het eerstgenoemde is dus het algemenere doel:24 een rechterlijk oordeel
– bijvoorbeeld van de eerstelijnsrechter – waarmee met deugdelijke en ge€explici-
teerde argumenten wordt afgeweken van de tot dan aan toe geldende rechtspraak
(zogeheten ‘rechterlijke ongehoorzaamheid’) kan zelfs de rechtsontwikkeling

18 Vergelijk W.D.H. Asser 2008, p. 9-10; Asser Procesrecht/Veegens-Korthals Altes-Groen 7 2005,
nr. 73; S.K. Martens 2000, p. 748.

19 Vergelijk G. Boogaard en J. Uzman 2015, p. 61-67; Asser-Vranken, Synthese 2014, nr. 55; J.E.M.
Polak 2014, p. 15; J. Uzman 2013, p. 150 e.v.; P.P.T. Bovend’Eert 2013, p. 279 e.v.; J.W. Fokkens
2012, p. 304; P.C. Kop 2011, p. 1043; L.F.M. Verhey 2011, p. 236 e.v.; W. Konijnenbelt 2011B,
p. 132 e.v.; P.P.T. Bovend’Eert 2011, p. 32 e.v.; G.J.M. Corstens 2010, p. 56; C.A.J.M. Kortmann
2009B, p. 11; G.J.M. Corstens 2009A, p. 1079; G.J.M. Corstens 2009B, p. 19; L. Timmerman 2009,
p. 27; A. Hammerstein 2009, p. 672-675; C. Schutte 2009, p. 676-680; C.A.J.M. Kortmann
2009A, p. 765-766; P.P.T. Bovend’Eert 2009, p. 27 e.v.; C.A.J.M. Kortmann 2008, p. 31-37;
C.A.J.M. Kortmann 2005, p. 250-252. Zie Asser Procesrecht/Veegens-Korthals Altes-Groen
7 2005, nr. 73.

20 C.W. Opzoomer 1884, p. 231. Zie Ph.A.N. Houwing 1947.
21 Anders lijkt Asser-Vranken, Synthese 2014, nr. 39. Vergelijk Asser-Vranken 1995, nr. 69.
22 T. Koopmans in G.J. Wiarda 1999, p. 131.
23 Vergelijk R.J.N. Schlössels en C.L.G.F.H. Albers 2014, p. 49; A.E.M. Röttgering 2013, p. 60.
24 Het bevorderen van de rechtseenheid is evenwel de oudste en meest oncontroversi€ele taak van de

cassatierechter. Vergelijk M.W.C. Feteris 2014, p. 52 e.v.; A.E.M. Röttgering 2013, p. 38 e.v. en p.
75 e.v.; Asser Procesrecht/Veegens-Korthals Altes-Groen 7 2005, nr. 73.
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bevorderen.25 In het geval dat de rechter aan rechtsontwikkeling doet, dat wil
zeggen: in zijn rechterlijke uitspraak het geldende recht vaststelt en de betekenis
ervan verder strekt dan het geschil dat met die uitspraak – al dan niet definitief –
wordt beslecht, kan dat op haar beurt weer bijdragen aan het bevorderen van de
rechtseenheid, in de zin dat de duidelijkheid, toegankelijkheid en voorzienbaar-
heid (voorspelbaarheid) van het recht worden vergroot.26

Ook het Europees Hof voor de Rechten van de Mens heeft het belang van de
rechtseenheid van rechtspraak (en wettelijke regelingen) onderstreept, opdat het recht
op toegang tot de rechter effectief is. Zo overwoog het Hof in Legrand tegen
Frankrijk: ‘De plus, l’accessibilit�e, la clart�e et la pr�evisibilit�e des dispositions l�egales
et de la jurisprudence assurent l’effectivit�e du droit d’acc�es �a un tribunal, s’agissant
notamment des r�egles de forme, de d�elais de recours et de prescription.’27

Het gebrek aan rechtseenheid raakt aan onrechtvaardigheid. Wanneer iemand
over het recht verontwaardigd uitroept: ‘dat is onrechtvaardig’, dan is dat veelal
omdat hij vindt dat twee ‘gelijke’ gevallen met betrekking tot het recht niet
gelijk zijn behandeld. In die zin heeft de rechtseenheid een sterker verband met
het gelijkheidspostulaat dan met het rechtszekerheidspostulaat28 van het recht.29

Een voorwaarde voor de overwinning op het onrechtvaardigheidsgevoel respec-
tievelijk ongelijkheidsgevoel en daarmee consensus over de legitimatie van de
uitkomst is dat deze met deugdelijke en ge€expliciteerde argumenten wordt
onderbouwd.

De regering heeft met betrekking tot de Awb en de herziening van de rechterlijke
organisatie meermaals het belang van de rechtseenheid van recht(spraak) tot uitdruk-
king gebracht, in de zin dat verschillen met deugdelijke (en ge€expliciteerde)
argumenten onderbouwd moeten worden.30 Of zoals de Raad van State in zijn advies

25 Vergelijk R.J.N. Schlössels 2006B, p. 122 e.v.; L.J.M. Timmermans 2003, p. 121-122; A.B. Terlouw
2003, p. 19; J. van Erp c.s. 2001, p. 9 en p. 57-58; L.J.A. Damen 1999, p. 11 e.v.; Bröring onder Rb.
Assen 3 juli 1998, AB 1998/319; R.J.G.M. Widdershoven 1996A, p. 47-55; Asser-Vranken 1995, nr.
186. Voorts G.C.C. Lewin 2014A, p. 11 e.v.

26 Vergelijk C. Avendaño Canto 2014, p. 45; J.H. Crijns 2014, p. 264 e.v.; P.P.T. Bovend’Eert 2013,
p. 102; S.E. Zijlstra 2012, p. 7 e.v.; B.J. van Ettekoven 2011A, p. 320 e.v.; T. Barkhuysen 2010B,
p. 1961; A.W.H. Meij 2009, p. 7 e.v.; R.J.N. Schlössels c.s. 2007A, p. 6; R.J.G.M. Widdershoven
2006A, p. 287; M. Scheltema 2005A, p. 288; M. Scheltema 2005B, p. 6; A.B. Terlouw 2003, p. 19-
20; J. van Erp c.s. 2001, p. 12; F.M. Köhne 2000, p. 14 e.v. Verder A.R. Bloembergen 1990, p. 559;
R.J.G.M. Widdershoven 1989, p. 432 e.v.; P.J.G. Kapteyn 1989, p. 1649; A.R. Bloembergen 1984,
p. 9.

27 EHRM 26 mei 2011, nr. 23228/08 (Legrand tegen Frankrijk); EHRC 2011/110, m.nt. Tjong Tjin
Tai. Vergelijk EHRM 19 februari 2013, nr. 2834/06 (Petkov tegen Bulgarije); EHRC 2013/102,
m.nt. Tjong Tjin Tai. Zie EHRM 25 november 2014, nr. 48554/10 (Borovsk�a en Forrai tegen
Slowakije); EHRC 2015/37, m.nt. Fernhout: waaruit volgt dat onder (bijzondere) omstandigheden
persisterende conflicterende nationale rechtspraak een schending van artikel 6 EVRM kan
opleveren.

28 Zie Asser-Vranken 1995, nrs. 132 en 137.
29 Geïnspireerd door H. Drion 1973B, p. 52-53. Zie A.R. Bloembergen 1977B, p. 18 e.v.
30 Vergelijk PG Awb I MvT, p. 18 en p. 19 e.v. Verder Kamerstukken II 1988/89, 21206, nr. 2, p. 12 e.v.;

Kamerstukken II 1990/91, 21967, nr. 3, p. 2 e.v.; Kamerstukken II 1990/91, 21967, nr. 5, p. 6 e.v.;
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met betrekking tot de eerste tranche van de Awb over de eenheid van wetgeving heeft
opgemerkt: ‘De eenheid staat voorop, de noodzaak tot afwijking moet deugdelijk
gemotiveerd worden.’31

Met de inwerkingtreding van de Awb in 1994 is in het bijzonder gepoogd om
eenheid van bestuursrechtelijke wetgeving te bevorderen.32 Hierdoor heeft zich even-
wel wat betreft (met name) het procesrecht, zeker in de beginjaren, een paradoxale
situatie voorgedaan. Voor de inwerkingtreding van de Awb had elke hoogste bestuurs-
rechter zijn eigen procesrecht dat was toegesneden op de geschillen waarover
het diende te oordelen. In het in paragraaf 1.1 genoemde onderzoek hebben de
onderzoekers hierover het volgende opgemerkt: ‘Omdat partijen maar met �e�en appel-
college – en �e�en procesrecht – te maken hadden, vormde divergentie van procedurele
rechtspraak geen issue. Sinds 1994 moeten de rechters de uiteenlopende geschillen
volgens het uniforme procesrecht van de Awb afdoen. Daardoor is de divergentie (die
derhalve reeds bestond) opeens een probleem geworden en is het aantal zaken waarin
kwesties van procesrecht aan de orde zijn, aanzienlijk toegenomen. De appelcolleges
hebben in hun rechtspraak het midden moeten vinden tussen het uniformiteitsstreven
van de Awb en een zekere – door de aard van de te beoordelen geschillen –

gerechtvaardigde divergentie.’33 Een vergelijkbaar verschijnsel heeft zich voorgedaan
toen op 1 september 199934 de procesregels van hoofdstuk 8 van de Awb van
toepassing werden voor belastingprocedures, en vervolgens weer op 1 januari
200535 toen voor die procedures de rechtbanken de eerste rechterlijke instantie
werden en de gerechtshoven belast werden met de behandeling van het hoger
beroep.36

In die gedachte gaat het bij de omschrijving van het begrip ‘rechtseenheid’ meer
om een karakterisering aan de hand van hetgeen voor rechtseenheid wordt
vereist. In dit preadvies wordt daarom aangehouden dat er geen sprake is van

Kamerstukken II 1991/92, 21967, nr. 9, p. 10; Kamerstukken II 1991/92, 22495, nr. 3, p. 20, p. 25,
p. 29 en p. 55 e.v.; Kamerstukken II 1992/93, 22495, nr. 6, p. 10 e.v.; Kamerstukken II 1993/94, 23701,
nr. 2, p. 16 e.v. Voorts Kamerstukken II 2001/02, 26352, nr. 61; Kamerstukken II 2003/04, 29702, nr.
3, p. 16; Kamerstukken II 2003/04, 25425, nr. 7, p. 6 e.v.; Kamerstukken II 2004/05, 29279, nr. 16,
p. 17; Kamerstukken II 2009/10, 32450, nr. 3, p. 16-17; Kamerstukken II 2010/11, 32450, nr. 7, p. 15-
17; Kamerstukken I 2012/13, 32621, nr. C, p. 6.

31 PG Awb I Advies RvS, p. 16. Zie verder aangaande het belang van de rechtseenheid van recht
(spraak) Jaarverslag Raad van State 1999, p. 17: Jaarverslag Raad van State 2000, p. 25; Jaarverslag
Raad van State 2001, p. 28; Jaarverslag Raad van State 2010, p. 150-151.

32 Vergelijk PG Awb I MvT, p. 19 e.v. Zie A.W.M. Bijloos 2014, p. 198 e.v.; J.E.M. Polak 2010A, p. 97-
113; J.E.M. Polak 2009, p. 378-383; L.J.A. Damen 2007, p. 21 e.v.; J.E.M. Polak en W. den Ouden
2004, p. 8 e.v. Verder J.M. Polak 1994, p. 67-74.

33 J. van Erp c.s. 2001, p. 65.
34 Wet van 29 oktober 1998, Stb. 1998, 621.
35 Wet van 15 december 2004, Stb. 2004, 672.
36 Vergelijk J.W. van den Berge 2011; L.J.A. Pieterse 2011, p. 1056-1060; R.J.G.M. Widdershoven

2011B, p. 279-288; B.J.G.L. Jaeger 2011, p. 151-160; P.J. van Amersfoort 2010, p. 328-334; D.A.
Verburg 2010, p. 335-341; P. van Dijk en J.C.A. de Poorter 2010, p. 77-88; M.W.C. Feteris 2010,
p. 359-373; M.W.C. Feteris 2008; R.P. den Otter 2008, p. 93-103. Voorts R.J.G.M. Widdershoven
c.s. 2010; R.J.G.M. Widdershoven c.s. 2008; A.J.H. Suilen 2006, p. 77-93; R.J.G.M. Widdershoven
c.s. 2006; R.M.P.G. Niessen-Cobben 2004, p. 23-36; M.C.D. Embregts 2004A; M.C.D. Embregts
2004B, p. 245-258.

67



rechtseenheid tussen de hoogste bestuursrechters als een verschil in rechtspraak
niet door deugdelijke en ge€expliciteerde argumenten is onderbouwd.37

De kritische lezer denkt wellicht dat hier sprake is van een contradictio in terminis, in de
zin dat niet ge€expliciteerde argumenten per definitie ondeugdelijk zijn. Dat moge
– afhankelijk van de defini€ering – wellicht zo zijn, in het licht van de betooglijn van dit
preadvies wordt het van belang geacht om te benadrukken dat argumenten naast
deugdelijk ook ge€expliciteerd dienen te worden.

Bij deze karakterisering past de opvatting dat eenheid van recht(spraak) nooit
volledig bereikt kan worden en het ook geen doel op zich is.38 Immers, om met
H.C.F. Schoordijk te spreken: ‘Rechtsregels krijgen bij een pragmatische uitleg,
die altijd gekleurd wordt door het antwoord op de vraag: ‘wat voor maatschappij
willen we?’, dikwijls een verschillend antwoord.’39 Is een verschil in recht(spraak)
wel met deugdelijke en ge€expliciteerde argumenten onderbouwd, dan is er geen
overtuigend beletsel om te spreken van ‘legitieme differentiatie’.40

Het kan zijn dat daar waar sommige lezers aan voorbeelden van gebrek aan rechtseen-
heid denken, deze auteur die voorbeelden ziet als legitieme differentiatie omdat ze
met deugdelijke en ge€expliciteerde argumenten onderbouwd zijn. T. Barkhuysen heeft
bijvoorbeeld in verschillende geschriften gewezen op het feit dat het Europese recht,
met name het EU-recht, niet alleen een eenheidsbevorderende werking heeft41 maar
ook juist daaraan af kan doen.42 De voorbeelden die genoemd worden zijn voorbeel-
den die veelal verklaard (kunnen) worden door de bijzondere (voorkeurs)positie van
het Europese recht. Van een gebrek aan rechtseenheid hoeft in die zin geen sprake te
zijn, zolang het verschil in recht(spraak) maar met deugdelijke en ge€expliciteerde
argumenten is onderbouwd.

37 Vergelijk B.J. Schueler 2014B, p. 162; A.W.M. Bijloos 2014, p. 206; R.J.N. Schlössels 2012A, p. 87;
M. Scheltema 2011, p. 320; T. Barkhuysen 2007, p. 98-99; T. Barkhuysen 2006, p. 31; H.J.
Snijders 2005, p. 2 e.v.; W.H. van Boom 2003, p. 299; Asser-Vranken 1995, nrs. 184 e.v. en 191.
Verder R.J.G.M. Widdershoven 1989, p. 432; J.B.J.M. ten Berge en B.W.N. de Waard 1988A, p. 26
e.v.; J.M. Polak 1980, p. 276.

38 Vergelijk de bronnen genoemd in de volgende voetnoot.
39 H.C.F. Schoordijk 2014, p. 56-57. Vergelijk B.J. Schueler 2014B, p. 162; P.P.T. Bovend’Eert 2013,

p. 101 e.v.; J.C.A. de Poorter 2011, p. 153; A.J.C. de Moor-van Vugt 2010, p. 300; P. van Dijk en
J.C.A. de Poorter 2010, p. 85; R.J.N. Schlössels c.s. 2007A, p. 6 e.v.; T. Barkhuysen 2007, p. 98;
T. Barkhuysen 2006, p. 29 en p. 31; A.B. Terlouw 2003, p. 18 e.v.; W.H. van Boom 2003, p. 298;
J. van Erp c.s. 2001, p. 10; M.L. Thieme c.s. 1999, p. 92; A.B. Terlouw 1998, p. 30 e.v.; B.W.N. de
Waard en F.M. Köhne 1997, p. 243-244. Zie Jaarverslag Raad van State 1999, p. 19-20.

40 Vergelijk J. Peters 2010, p. 357; A.M.M.M. Bots 2007, p. 265; H.J. Snijders 2005, p. 2; W.H. van
Boom 2003, p. 299.

41 Vergelijk R.J.G.M. Widdershoven 2014A, p. 261-264; R.J.G.M. Widdershoven 2014C, p. 9-31;
R.J.G.M. Widdershoven 2012, p. 195-213; R.J.G.M. Widdershoven 2006B, p. 57-69; J.E.M. Polak
en W. den Ouden 2004, p. 86 e.v.; R.J.G.M. Widdershoven 2004, p. 293-327; D.A. Lubach 2003;
R.J.G.M. Widdershoven 2000, p. 331-350; R.J.G.M. Widdershoven 1999, p. 84-98; R.J.G.M.
Widdershoven 1996B, p. 97-200.

42 Vergelijk T. Barkhuysen 2010A, p. 59-68; T. Barkhuysen 2007, p. 81-104; T. Barkhuysen 2006.
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Het belang van legitieme differentiatie is in grootte gelijk aan het belang van
rechtseenheid,43 of negatief – in de woorden van M.A. Loth – geformuleerd:
‘Ongegronde rechtseenheid draagt evenzeer bij tot rechtsongelijkheid als onge-
rechtvaardigde verscheidenheid.’44

Het eerstgenoemde belang heeft ook de wetgever met betrekking tot de Awb onder-
streept, bijvoorbeeld door in die wet – in het licht van het gelaagde systeem van het
bestuursrecht – naast met dwingend, ook met regelend/semi-dwingend, aanvullend
en facultatief recht te werken.45 Legitieme differentiatie kan tevens in de rechtspraak
tot uitdrukking komen doordat de bestuursrechter in verschillende deelgebieden een
regel uit de Awb op een (deels) andere wijze toepast, zoals de toepassing van – het
element ‘persoonlijk’ van – het belanghebbendenbegrip (artikel 1:2 Awb), de onder-
delentrechter (artikel 6:13 Awb), en het relativiteitsvereiste (artikel 8:69a Awb).46

Verder is het voorstelbaar dat de bestuursrechter in de toekomst met recht onder-
bouwt om bij het overschrijden van de bezwaar- of beroepstermijn minder snel tot
niet-ontvankelijkheid of eerder tot verschoonbaarheid (artikel 6:11 Awb) van die
overschrijding te beslissen bij geschillen tussen twee partijen dan bij geschillen met
meer partijen.47 Vanuit het tegenovergestelde kan reeds gewezen worden op de
uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 1 juni
2001.48 Dit in de zin dat zij in die uitspraak in aanmerking heeft genomen ‘dat bij
beroepen tegen besluiten tot het verlenen van een milieuvergunning aanleiding
bestaat voor een terughoudende toepassing van artikel 6:11 Awb, omdat bij die
besluiten meerdere rechtssubjecten zijn betrokken en de onderscheidene belangen
daarvan, alsmede het belang van de rechtszekerheid, meebrengen dat rechtssubjecten
hun handelen moeten kunnen afstemmen op de uit dat besluit voorvloeiende rechten
en verplichtingen’.

43 Vergelijk R.J.N. Schlössels en C.L.G.F.H. Albers 2014, p. 43; J.C.A. de Poorter en K.J. de Graaf
2011, p. 188-189; R.J.G.M. Widdershoven 2011A, p. 282-283; B.J. Schueler 2010B, p. 189 e.v. Zie
K.J. de Graaf 2010, p. 191; N. Verheij 2010, p. 115-116; W. Konijnenbelt 2003, p. 1-4.

44 M.A. Loth 2001, p. 113. Vergelijk M.A. Loth 2008, p. 90; A.B. Terlouw 2003, p. 19.
45 Vergelijk PG Awb I MvT, p. 20 e.v. Zie J.E.M. Polak en W. den Ouden 2004, p. 13 e.v.
46 Vergelijk B.J. Schueler 2010B, p. 189 e.v.
47 Vergelijk evenwel voor nu ABRvS 14 juli 2010, AB 2010/294, m.nt. Damen. Verder CRvB 17

september 2013, ECLI:NL:CRVB:2013:1800; CRvB 1 mei 2013, AB 2013/190, m.nt. Ortlep; ABRvS
21 november 2012, ECLI:NL:RVS:2012:BY3681; CRvB 12 januari 2012, AB 2012/44, m.nt. Ortlep.
In de literatuur is meermaals ter zake voor dit onderscheid gepleit. Zie R.M. van Male 2014, p. 83-
85; M. Scheltema 2014, p. 64 e.v.; A.T. Marseille 2014, p. 24; F.J. van Ommeren en P.J. Huisman
2013, p. 87; J.C.A. de Poorter en K.J. de Graaf 2011, p. 130-131; B.J. Schueler 2010B, p. 189 e.v.;
R.M. van Male 2008, p. 129-130; M. Scheltema 2008, p. 216-217; B.J. Schueler 2007, p. 60;
M. Scheltema 2007B, p. 96-97; N. Verheij 2005, p. 2 e.v.; VAR-Commissie Rechtsbescherming
2004, p. 79-80.

48 ABRvS 1 juni 2001, AB 2001/215, m.nt. Michiels. Vergelijk Vz. ABRvS 15 januari 2013, JM 2013/48,
m.nt. Tolsma; ABRvS 22 mei 2002, JB 2002/189. Zie ABRvS 28 januari 2015, ECLI:NL:
RVS:2015:308; ABRvS 28 januari 2015, ECLI:NL:RVS:2015:310.
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1.2.2 Syndromen

H. Drion bracht reeds in 1973 onder woorden dat beoefenaars van de rechtswe-
tenschap moeten vermijden dat ze gaan lijden aan het ‘rechtsvinderssyndroom’,
in de zin dat hun bevindingen over de ‘rechtsvinding’ steunen op voor hen
interessante geselecteerde rechterlijke uitspraken die niet representatief zijn voor
het werk van de rechter.49

Overigens heeft hij getracht ‘het ongetwijfeld wat demagogisch gebruik van het woord
syndroom te neutraliseren’, door op te merken ‘dat zonder het bestaan van dit
‘syndroom’ vele van de belangrijkste studies over wetstoepassing, beslissing en
rechtsvinding vermoedelijk nooit geschreven zouden zijn’.50

Een vergelijkbare opmerking past wat betreft het gebrek aan rechtseenheid tussen de
hoogste bestuursrechters, in de zin dat beoefenaars van de rechtswetenschap ook
moeten vermijden dat ze gaan lijden aan het ‘rechtseenheidssyndroom’. Zo kan
ook de volgende opmerking van een lid van het College van Beroep voor het bedrijfs-
leven uit 2001 begrepen worden: ‘Er is wel divergentie [tussen de hoogste
bestuursrechters], maar het is niet veel en het zijn niet allemaal zaken waar je
’s nachts van in je kussen hoeft te bijten. Het is vooral aardig voor de boekenschrij-
vers.’51 De oplettende lezer zit nu wellicht op het puntje van zijn stoel en grijpt
wellicht de pen (of het toetsenbord) om zijn oppositie voor te bereiden, daar hij zich
herinnert dat de auteur van dit preadvies heeft opgemerkt dat ‘degene die opmerkt
dat het met de rechtseenheid tussen de hoogste bestuursrechters niet (meer) zo
slecht gesteld is, blijk geeft van een gebrekkige kennis van het bestuurs(proces-)
recht’.52

Getracht wordt om die opmerking voortdurend te onderbouwen door onder de
noemer ‘gebrek aan rechtseenheid’ in het tijdschrift Administratieve Beslissingen
(AB) een overzicht te geven van de rechtsoneenheid tussen de hoogste (bestuurs-)
rechters.53 Daarbij zij benadrukt dat dit overzicht slechts gerelateerd is aan de recente
rechtspraak; er zijn ter zake aanzienlijk meer voorbeelden en getracht wordt om deze,
als een recente uitspraak zich voordoet, in de AB als zodanig te benoemen.

49 Vergelijk H. Drion 1973A, p. 1035-1036; H. Drion 1973B, p. 50. Zie C.E. Drion 2014B, p. 2017; J.B.M.
Vranken 2014, p. 1732; Asser-Vranken, Synthese 2014, nr. 64; W.D.H. Asser 2013, p. 24-25; W. van
Gerven en S. Lierman 2010, p. 264; Asser-Vranken 1995, nr. 85 e.v.; K. Teuben 2005, p. 35;
P. Neleman 2005, p. 207-219; P. Rijpkema 2001A, p. 11 e.v.; G.J. Wiarda 1999, p. 20; J.L. de
Wijkerslooth 1996, p. 198; J.B.M. Vranken 1993, p. 238. Voorts A.R. Bloembergen 1977C, p. 74 e.v.

50 H. Drion 1973B, p. 50.
51 Aangehaald in J. van Erp c.s. 2001, p. 36. Zie N. Verheij 2011, p. 43.
52 R. Ortlep 2013, p. 2874.
53 Vergelijk mijn annotaties onder HR 20 januari 2012, AB 2012/64; ABRvS 22 februari 2012, AB

2012/130; CBb 8 maart 2012, AB 2012/157; ABRvS 14 mei 2012, AB 2012/308; ABRvS 23 mei 2012,
AB 2012/354; ABRvS 2 november 2011, AB 2013/40; Rb. Rotterdam 6 december 2012, AB 2013/85;
CBb 27 februari 2013, AB 2013/314; CRvB 4 juni 2013, AB 2013/330; HR 25 oktober 2013, AB
2013/415; CRvB 17 december 2013, AB 2014/61; ABRvS 15 januari 2014, AB 2014/96; ABRvS 18
september 2013, AB 2014/163; ABRvS 11 juni 2014, AB 2014/286; CRvB 5 juni 2014, AB 2015/18;
CRvB 6 november 2014, AB 2015/28. Zie R. Ortlep 2013, p. 2874-2875.
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Daarvan wordt hier niet teruggekomen; er wordt slechts benadrukt dat die
opmerking ook is ingegeven om tegenwicht te bieden aan de meermaals geuite
opvatting dat er – door met name het werk van de Commissie Rechtseenheid
Bestuursrecht (vergelijk paragraaf 2.3) – geen sprake (meer) is van wezenlijke en
niet gerechtvaardigde verschillen tussen de hoogste (bestuurs)rechters.54 Totdat
een wezenlijk grootschalig onderzoek op het gebied van de rechtseenheid wordt
uitgevoerd, mag aangenomen worden dat de waarheid in het midden ligt.55 Voor
dit preadvies wordt volstaan, vergelijk paragraaf 1.4.2, om aan de hand van
voorbeelden uit de rechtspraak van de hoogste bestuursrechters, waarin sprake
is (of inmiddels was) van gebrek aan rechtseenheid, te illustreren dat het
rechtseenheidsprobleem tussen hen in overwegende mate een argumentatiepro-
bleem is.

1.3 Bestuursrecht: particulariteiten

De discussie over de rechtsvormende taak van de bestuursrechter kent een kortere
geschiedenis dan die van de burgerlijke rechter. Dit hangt voor een groot deel
samen met het feit dat voor rechterlijke rechtsvorming in het burgerlijk recht (van
oudsher) meer vrijheid is dan in het bestuursrecht.56 In het laatstgenoemde
rechtsgebied staat de verhouding tussen de overheid en burger centraal en is er
gelet op het legaliteitsbeginsel een sterkere gebondenheid aan de democratisch
gelegitimeerde wet: de implementatie ervan en daarmee het ex nunc vaststellen van
rechten en plichten is primair in handen van het bestuursorgaan, dat door het
nemen van een besluit zorgdraagt voor de totstandkoming van originaire
rechtsvaststellingen. De taak van de bestuursrechter is (van oudsher) in beginsel

54 Vergelijk Raad voor de Rechtspraak 2013A, p. 3; Jaarverslag Raad van State 2013, p. 56; Kamer-
stukken I 2012/13, 32450, nr. C, p. 2 en p. 3-4; Kamerstukken I 2012/13, 32450, nr. E, p. 1-2;
Kamerstukken II 2009/10, 30585, nr. 28, p. 5. Zie O. van Loon 2014, p. 349-350; J.C.A. de Poorter
en J.E.M. Polak 2014, p. 157; H.J.M. Besselink 2013, p. 94 e.v.; J.C.A. de Poorter 2012, p. 270 e.v.;
J.E.M. Polak 2012B, p. 8-11; J.C.A. de Poorter en K.J. de Graaf 2011, p. 234 e.v. en p. 240 e.v.;
R.J.G.M. Widdershoven 2011A, p. 279 e.v. Een tegengeluid is bijvoorbeeld te vinden bij R. Ortlep
2013, p. 2874-2875; B.J. van Ettekoven 2011A, p. 320 e.v.; B.J. van Ettekoven 2011B, p. 267 e.v.;
T. Barkhuysen 2010B, p. 1961; B.J. van Ettekoven 2010, p. 283 e.v.; B.J. van Ettekoven 2009, p. 50
e.v.; B.J. van Ettekoven 2008, p. 14 e.v.; R.P. den Otter 2008, p. 93 e.v. Overigens is het gebrek
aan rechtseenheid tussen de hoogste (bestuurs)rechters van alle tijden. Vergelijk R.J.N. Schlössels
c.s. 2007A, p. 13 e.v.; A.T. Marseille 2005, p. 572-579; L.J.A. Damen 2004A, p. 156 e.v.;
J.G. Treffers 2004, p. 15-22; L.J.M. Timmermans 2003, p. 110 e.v.; A.F.M. Brenninkmeijer
2003A, p. 18 e.v.; A.F.M. Brenninkmeijer 2002, p. 978 e.v.; J. van Erp c.s. 2001; Keuzen voor
de bestuursrechtspraak 2001, p. 27 e.v.; B.W.N. de Waard 1998, p. 152 e.v. Verder R.J.G.M.
Widdershoven 1989, p. 432 e.v.; J.B.J.M. ten Berge en B.W.N. de Waard 1988B, p. 149-180; C.F.J.
de Jongh 1983, p. 313-314; J. van der Hoeven 1981B, p. 132 e.v.

55 In het in paragraaf 1.1 genoemde onderzoek uit 2001 (J. van Erp c.s. 2001, p. 24, p. 37 en p. 60)
werden door de ondervraagde rechters en procesvertegenwoordigers ruim honderd onderwerpen
van procedurele divergentie genoemd.

56 Zo ook in het strafrecht. Vergelijk J.W. Fokkens 2012, p. 304 e.v.
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een aanvullende, namelijk: het ex tunc toetsen van een besluit en het zo nodig
dwingend corrigeren.57

Ten aanzien van het bovenstaande zij opgemerkt dat A.F.M. Brenninkmeijer in 2001 tevens
sprak van ‘de beperkte rechtsvormende opstelling van de Raad van State’, hij gaf als reden
dat dit waarschijnlijk primair samenhangt ‘met de overwegend (partij)politieke achtergrond
van staatsraden.58 De Afdeling bestuursrechtspraak wil kennelijk alles wat verder gaat dan
de uitspraak in het concrete geval voorbehouden aan de politiek en het bestuur.’59 Onder
meer in het onderzoek ‘Motiveren bij rechtsvorming’, uit de serie ‘Studies en rapporten’
van de Raad van State, uit 2009, is tot uitdrukking gekomen dat de (Afdeling bestuurs-
rechtspraak van de) Raad van State60 thans61 in elk geval steeds meer aandacht voor
rechterlijke rechtsvorming heeft.62 Desalniettemin heeft M. Scheltema in 2011 opge-
schreven dat uit weer een ander (dit keer ongepubliceerd) onderzoek ‘van de Raad van
State zelf blijkt dat rechtsvormende uitspraken soms niet als zodanig worden herkend’.63

Een andere particulariteit aangaande het bestuursrecht is dat rechterlijke
rechtsvorming en het bevorderen van de rechtseenheid – bij de afwezigheid over
de gehele linie van cassatie bij de Hoge Raad – een gedeelde verantwoordelijkheid
van de verschillende hoogste bestuursrechters is:64 drie daarvan zijn feiten-

57 Vergelijk J.E.M. Polak 2014, p. 15 e.v.; J.C.A. de Poorter 2013A, p. 19 e.v.; J.C.A. de Poorter 2013B,
p. 89 e.v.; R.J.N. Schlössels 2012A, p. 85 e.v.; B.P.M. van Ravels 2012, p. 137 e.v.; L.F.M. Verhey
2011, p. 238; J.C.A. de Poorter 2011, p. 126 e.v. en p. 138 e.v.; A. Hammerstein 2011A, p. 326 en p.
336-337; J.C.A. de Poorter en K.J. de Graaf 2011, p. 13 e.v., p. 62 e.v. en p. 116 e.v.; W. Konijnenbelt
2011B, p. 126 e.v.; J.C.A. de Poorter en H.J.Th.M. van Roosmalen 2009A, p. 18 e.v.; R.E.C.M.
Niessen 2009, p. 33 e.v.; R.M. van Male 2007A, p. 66-67; R.J.N. Schlössels 2006B, p. 129-130 en p.
155; R.M. van Male 2003, p. 262 e.v.; M. Scheltema 2001, p. 38 e.v.; A.F.M. Brenninkmeijer 2000,
p. 700 e.v.; I.C. van der Vlies 1999; G.J. Wiarda 1999, p. 61 e.v. Zie M. Scheltema 1996A, p. 21 e.v.; M.
Schreuder-Vlasblom 1994, p. 10 e.v.; R.M. van Male 1990, p. 49 e.v.

58 Vergelijk tevens A.F.M. Brenninkmeijer 2003A, p. 24 e.v.; A.F.M. Brenninkmeijer 2002, p. 981-
982; A.F.M. Brenninkmeijer 2001D, p. 52; A.F.M. Brenninkmeijer 2000, p. 705; A.F.M. Bren-
ninkmeijer 1997, p. 1024. Zie N.S.J. Koeman 2003, p. 14-15; C.J.N. Versteden 2002, p. 206-207;
J.E.M. Polak 2000, p. 59.

59 A.F.M. Brenninkmeijer 2001D, p. 67. Verder A.F.M. Brenninkmeijer 2001A, p. 1197 e.v.; A.F.M.
Brenninkmeijer 2001C, p. 109 e.v.; A.F.M. Brenninkmeijer 2000, p. 705. Zie A. Hammerstein
2011A, p. 328; P.J. Boukema 2000, p. 69-70.

60 Vergelijk wat betreft de CRvB reeds R.M. van Male 2003, p. 261-300.
61 Vergelijk A.R. Neerhof en B.J. Schueler 1996, p. 172; A.R. Neerhof 1994, p. 144-145 en p. 154-157.
62 J.C.A. de Poorter en H.J.Th.M. van Roosmalen 2009A. Verder J.C.A. de Poorter en H.J.Th.M. van

Roosmalen 2009B, p. 219-227. Voorts J.C.A. de Poorter 2013B, p. 79; A. Hammerstein 2011A,
p. 325 e.v.; J.C.A. de Poorter en K.J. de Graaf 2011, p. 61 e.v.; J.C.A. de Poorter 2011, p. 131 e.v. en
p. 156; A.T. Marseille 2010, p. 90-94. Zie Jaarverslag Raad van State 2006, p. 93-94; Jaarverslag
Raad van State 2010, p. 149 e.v.; Jaarverslag Raad van State 2011, p. 23 e.v. en p. 65 e.v.;
Jaarverslag Raad van State 2012, p. 27 e.v.; Jaarverslag Raad van State 2013, p. 55 e.v.

63 M. Scheltema 2011, p. 320.
64 Vergelijk R.J.N. Schlössels en C.L.G.F.H. Albers 2014, p. 42 e.v. en p. 47 e.v.; J.C.A. de Poorter en

J.E.M. Polak 2014, p. 139 e.v.; J.M.W. van de Sande 2013, p. 81-88; M. Schreuder-Vlasblom 2013,
p. 1082 e.v.; J.C.A. de Poorter 2012, p. 270 e.v.; R. Stijnen 2011, p. 364 e.v.; R.J.G.M. Widders-
hoven 2008, p. 475-496; A.T. Marseille, K.J. de Graaf en A.J.H. Smit 2007, p. 11 e.v.; A.J.C. de
Moor-van Vugt 2007, p. 26 e.v.; B.J. van de Griend 2007, p. 199 e.v.; J.C.A. de Poorter 2006, p. 57
e.v.; M. Schreuder-Vlasblom 2006, p. 69-98; J.E.M. Polak 2003A, p. 63 e.v.; Widdershoven/
Schlössels/Stroink c.s. 2001, p. 20 e.v.
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rechters en daarmee is hun rechtspraak als uitgangspunt sterk zaaks-
gebonden.65 Met betrekking tot onder meer dat uitgangspunt dient evenwel
gewezen te worden op het gegeven dat de aandacht voor rechterlijke
rechtsvorming en het bevorderen van de rechtseenheid door de volgende twee
factoren is vergroot: de groeiende verwevenheid van de nationale rechtsorde
met de Europese rechtsorde66 en de trend in de jurisprudentie (en codificatie
ervan in artikel 8:41a en het gewijzigde artikel 8:72 Awb67) dat de bestuurs-
rechter de mogelijkheid moet onderzoeken om het geschil definitief te
beslechten waardoor er relatief meer ruimte is ontstaan om zaaksoverstijgend
te oordelen.68

Aangaande het laatste is ook van belang dat, voor zover te overzien, bij de hoogste
bestuursrechters (inmiddels) verschillende vormen van zaaksdifferentiatie worden
toegepast.69 Bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State gaat het om
het ‘programma maatwerk’.70 Het is in het kader van de zaaksdifferentiatie dat
vroegtijdige keuzes gemaakt kunnen worden teneinde de verdere procedure daarop
af te stemmen; niet alleen vanwege het belang van het definitief beslechten van het
geschil maar ook vanwege het belang van de rechtsontwikkeling of het bevorderen
van de rechtseenheid.

Met betrekking tot de hoogste bestuursrechters is door de regering het
bestaan en belang van de taken van de rechtsontwikkeling en het bevorderen

65 Vergelijk A. Hammerstein 2014, p. 72 e.v.; R. Ortlep 2013, p. 2874-2875; A. Hammerstein 2013,
p. 172; J.C.A. de Poorter 2013A, p. 27 e.v.; J.C.A. Poorter 2013B, p. 93 e.v.; A. Hammerstein
2011A, p. 327; B.J. van Ettekoven 2011A, p. 298; J.C.A. de Poorter en K.J. de Graaf 2011, p. 66-67
en p. 228 e.v.; J.C.A. de Poorter 2010B, p. 20 e.v. en p. 71 e.v.; J.C.A. de Poorter en H.J.Th.M. van
Roosmalen 2009A, p. 14 en p. 29; R.M. van Male 2003, p. 265; A.F.M. Brenninkmeijer 2001A,
p. 1197 e.v.; A.F.M. Brenninkmeijer 2001C, p. 108 e.v.; W. Konijnenbelt 2000, p. 715-717. Verder
A.R. Neerhof 1994, p. 225 en p. 161 e.v.

66 Vergelijk E. Mak 2014, p. 65-100; J.C.A. de Poorter 2014A, p. 6-11; R.A.J. van Gestel 2014, p. 20-
24; M.A. Loth 2014; C. Avendaño Canto 2014, p. 32 e.v.; O. van Loon 2014, p. 31 e.v.; H.C.F.J.A.
de Waele 2013, p. 462-473; A. Hammerstein 2013, p. 173 e.v.; E. Mak 2013, p. 53 e.v.; J.C.A. de
Poorter 2013B, p. 78 e.v.; J. Uzman 2013, p. 149 e.v.; M.L.H.K. Claes 2013, p. 95-120; A.W.H. Meij
2012, p. 584-591; E. Mak 2011, p. 74 e.v.; J.C.A. de Poorter en K.J. de Graaf 2011, p. 65 en p. 69-
70; J.C.A. de Poorter 2011, p. 129 e.v. en p. 147 e.v.; W. van Gerven 2011, p. 45-68; T. Barkhuysen
2010A, p. 59-68; W. van Gerven en S. Lierman 2010, p. 219-220 en p. 230 e.v.; L.F.M. Verhey
2009, p. 9 e.v.; A.W.H. Meij 2009; H.C.F.J.A. de Waele 2009; T. Barkhuysen 2007, p. 81-104;
T. Barkhuysen 2006; M. Scheltema 2005B, p. 10 e.v.; A.F.M. Brenninkmeijer 2001A, p. 1195 e.v.;
A.F.M. Brenninkmeijer 2001C, p. 103 e.v.; S.K. Martens 2000, p. 749 e.v.; G.J. Wiarda 1999, p. 50
e.v.; P.J. Slot 1995, p. 109-131.

67 Vergelijk recent bijvoorbeeld CBb 3 december 2014, ECLI:NL:CBB:2014:438.
68 Vergelijk J.C.A. de Poorter en K.J. de Graaf 2013, p. 400 e.v.; J.C.A. Poorter 2013B, p. 79 e.v.;

J.C.A. de Poorter en K.J. de Graaf 2011, p. 66, p. 70 e.v. en p. 193 e.v.; J.C.A. de Poorter 2011,
p. 132. Zie J.E.M. Polak 2012A, p. 14.

69 Vergelijk L.M. Koenraad en J.L. Verbeek 2014, p. 227 e.v.; Y. Verkruisen en N. Doornbos 2014,
p. 59-83; P. Nihot 2014, p. 146-158; E.J. Daalder 2014, p. 160-171; A.T. Marseille en P. Nihot 2013,
p. 38-47; A.T. Marseille 2013, p. 190-198.

70 Vergelijk J. van Kreveld en J. Roelfsema 2013, p. 29-33. Zie Jaarverslag Raad van State 2011, p. 67
en p. 72; Jaarverslag Raad van State 2010, p. 154-155.
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van de rechtseenheid meermaals onderschreven.71 Deze taken hebben daar-
enboven met de op 1 januari 2013 in werking getreden Wet aanpassing
bestuursprocesrecht72 een impuls gekregen, omdat met die wet is voorzien
in de bevoegdheden om een grote kamer te vormen en om een conclusie van
een advocaat-generaal te vragen. Hierop wordt teruggekomen in de paragrafen
2.3 en 4.4.

1.4 Sense of urgency en afbakening

1.4.1 Sense of urgency

Van de (rechts)wetenschapper wordt (steeds meer) gevraagd om aan te geven wat
de sense of urgency van zijn onderzoeksobject is.73 Of om met N. Verheij te spreken:
welk maatschappelijk probleem gaat er achter het (dogmatisch) probleem
schuil?74 Om een antwoord hierop te geven is het waarschijnlijk onvoldoende
om het rechtseenheidsprobleem tussen de hoogste bestuursrechters als volgt te
vergelijken met het probleem van de klimaatopwarming.75 De gevolgen van de
klimaatopwarming zijn voor een argeloze burger niet onmiddellijk zichtbaar,
maar ze zijn er wel. De kwaliteit van onze leefomgeving gaat sluipend achteruit.
Zo is het ook met het verwaarlozen van de rechtseenheid tussen de hoogste
bestuursrechters: de gevolgen vallen niet onmiddellijk op. De gevolgen van de
klimaatopwarming worden het scherpst waargenomen door deskundigen die het
gehele milieu in samenhang bezien. Zo wordt ook de noodzaak voor de
rechtseenheid tussen de hoogste bestuursrechters het eerst onderkend door
generalisten en niet door specialisten. Los van het feit dat generalist zijn een
specialisme is geworden,76 is het voorgaande een nogal wollig en ongenuan-
ceerd, vergelijk de bijsluiter in paragraaf 1.2.2, antwoord. Hoogstwaarschijnlijk
wordt de rechtseenheid tussen de hoogste bestuursrechters meer urgent geacht
indien het geplaatst wordt in het algemenere (en verkoopbaardere) leerstuk van
het bevorderen van de kwaliteit van rechtspleging. Het woord ‘kwaliteit’ roept
daarbij gunstigere associaties op dan het woord ‘rechtseenheid’, want wie is er nu
niet voor (meer) kwaliteit? Het eerstgenoemde woord geeft, net als de woorden
‘transparantie’ en ‘duurzaamheid’, weliswaar een goed gevoel, maar het kan van
alles betekenen.77 Hier worden het woord en het begrip ‘kwaliteit’ op de volgende

71 Vergelijk PG Awb I MvT, p. 21-22. Verder Kamerstukken II 2004/05, 29279, nr. 16, p. 17;
Kamerstukken II 2003/04, 29251, nr. 3, p. 9; Kamerstukken II 1991/92, 22495, nr. 3, p. 86. Zie
Kamerstukken II 2003/04, 29421, nr. 11, p. 3.

72 Wet van 20 december 2012, Stb. 2012, 682.
73 Vergelijk Asser-Vranken, Synthese 2014, nr. 42. Verder Asser-Vranken, Vervolg 2005, nr. 112 e.v.
74 N. Verheij 2013, p. 77. De trouwe volger van de VAR begrijpt dat sinds de ondergetekende auteur

het eervolle verzoek heeft gekregen om een preadvies te schrijven, hij de recensie van N. Verheij
(2013) op zijn netvlies heeft.

75 Geïnspireerd door P.J.J. van Buuren 1988, p. 8.
76 Vergelijk A.R. Bloembergen 1990. Verder J.E.M. Polak 2011, p. 1605. Zie Keuzen voor de

bestuursrechtspraak 2001, p. 23 e.v.
77 Vergelijk R.J. Verschoof 2011, p. 821.
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wijze gehanteerd. Rechtseenheid tussen de hoogste bestuursrechters draagt bij
aan een kwaliteitsverhoging van procesvoering: het maakt het procederen voor
rechtzoekenden eenvoudiger en vergemakkelijkt de behandeling en afdoening
van de zaak door de rechter.78 Het verhoogt aldus mede de effici€entie en
doelmatigheid, hetgeen weer tot een kostenbesparing kan leiden.79

Het bovenstaande is onlangs bevestigd in een onderzoek, getiteld: ‘In de schaduw van
de rechter. Individuele en maatschappelijke kosten en baten van de juridische infra-
structuur’.80 Hierin wordt opgemerkt dat rechtseenheid van rechtspraak de gang naar
de rechter kan doen verminderen. Dit met als gedachte dat rechtseenheid van
rechtspraak een voorwaarde is dat rechtzoekenden een goede inschatting kunnen
maken van de eventuele oplossing voor een conflict en dat dan vervolgens door
middel van een goedkopere alternatieve wijze van geschilbeslechting tot een einde
kunnen brengen in plaats van naar de rechter te stappen.81 Het voorgaande gaat reeds
op in de volgende opmerking van Ph.A.N. Houwing: ‘Goed recht vermijdt processen,
stimuleert ze niet. Een proces is een maatschappelijk kwaad. Een proces schept onrust
in en tussen partijen, schept of verscherpt hun vijandschap. Een proces kost impro-
ductieve inspanning. Het kost tijd en al die tijd duurt de rechtsonzekerheid voort. Een
proces kost improductief geld, wie vecht om een koe, geeft er nog �e�en toe.’82

1.4.2 Afbakening

Zoals hierboven is benoemd, staat in het onderhavige preadvies centraal dat het
rechtseenheidsprobleem tussen de hoogste bestuursrechters in overwegende
mate een argumentatieprobleem is. Met de woorden ‘in overwegende mate’ wordt
tot uitdrukking gebracht dat rechtsoneenheid ook gelegen kan zijn in andere
(bijkomende) omstandigheden, zoals het gegeven dat het werk van de rechter
mensenwerk is en een ‘bedrijfsongeval’ nooit voorkomen kan worden;83 er geen of
onvoldoende zicht is op de rechtspraak van de andere hoogste bestuursrechter(s);
de coördinatie van rechtspraak nog dient plaats te vinden, of wel heeft
plaatsgevonden maar er een (fundamenteel) verschil van inzicht is (het laatste
met als uitkomst: to agree to disagree). Deze (bijkomende) omstandigheden worden,
afgezien van in het kort de coördinatie van rechtspraak (vergelijk paragraaf 2.3),
niet nader besproken, omdat, zo is de overtuiging van deze auteur, zij niet

78 Vergelijk L.G.M. Stevens 2013, p. 177-188; A.J.C. de Moor-van Vugt 2010, p. 299-317; K. Teuben
2009, p. 37 e.v.; A.B. Terlouw 2003, p. 29 e.v.; J. van Erp c.s. 2001, p. 1 e.v.; A.B. Terlouw 2001,
p. 152; M.L. Thieme c.s. 1999, p. 5; J.B.J.M. ten Berge en B.W.N. de Waard c.s. 1996, p. 349 e.v.;
R.J.G.M. Widdershoven 1989, p. 432 e.v. Zie Kamerstukken II 1991/92, 22495, nr. 3, p. 29.

79 Hetzelfde is het geval aangaande de eenheid van wetgeving. Vergelijk PG Awb I Advies RvS, p. 16;
PG Awb I MvT, p. 19 e.v. Zie J.E.M. Polak en W. den Ouden 2004, p. 8 e.v. Verder P.J.J. van
Buuren 1988, p. 7-15; P.J.J. van Buuren 1984, p. 233-248.

80 Vergelijk de bron genoemd in de volgende voetnoot.
81 F.P. van Tulder 2014, i.h.b. p. 86 en p. 110.
82 Ph.A.N. Houwing 1947, p. 15.
83 Vergelijk de volgende (geruststellende) woorden van advocaat-generaal Leijten in zijn conclusie

voor HR 16 oktober 1987, NJ 1988/841: ‘Wie geen fouten maakt is volmaakt, of heeft niet veel aan
de weg getimmerd.’
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(afzonderlijk) in overwegende mate debet zijn aan het gebrek aan rechtseenheid
tussen de hoogste bestuursrechters.84

Door hierboven in de regel te hebben gesproken van ‘het rechtseenheidsprobleem
tussen de hoogste bestuursrechters’ is reeds impliciet tot uitdrukking gekomen dat
dit preadvies gericht is op het gebrek aan rechtseenheid tussen de Hoge Raad
(inzake belastingzaken), de Centrale Raad van Beroep, het College van Beroep voor
het bedrijfsleven en de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.85

Hiermee wil niet gezegd zijn dat de betooglijn van dit preadvies tot herijking
van de werfkracht van de rechtspraak teneinde de rechtseenheid te optimaliseren
niet ook van toepassing is op het rechtseenheidsprobleem binnen de eigen
rechtspraak van een hoogste bestuursrechter; tussen de rechtspraak van een
hoogste rechter over het bestuursrecht enerzijds en die van de hoogste rechter
over het burgerlijk recht of strafrecht anderzijds, en tussen de rechtspraak van
een hoogste nationale rechter en die van een Europese rechter, onder het laatste
begrepen: het Hof van Justitie van de Europese Unie en het Europees Hof voor de
Rechten van de Mens. Het centraal laten staan van alle voorbeelden van gebrek
aan rechtseenheid tussen de hoogste rechters dient evenwel niet het belang om
het rechtseenheidsprobleem als argumentatieprobleem uiteen te zetten.

Ondanks de bovenstaande besproken afbakening wordt het van belang geacht om te
herhalen, vergelijk paragraaf 1.3, dat door de groeiende verwevenheid van de natio-
nale rechtsorde met de Europese rechtsorde, de rechtsvormende en rechtseenheids-
bevorderende taken van een hoogste nationale rechter steeds minder louter in de
nationale context kunnen worden bezien. Dit heeft ook gevolgen voor de coördinatie
door een hoogste nationale rechter met het Hof van Justitie van de Europese Unie en
het Europese Hof voor de Rechten van Mens; niet alleen door als hoogste nationale
rechter zich rekenschap van de rechtspraak van die rechtscolleges te geven, maar ook
door met hen in gesprek te treden en samen te werken.86 Het is daarbij niet
uitgesloten dat over de band van met name het EU-recht in de toekomst de zojuist
genoemde taken van de hoogste nationale rechters een meer transnationale dimensie
krijgen. Daar waar nu reeds bijvoorbeeld de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad
van State in haar prejudici€ele verwijzingsbeslissingen regelmatig ‘afstemt’ met derge-
lijke beslissingen van hoogste buitenlandse rechters,87 is het wellicht een kleine stap

84 Vergelijk tevens J. van Erp c.s. 2001, p. 65 en de weergave ervan in paragraaf 1.1 van dit preadvies.
85 De andere hoogste bestuursrechters, te weten: het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden (inzake de

administratieve handhaving van verkeersvoorschriften) en het College van Beroep voor het hoger
onderwijs, worden buiten beschouwing gelaten.

86 Vergelijk F. Kirchhof 2014, p. 267-276; H.J. van Harten 2014, p. 5-31; T. von Danwitz 2014, p. 661-
679; M.A. Loth 2014, p. 11 e.v.; J.H. Jans 2013, p. 143-166; A. Rosas 2012, p. 105-121; C.W.A.
Timmermans 2012A, p. 50-55; C.W.A. Timmermans 2012B, p. 15-23; A.W.H. Meij 2012, p. 589
e.v.; H.J. van Harten 2012A, p. 131-152; H.J. van Harten 2012B, p. 541-549; J.B.M. Vranken 2011A,
p. 159 e.v.; J.B.M. Vranken 2011C, p. 35 e.v.; P. van Dijk en J.C.A. de Poorter 2010, p. 85 e.v.; J.C. van
Haersolte 2010, p. 131-139; J.H. Jans 2010, p. 609-626; K. Lenaerts en T. Corthaut 2008, p. 177-191.

87 Vergelijk ABRvS 11 juni 2014, ECLI:NL:RVS:2014:2130; ABRvS 1 april 2014, ECLI:NL:
RVS:2014:1204; ABRvS 1 april 2014, ECLI:NL:RVS:2014:1196; ABRvS 5 juli 2013, ECLI:NL:
RVS:2013:239; ABRvS 20 maart 2013, ECLI:NL:RVS:2013:BZ4985; ABRvS 7 november 2012, AB
2013/38, m.nt. Frins.
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dat de hoogste nationale rechters ook verplicht worden geacht om deugdelijk en
expliciet te motiveren wanneer hun interpretatie van het EU-recht afwijkt van die van
hoogste buitenlandse rechters.88

Het belang om het rechtseenheidsprobleem als argumentatieprobleem uiteen te
zetten wordt ook niet gediend wanneer in dit preadvies de discussie over de
institutionele inrichting van de bestuursrechtspraak het hoofdonderwerp zou zijn.
Vooruitlopend op hoofdstuk 2, is deze discussie in elk geval ook ingegeven door
motieven als emotie en (het behoud van) macht en daarmee drijfveren van een
andere orde dan die welke tot dit preadvies inspireren. In dit preadvies wordt het
evenwel zinvol geacht om vanuit het perspectief van het bevorderen van de
rechtseenheid de discussie over de institutionele inrichting van de bestuurs-
rechtspraak te bespreken, teneinde de zojuist genoemde motieven zoveel moge-
lijk voor het voetlicht te brengen. Dit is mede de ‘voedingsbron’ om het
rechtseenheidsprobleem als argumentatieprobleem te benaderen en om inhou-
delijk uiteen te zetten op welke wijze de rechtseenheid tussen de hoogste
bestuursrechters geoptimaliseerd kan worden.

1.5 Onderzoeksinsteek

Een rechtswetenschapper doet onderzoek op de manier waarvan hij de overtuiging
heeft dat daarmee het recht verder wordt ontwikkeld. Voor deze auteur betreft het
zijn overtuiging van het belang van het systeemdenken. Nog immer kan verdedigd
worden dat het de taak van de rechtswetenschapper is om in het recht een systeem
aan te brengen. Met het op beschrijvende wijze systematisch analyseren van het
geldende recht (de dogmatiek) wordt voorkomen dat er per definitie slechts sprake is
van intuïtieve oordelen die vanwege hun ongestructureerd verband geen zekerheid
en gelijkheid van recht (kunnen) genereren.89 Het ‘gevaar’ van deze onderzoeksin-
steek is dat tegen de verkondiger ervan al snel gezegd wordt: Jede Konsequenz führt
zum Teufel, hem het verwijt ten deel valt dat hij een aanhanger van de pandecten-
wetenschap (pandektist) is en hij te ver van de rechtspraktijk is verwijderd (Begriffs-
himmel).90 Teneinde, hoewel wellicht tevergeefs, deze opmerkingen en verwijten te
voorkomen, zij benadrukt dat dogmatiek niet staat voor een onwrikbaar systeem-
denken.91 Wanneer maatschappelijke problemen daarom vragen, dient het aan-
brengen van het rechtssysteem erop gericht te zijn om die problemen tot een zoveel
mogelijk maatschappelijk bevredigende oplossing te geleiden. Het recht, en daar-
mee het systeem dat daarin wordt aangebracht, dient als uitgangspunt dienstbaar te
zijn aan de maatschappij (vergelijk paragraaf 4.2).92

88 Vergelijk J.H. Jans 2010, p. 615; Ch.W. Backes 2009, p. 13; M. Scheltema 2006B, p. 293.
89 Een visie die – op de schouders van vele – is neergeschreven in R. Ortlep 2011, p. 24 e.v.
90 Vergelijk C.J.H. Jansen 2010, p. 13-25; F. Brandsma 2010, p. 33-36; C.J.H. Jansen 2004, p. 38 e.v.
91 Vergelijk de bronnen genoemd in de volgende voetnoot.
92 Vergelijk H.C.F. Schoordijk 2014, p. 3 e.v., p. 14, p. 17, p. 41, p. 58 en p. 255 e.v.; Asser-Vranken,

Synthese 2014, nrs. 14 e.v. en 51 e.v.; J.B.M. Vranken 2014, p. 1728 e.v.; J.B.M. Vranken 2009C,
p. 543-555; H.C.F. Schoordijk 2008, p. 1720-1723; Asser-Vranken, Vervolg 2005, nrs. 56 en 145.
Verder H.C.F. Schoordijk 1997B, p. 375-387; H.C.F. Schoordijk 1996, p. 3 e.v.; Asser-Vranken
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In deze zin wordt grotendeels N. Verheij begrepen waar hij opmerkt: ‘Jede Konsequenz
führt zum Teufel en bij het maken van een rechtspolitieke keuze zijn de te verwachten
maatschappelijke effecten uiteindelijk altijd belangrijker dan de dogmatiek.93 Maar
een consistente dogmatiek is wel belangrijk, omdat het van levensbelang is dat wij het
recht aan de rechtsgenoten kunnen blijven uitleggen. Dat lukt beter naarmate het
systeem van het recht consequenter is.’94 Aan het voorgaande wordt toegevoegd dat
de multidisciplinaire (of multidimensionale) benadering van het recht een rol kan
spelen om tot een zoveel mogelijk maatschappelijk bevredigende oplossing te
komen.95 Dit niet ter vervanging van de dogmatische benadering van het recht, maar
door andere wetenschappen als ‘hulpwetenschap’ in te zetten.96 De indruk bestaat dat
daar waar het laatste door (rechts)wetenschappers is bedoeld, het eerste door onder-
zoeksmanagers en beleidsmakers is omarmd. Helaas valt het buiten het bestek van
het onderhavige preadvies om andere wetenschappen als ‘hulpwetenschap’ te gebrui-
ken, te meer de auteur ter zake zijn handen vol heeft aan zijn eigen wetenschap.

In een tijd dat kosten en baten het onderzoek dicteren en dat snelheid en
productie om voorrang roepen,97 wordt in algemene zin steeds minder de tijd
en moeite genomen om zich te verdiepen in de pennenvruchten van de ‘oude
meesters’.98 Dit is zowel begrijpelijk als ten onrechte. Het miskent het feit dat wij
allen op de schouders van onze voorgangers staan.99 Of zoals – de door juristen
veel geciteerde schrijver – J.W. von Goethe in zijn Maximen und Reflektionen
uitsprak: ‘Alles Gescheite ist schon gedacht worden, man muß nur versuchen, es noch einmal
zu denken.’100 Deze zelfde gedachte is de reden om in dit preadvies niet alleen
terug te grijpen op enkele geschriften van de ‘oude meesters’ maar ook de reden
om de literatuur over het burgerlijk recht erbij te betrekken.

1995, nr. 189. Zie A. Kleijn 1946, p. 337: ‘In het algemeen is het de taak van het recht regels te
geven, die een geordend en ordelijk maatschappelijk leven mogelijk moeten maken.’ Verder J.G.
Steenbeek 1958, p. 13 en p. 46; A.D. Belinfante 1957, p. 7; W.G. Vegting 1954, p. 62 e.v.; D. van
der Wel 1950, p. 103-104.

93 Vergelijk H.C.F. Schoordijk 2014, p. 81; J.B.M. Vranken 2005, p. 93.
94 N. Verheij 2006, p. 103.
95 Ook dit is overigens zeker geen (volledig) nieuw fenomeen. Vergelijk C.J.H. Jansen 2014, p. 289

e.v.; I. Giesen 2008, p. 29-43.
96 Vergelijk Asser-Vranken, Synthese 2014, nrs. 24 e.v. en 159 e.v. Verder J.B.M. Vranken 2009C,

p. 543-555; Asser-Vranken, Vervolg 2005, nrs. 114 e.v., 118 e.v. en 147 e.v. Zie J.M. Smits 2009.
97 Vergelijk Asser-Vranken, Synthese 2014, nr. 22. Zie R.J.N. Schlössels 2012C, p. 230-233.
98 Vergelijk I. Giesen 2008, p. 30 e.v. Zie A.O. Lubbers 2012, p. 1-3; F.A.M. Stroink 2006, p. 6; J.M.

van Dunn�e 2006, p. 41.
99 Vergelijk J. van der Hoeven 1989, p. 21, verder p. 246-247. Voorts Asser-Vranken, Synthese 2014,

nr. 104; H.C.F. Schoordijk 2014, p. 11; J.B.M. Vranken 2014, p. 1736; H.C.F. Schoordijk 2010,
p. 876; I. Giesen 2008, p. 37; J.M. van Dunn�e 2006, p. 41; I. Giesen 2005, p. 19; G.E. van Maanen
1996, p. 10-11. Zie J.A.F. Peters e.a. 2009, over de ‘oude meesters’ als grondleggers van het
bestuursrecht en hun rol in het huidige recht.

100 J.W. von Goethe 1833, p. 21.
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1.6 Opbouw en leeswijzer

De volgorde van de in paragraaf 1.1 genoemde (vraag)stelling correspondeert in
grote lijnen met de verdere hoofdstukindeling van het onderhavige preadvies.
Nadat in hoofdstuk 2 vanuit het perspectief van het bevorderen van de rechtseen-
heid de discussie over de institutionele inrichting van de bestuursrechtspraak is
besproken, wordt in hoofdstuk 3 aan de hand van de rechtspraak van de hoogste
bestuursrechters, waarin sprake is (of inmiddels was) van gebrek aan rechtseen-
heid, geïllustreerd dat het rechtseenheidsprobleem tussen hen in overwegende
mate een argumentatieprobleem is. Hieruit ontstaat een pleidooi in (hoofdzake-
lijk) hoofdstuk 4 tot herijking van de werfkracht van de rechtspraak van de
hoogste bestuursrechters teneinde de rechtseenheid tussen hen te optimaliseren.
In dat hoofdstuk wordt tevens de vraag beantwoord op welke wijze aan deze
herijking vorm dient te worden gegeven? Vanwege het feit dat verslag wordt
gedaan over een onderwerp waarvoor de auteur – tegen de tijdsgeest in – relatief
veel tijd heeft genomen, is de lengte van dit preadvies – als de voetnoten en
literatuurlijst worden weggedacht – relatief kort.101 Voor degene die evenwel het
‘olifantenpaadje’ tijdens zijn (korte) treinreis op weg naar de VAR-vergadering wil
nemen, wordt verwezen naar hoofdstuk 5.

101 Met een knipoog aan de aan B. Pascal toegeschreven opmerking: ‘Ik schrijf je een lange brief,
want ik heb geen tijd voor een korte.’
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2 Discussie institutionele inrichting
bestuursrechtspraak

2.1 Inleiding

‘In het verleden ligt het heden, in het nu, wat worden zal.’ Deze aan W. Bilderdijk
toegeschreven versregel is treffend voor de discussie over de institutionele inrich-
ting van de bestuursrechtspraak. De kern van de argumenten uit die discussie zijn
al lang geleden gevormd en het beslechten ervan lijkt iets weg te hebben van het
ronddraaien in een cirkel.102 Het doorbreken van die cirkel is uiterst lastig
gebleken, daar de discussie over de institutionele inrichting van de bestuurs-
rechtspraak in elk geval ook is ingegeven door motieven als emotie en (het
behoud van) macht103 en daarmee drijfveren van een andere orde dan die welke
tot dit preadvies inspireren. Gelijk als in paragraaf 1.4.2 is opgemerkt, wordt het
evenwel zinvol geacht om vanuit het perspectief van het bevorderen van de
rechtseenheid de discussie over de institutionele inrichting van de bestuurs-
rechtspraak te bespreken, teneinde de zojuist genoemde motieven zoveel moge-
lijk voor het voetlicht te brengen. Dit is mede de ‘voedingsbron’ om het
rechtseenheidsprobleem als argumentatieprobleem te benaderen en om inhou-
delijk uiteen te zetten op welke wijze de rechtseenheid tussen de hoogste
bestuursrechters geoptimaliseerd kan worden.

2.2 In het verleden ligt het heden

In de pen van F.J.A. Huart104 kan de vraag gesteld worden of de periode van meer
dan honderdtwintig jaar, vanaf het voorstel van de Staatscommissie Kappeijne van
de Coppello in 1894 tot instelling van een ‘administratief hooggerechtshof’,105

wat betreft de ontwikkeling van onze bestuursrechtspraak, reden geeft tot tevre-
denheid. Enerzijds kan niet met overtuiging ontkend worden dat de
rechtsbescherming tegen overheidshandelen aanzienlijk is verbeterd. Anderzijds

102 Vergelijk A.M. Donner 1987, p. 323, die spreekt over het ronddraaien in een kringetje.
103 Vergelijk R.J.N. Schlössels 2014, p. 2125-2128; O. van Loon 2014, p. 362 e.v.; B.J. van Ettekoven

2011B, p. 263-264; R.J.N. Schlössels 2011, p. 708 en p. 710 e.v.; B.J. van Ettekoven 2010, p. 286-
287; A.F.M. Brenninkmeijer 2003A, p. 8; A.F.M. Brenninkmeijer 2002, p. 975; B.J. van Ettekoven
2001, p. 12. Zie H.F. van den Haak 1997, p. 147-148.

104 F.J.A. Huart 1930, p. 4.
105 Verslag Staatscommissie aangaande de regeling van de administratieve rechtspraak 1894. Verge-

lijk J.B. Kan 1897, p. 319-370; J. Röell en J. Oppenheim 1899-1902; J. van Gelein Vitringa 1900,
p. 532-582; H. Krabbe 1901; H.A.G. van Groendael 1906, p. 81 e.v.; J. Kruseman 1938, p. 24 e.v.
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dringt de constatering zich op dat het bouwwerk van onze bestuursrechtspraak
– door zeker in de beginjaren vanwege de vrees die het bestuur en de wetgever
koesterde voor rechterlijke controle – op zijn zachtst gezegd wonderlijk in elkaar
steekt.106 Het laatste heeft F.M.C. Vlemminx c.s. verleid om op te schrijven ‘dat
het bestuursrecht iets weg heeft van een griffioen: een gevleugeld fabeldier met
het bovenlijf van een adelaar, de oren van een paard en het onderlijf van een
leeuw. Zoals de griffioen het attribuut is van Apollo, zo zou iemand met boos-
aardige bedoelingen dit fabelachtige stelsel het attribuut kunnen noemen van
een Apollo op het terrein van het publiekrecht: A.A.H Struycken’107 en, zo wordt
hier – zonder boosaardige bedoelingen (vergelijk tevens paragraaf 2.4) – aan
toegevoegd, voor het (grotendeels) in stand houden van dat bouwwerk: de Raad
van State.

Het is inmiddels zo vaak beschreven dat het bij de lezer bekend wordt veronder-
steld dat het oorspronkelijk – in lijn met het voorstel van J.A. Loeff uit 1905108 –
de bedoeling van de derde fase van de herziening van de rechterlijke organisatie
was dat wat betreft de bestuursrechtspraak, ter bevordering van onder meer de
rechtseenheid en de overzichtelijkheid, het hoger beroep volledig naar de gerechts-
hoven zou worden overgeheveld alsmede dat over de gehele linie cassatie bij
de Hoge Raad zou worden opengesteld.109 Als de bestudering van de discussie

106 Vergelijk G. Pesselse 2014, p. 221; M. Schreuder-Vlasblom 2013, p. 23 e.v.; J.E.M. Polak en J.H.
Roelfsema 2013, p. 191 e.v.; R.J.N. Schlössels 2011, p. 709 e.v.; J.C.A. de Poorter en K.J. de Graaf
2011, p. 17 e.v.; J.E.M. Polak 2010B, p. 373 e.v.; R.J.N. Schlössels c.s. 2007A, p. 3 e.v.; J.E.M.
Polak 2006, p. 884 e.v.; VAR-Commissie Rechtsbescherming 2004, p. 139 e.v.; H. Bekker en J.H.
van Kreveld 2003, p. 292 e.v.; A.F.M. Brenninkmeijer 2003A, p. 12 e.v.; A.F.M. Brenninkmeijer
2002, p. 976 e.v. Voorts Keuzen voor de bestuursrechtspraak 2001, p. 6 e.v. Verder P.J. Boukema
1998, p. 10-11; P.J. Boukema 1997, p. 97 e.v.; F.A.M. Stroink 1993, p. 58 e.v.; W. Faber 1992, p. 1
e.v.; R. Pieterman 1990, p. 150 e.v.; J. van der Hoeven 1989, p. 98 e.v., p. 107 e.v., p. 124 e.v. en p.
210; R.J.G.M. Widdershoven 1989, p. 64 e.v.; J.P. de Jong 1988, p. 149 e.v.; M. Schreuder-
Vlasblom 1987, i.h.b. p. 71 e.v., p. 75 e.v., p. 95 e.v., p. 144 e.v., p. 211 e.v. en p. 228 e.v.;
A.M. Donner 1987, p. 311 e.v.; A.F.M. Brenninkmeijer 1987A, p. 156 e.v.; J.R. Stellinga 1985,
p. 91-95; J. van der Hoeven 1984, p. 307 e.v.; E.M.H. Hirsch Ballin 1983, p. 53 e.v.; J.B.J.M. ten
Berge en A.Q.C. Tak 1983, p. 14 e.v.; J. van der Hoeven 1981A, p. 237 e.v.; J. van der Hoeven
1981B, p. 129 e.v.; M. Scheltema 1978, p. 259 e.v.; G.J. Wiarda 1976, p. 11-19; A. Blom 1975,
p. 458 e.v.; J. van der Hoeven 1974, p. 658 e.v.; D. Simons 1970, p. 237-257; C.W. van der Pot
1959, p. 1-8; S.F.L. Baron van Wijnbergen 1959, p. 299-308; J.L. Kranenburg 1958, p. 316 e.v.;
W.G. Vegting 1957, p. 375 e.v.; J. Schoonenberg en H.D. Vleesch Dubois 1957, p. 3 e.v.; A.M.
Donner 1953, p. 303 e.v.; J.R. Stellinga 1953, p. 420 e.v.; W.G. Vegting 1951, p. 1-17; D. Simons
1951, p. 25-34; F.J.A. Huart 1938, p. 321 e.v.; S.O. van Poelje 1937, p. 276 e.v.; C.W. van der Pot
1933, p. 109-117; H. Vos 1933, p. 221-236. Zie J. Kruseman 1938; H.A.G. van Groendael 1906.

107 F.M.C. Vlemminx c.s. 1986, p. 30-31, met daarbij oog hebbend voor A.A.H. Struycken 1910;
A.A.H. Struycken 1912, p. 524-563. Vergelijk B.J. Schueler 2010A, p. 385-400; F.C.M.A. Michiels
2009, p. 9-15; B.J. Schueler 2005, p. 134-144; A.F.M. Brenninkmeijer 1999, p. 30-47. Zie verder de
bronnen genoemd in voetnoot 112.

108 Wettelijke maatregelen tot regeling der administratieve rechtspraak 1906. Verder J.A. Loeff 1912,
p. 144-172. Vergelijk R.J.N. Schlössels 2010, p. 69 e.v.; P.H. Banda c.s. 1986, p. 23-27. Zie verder
de bronnen genoemd in voetnoot 112.

109 Zie over de herziening van de rechterlijke organisatie O. van Loon 2014, p. 25 e.v.; R.J.N.
Schlössels en C.L.G.F.H. Albers 2014, p. 39 e.v. en p. 45 e.v.; B.J. van Ettekoven 2013, p. 596
e.v.; M. Schreuder-Vlasblom 2013, p. 37 e.v.; J.E.M. Polak en J.H. Roelfsema 2013, p. 189 e.v.;
R.J.N. Schlössels 2011, p. 709 e.v.; B.J. van Ettekoven 2010, p. 281 e.v.; A.J.C. de Moor-van Vugt
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over de institutionele inrichting van de bestuursrechtspraak iets met zekerheid
naar voren brengt, dan is het dat de Raad van State steeds argumenten heeft
aangedragen om in elk geval ook te voorkomen dat hij zijn rechtsprekende taak
verliest of dat wat betreft die taak een andere nationaal rechterlijke instantie
boven hem staat.110 Deze argumenten zijn bijvoorbeeld tot uitdrukking gekomen
in zijn jaarverslagen. Zo werden onder meer de argumenten van de deskundig-
heid die is opgebouwd en de vruchtbare wederkerige beïnvloeding van de advi-
serende taak en rechtsprekende taak binnen hetzelfde ‘huis’ van de Raad van
State aangevoerd.111

Deze argumenten doen in de kern denken aan de argumenten die in het verleden zijn
aangevoerd om te bepleiten dat de (Afdeling voor de geschillen van bestuur van de)
Raad van State de hoogste administratieve rechter werd.112 Ter illustratie hiervan zij
gewezen op de volgende woorden van H. Zillesen die pleitte voor de Raad van State als
hoogste administratieve rechter: ‘Geen college dat meer doorkneed is in administra-
tieve zaken en meer doordrongen is van den geest der wet en van het doel harer

2010, p. 305 e.v.; P.J. Voncken 2009, p. 265 e.v.; A.J.C. de Moor-van Vugt 2007, p. 13 e.v.; R.J.N.
Schlössels 2006A, p. 69 e.v.; G.E. van Maanen 2006, p. 71 e.v.; P. de Haan 2005, p. 215-220;
A. ten Veen 2005, p. 278-279; R.J.N. Schlössels 2005, p. 280-281; J.L. Verbeek 2005, p. 282-283;
Ch.J. Langereis 2005, p. 284-285; J.P.H. Donner 2004, p. 143 e.v.; R.H. Happ�e 2004, p. 1027-
1028. Verder A.F.M. Brenninkmeijer 2003A, p. 7 e.v.; W.W. Wijnbeek 2003, p. 29-46; L.J.M.
Timmermans 2003, p. 109-138; A.F.M. Brenninkmeijer 2002, p. 974-982; F.A.M. Stroink 2001,
p. 614 e.v.; B.W.N. de Waard en F.M. Köhne 1997, p. 242-248; P.J. Boukema 1997, p. 101 e.v.;
R.W.L. Loeb 1997, p. 1-59; H.F. van den Haak 1997, p. 61-152; J.G. de Vries Robb�e 1997, p. 153-
200; P. Albers 1996; Th.G.M. Simons 1996, p. 194 e.v.; F.A.M. Stroink 1995, p. 302 e.v.; A.R.
Neerhof 1994, p. 224 e.v.; E.M.H. Hirsch Ballin 1994, p. 207-217; P.P.T. Bovend’Eert 1994,
p. 327-332; F.A.M. Stroink 1993, p. 170 e.v.; A.G. van Galen 1993, p. 201-205; W. van den Brink
1992, p. 271-280; J.B.J.M. ten Berge 1992, p. 315-324; H.A. Groen 1992, p. 281-285; J.M. Polak
1991B, p. 103-110; F.A.M. Stroink 1990B, p. 103-116; E.M.H. Hirsch Ballin 1990, p. 3-17; C.J. van
Zeben 1990A, p. 11-32; C.J. van Zeben 1990B, p. 27-35; R.M. van Male 1990, p. 43-87; Th.G.M.
Simons 1990, p. 89-107; A.F.M. Brenninkmeijer 1990, p. 109-139; A. Mulder 1989, p. 1074-1080;
C.J. van Zeben 1988, p. 149-154; A.J.H.W.M. Versteeg 1987, p. 212 e.v.; J.E.F.F.M. Duijnstee 1986,
p. 375 e.v.; F.A.M. Stroink 1985; J.H. Blaauw 1984, p. 1181-1188.

110 Vergelijk R.J.N. Schlössels en C.L.G.F.H. Albers 2014, p. 45-46; J.C.A. de Poorter en K.J. de Graaf
2011, p. 240; R.J.N. Schlössels 2011, p. 708 en p. 710; A.J.C. de Moor-van Vugt 2010, p. 306;
N.J.H. Huls 2009, p. 13-14; L.J.A. Damen 2007, p. 22; A.J.C. de Moor-van Vugt 2007, p. 18-19;
L.F.M. Verhey 2006, p. 19 e.v.; G.E. van Maanen 2006, p. 81; A.F.M. Brenninkmeijer 2004,
p. 1159; L.J.M. Timmermans 2003, p. 111 en p. 132-133; A.F.M. Brenninkmeijer 2003A, p. 9 e.v.;
A.F.M. Brenninkmeijer 2002, p. 975; P.P.T. Bovend’Eert 2001, p. 16 en p. 21; P.J. Boukema 1997,
p. 106 en p. 109; H.F. van den Haak 1997, p. 147 e.v.; F.A.M. Stroink 1993, p. 194; W. van den
Brink 1992, p. 274; P.C.E. van Wijmen 1991, p. 158; A.F.M. Brenninkmeijer 1991, p. 598-599;
E.M.H. Hirsch Ballin 1990, p. 14; A.R. Bloembergen 1990, p. 562. Zie Kamerstukken II 2003/04,
25425, nr. 7, p. 6; Kamerstukken II 2001/02, 26352, nr. 61, p. 10; Kamerstukken II 1996/97, 25425, nr.
1, p. 13-14; Kamerstukken II 1993/94, 23701, nr. 2, p. 21; Kamerstukken II 1991/92, 22495, nr. 3, p. 59.

111 Vergelijk F.A.M. Stroink 2001, p. 617; A.F.M. Brenninkmeijer 2001A, p. 1192; A.F.M. Brennink-
meijer 2001C, p. 96; F.A.M. Stroink 1995, p. 306 met verwijzingen naar de jaarverslagen van de
Raad van State. Zie voor het laatste argument ook J.P.H. Donner 2014, p. 18. Verder P. van Dijk en
A.M.J. Heijmans 2011, p. 124 e.v.

112 Vergelijk R. Pieterman 1990, p. 146 e.v.; J. van der Hoeven 1989, p. 98 e.v., p. 107 e.v. en p. 124
e.v.; J.P. de Jong 1988, p. 182 e.v. Verder W.G. Vegting 1957, p. 375 e.v. Zie J. Kruseman 1938;
H.A.G. van Groendael 1906.
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uitvaardiging: alle wetten toch gaan door zijne handen; hij heeft ze zien geboren
worden en al hare herscheppingen van nabij gade geslagen. Waar kan men in de
geheele organisatie der administratie [een] beter college vinden?’113

Tegelijkertijd werd door de Raad van State benadrukt dat ter bevordering van de
rechtseenheid een verdere institutionele herinrichting van de bestuursrechtspraak
niet noodzakelijk was en deze tevens, gelet op de gewenste snelle doorlooptijd
van zaken, vergelijk hieronder voor het standpunt van de regering, ongewenst
was.114 Naar zijn oordeel, gesteund door bijvoorbeeld de Centrale Raad van
Beroep en het College van Beroep voor het bedrijfsleven, kon de rechtseenheid
onder andere bevorderd worden door (het reeds bestaande) informeel rechterlijk
overleg; leden van de hoogste (bestuurs)rechters als plaatsvervanger in �e�en van de
andere rechtscolleges aan de rechtspraak laten meewerken; naar elkaars
rechtspraak verwijzen, en de mogelijkheid om een gemeenschappelijke
rechtseenheidskamer te vormen (vergelijk wat betreft het laatste hieronder).115

In de beginjaren van het voorstel over de herziening van de rechterlijke organisatie was
de regering nog van oordeel, vergelijk hieronder, dat juist het bestaan van informeel
rechterlijk overleg betekende dat het noodzakelijk was om de bestuursrechtspraak
volledig te integreren in de rechterlijke macht met aan de top de Hoge Raad. De
regering: ‘Het feit dat tussen bepaalde bestaande colleges, met name tussen colleges
die in laatste instantie oordelen, informele samenwerkingsverbanden bestaan, illus-
treert de noodzaak van integratie: zij zijn immers veelal juist een gevolg van de
bestaande, niet optimale situatie. Dergelijke samenwerkingsverbanden zijn nuttig en
in de huidige omstandigheden noodzakelijk. Zij kunnen echter niet de nagestreefde
eenheid over de hele linie van recht en rechtspraak verzekeren.’116

De hierboven genoemde derde fase van de herziening van de rechterlijke organisatie
is door de opeenvolgende regeringen nimmer (volledig) geoperationaliseerd. Op 18
mei 2001 heeft de regering een discussienota aan de Tweede Kamer aangeboden,
getiteld: ‘Keuzen voor de bestuursrechtspraak’.117 Op grond van mede de overwegin-
gen in die discussienota heeft de regering gekozen om de verdere institutionele
herinrichting van de bestuursrechtspraak minder centraal te stellen en opgemerkt
dat er op dat ‘moment op het terrein van het bestuursrecht in zijn algemeenheid
geen sprake is van zodanige knelpunten, dat daarvoor een ingrijpende stelselwijzi-
ging een oplossing is. Maatschappelijk gezien zijn andere kwesties – zoals door-
looptijden en het behoud van kwaliteit van de rechtspraak – belangrijker en ook

113 H. Zillesen 1880, p. 85.
114 Vergelijk de bronnen genoemd in de volgende voetnoot.
115 Vergelijk Jaarverslag Raad van State 1999, p. 17 en p. 21; Jaarverslag Raad van State 2000, p. 24

e.v.; Jaarverslag Raad van State 2001, p. 28 e.v.; Jaarverslag Raad van State 2002, p. 27 e.v.;
Jaarverslag Raad van State 2004, p. 95-96. Zie Kamerstukken II 1991/92, 22495A, p. 45 e.v.

116 Kamerstukken II 1990/91, 21967, nr. 3, p. 3. Vergelijk Kamerstukken II 1991/92, 22495, nr. 3, p. 56-57
en p. 83; Kamerstukken II 1993/94, 23701, nr. 2, p. 16.

117 Keuzen voor de bestuursrechtspraak 2001. Vergelijk Kamerstukken II 2001/02, 26352, nr. 54;
Kamerstukken II 2001/02, 26352, nr. 61.
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binnen de rechterlijke organisatie zelf lijken geen dusdanige knelpunten aanwezig
dat daarvoor een stelselherziening aangewezen lijkt.’118

Anders dan voorheen, vergelijk hierboven, gaf de regering bij haar keuze om de
institutionele herinrichting van de bestuursrechtspraak minder centraal te stellen er
ook niet meer blijk van dat juist het bestaan van informeel rechterlijk overleg bete-
kende dat het noodzakelijk was om de bestuursrechtspraak volledig te integreren in de
rechterlijke macht met aan de top de Hoge Raad. Integendeel, de regering merkte op
dat zij heeft geconstateerd ‘dat in de praktijk al met praktische oplossingen wordt
gewerkt om, vooralsnog op informele wijze, de rechtseenheid op het niveau van het
bestuursrecht als geheel te bewaken. Zo wordt, zo blijkt uit het jaarverslag van de Raad
van State, tussen de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, de Centrale
Raad van Beroep en het College van Beroep voor het bedrijfsleven op diverse terreinen
en op diverse niveaus samengewerkt. Er vindt regelmatig overleg plaats tussen de
voorzitters en de coördinatie van de jurisprudentie wordt bevorderd door het bestaan
van personele unies tussen de drie colleges. Uitbreiding van de samenwerking tussen
de drie colleges zal in de toekomst plaatsvinden door, in het bijzonder, uitwisseling
van informatie en documentatie en samenwerking op het gebied van onderzoek.’119

De zojuist genoemde discussienota schetst desalniettemin drie mogelijke scena-
rio’s voor de operationalisering van de derde fase van de herziening van de
rechterlijke organisatie: volledige integratie van de bestuursrechtspraak in de
rechterlijke macht; concentratie van de bestuursrechtspraak in hoogste aanleg
buiten de rechterlijke macht, en gedeeltelijke integratie in de rechterlijke
macht.120 Uiteindelijk heeft de regering, per brief van 28 april 2004, gepoogd,
vergelijk evenwel paragraaf 2.3, om de discussie over de operationalisering van
de derde fase van de herziening van de rechterlijke organisatie te beslechten door
te kiezen voor de zogeheten nuloptie.121 Naar het oordeel van de regering verzet
de eigen aard van de bestuursrechtspraak zich tegen verdergaande integratie in de
rechterlijke macht. Daarenboven wordt de kwaliteit van de bestuursrechtspraak
volgens haar gediend met behoud van rechtspraak in hoogste aanleg door de op
de onderscheiden deelterreinen van bestuursrecht gespecialiseerde hoogste be-
stuursrechters. Voorts impliceren alle drie de scenario’s uit de discussienota naar
haar oordeel een ingrijpende reorganisatie van de bestuursrechtspraak in hoogste

118 Vergelijk de bron genoemd in de volgende voetnoot.
119 Kamerstukken II 2000/01, 26352, nr. 47, p. 4. Zie Keuzen voor de bestuursrechtspraak 2001, p. 21

e.v.
120 Vergelijk Keuzen voor de bestuursrechtspraak 2001, i.h.b. hoofdstuk 5.
121 Kamerstukken II 2003/04, 25425, nr. 7. Vergelijk Kamerstukken II 2009/10, 30585, nr. 28, p. 3 e.v.;

Kamerstukken II 2004/05, 29279, nr. 16, p. 16-17. Zie R.J.N. Schlössels 2011, p. 710 e.v.; G.E. van
Maanen 2006, p. 81 e.v.; P. de Haan 2005, p. 215-220; A. ten Veen 2005, p. 278-279; R.J.N.
Schlössels 2005, p. 280-281; J.L. Verbeek 2005, p. 282-283; Ch.J. Langereis 2005, p. 284-285.
Verder J.P.H. Donner 2004, p. 143 e.v.
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aanleg, met alle negatieve gevolgen van dien voor de afdoeningscapaciteit en de
doorlooptijden van zaken.122

Het argument van de negatieve gevolgen voor de afdoeningscapaciteit en de door-
looptijden van zaken doet in de kern denken aan het argument dat in het verleden is
aangevoerd om te pleiten voor het geheel afwijzen van een onafhankelijke adminis-
tratieve rechtspraak bij de rechterlijke macht met aan de top de Hoge Raad, ten faveure
van het administratief beroep (met aan de top bijvoorbeeld de Kroon) en/of van de
(Afdeling voor de geschillen van bestuur van de) Raad van State als hoogste adminis-
tratieve rechter.123 Ter illustratie hiervan wordt het volgende vermeld. Op het hierboven
genoemde voorstel van J.A. Loeff uit 1905 heeft de Raad van State in zijn advies grote
bezwaren geuit: uit dat advies volgt dat de Raad vond dat ‘in den regel met �e�en
administratieve instantie en �e�en rechterlijke instantie bij �e�en administratief Hoog-
gerechtshof’ volstaan kon worden en dat die laatste functie bijvoorbeeld werd vervuld
door de ‘Afdeeling Contentieus’ (Afdeling voor de geschillen van bestuur).124 Als
argument voor het geheel afwijzen van een onafhankelijke administratieve rechtspraak
bij de rechterlijke macht met aan de top de Hoge Raad voerde de Raad van State onder
meer aan ‘dat administratieve zaken doorgaans spoedeischend zijn. Eene overdaad van
instanties met lange termijnen en processueele tusschentermijnen is daarmede niet
overeen te brengen.’125 Verder wordt, als tweede illustratie van het hierboven gestelde,
gewezen op het advies van de Commissie De Monchy, uit 1950, die onder meer stelde
dat de mogelijkheid van algemene controle van de rechter – ‘zij het een orgaan van de
gewone rechterlijke macht, een Raad van Beroep of een zelfstandig rechtdoende
Afdeling voor Geschillen van Bestuur van de Raad van State’ – op het gebied van het
bestuursrecht ‘voor de burgers nodeloos kostbaar en tijdrovend zou zijn’.126

De regering kiest er in de brief van 28 april 2004 onder andere wel voor om – in
overeenstemming met onder meer de wens van de Raad van State – een
gemeenschappelijke rechtseenheidskamer van de hoogste bestuursrechters
– met uitzondering van de Hoge Raad – mogelijk te maken, waaraan deze
rechters in voorkomend geval prejudici€ele vragen zouden kunnen stellen.127 Tot
op heden is een dergelijke gemeenschappelijke rechtseenheidskamer niet van de
grond gekomen.128

122 Vergelijk Kamerstukken II 2003/04, 25425, nr. 7, p. 2 e.v. In het jaarverslag van de Raad van State
uit 2004 (p. 43) wordt over die brief opgemerkt dat de uitgangspunten van de Raad worden
gerespecteerd.

123 Vergelijk de bronnen genoemd in voetnoot 112.
124 Vergelijk Wettelijke maatregelen tot regeling der administratieve rechtspraak 1906, p. 192 e.v.
125 Vergelijk Wettelijke maatregelen tot regeling der administratieve rechtspraak 1906, p. 192.
126 Commissie De Monchy 1950, p. 4 en p. 20. Vergelijk VAR-verslag 1950; C.W. van der Pot 1950,

p. 537-540; W.G. Vegting 1951, p. 1-17; S.J.R. de Monchy 1953, p. 65-81; C.W. van der Pot 1959,
p. 1-8; S.F.L. Baron van Wijnbergen 1959, p. 299-308; J. Wessel 1964, p. 125-151; J.G. Steenbeek
1965, p. 3 e.v.

127 Vergelijk Kamerstukken II 2003/04, 25425, nr. 7, p. 6 e.v. Zie Kamerstukken II 2009/10, 30585, nr. 28,
p. 4.

128 Vergelijk over de (geschiedenis van de) gemeenschappelijke rechtseenheidskamer als (voorlopige)
rechtseenheidsvoorziening O. van Loon 2014, p. 365 e.v.; J.C.A. de Poorter en K.J. de Graaf 2011,
p. 234 e.v.; R.J.N. Schlössels 2011, p. 710 e.v.; B.J. van Ettekoven 2010, p. 287 e.v.; A.J.C. de Moor-
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Met juistheid heeft de regering in die brief opgemerkt dat sinds het begin van de
discussie over de herziening van de rechterlijke organisatie de institutionele inrichting
van de bestuursrechtspraak minder ingewikkeld en overzichtelijker is geworden.129 De
argumenten van minder ingewikkeld en overzichtelijker hebben daarmee ter zake aan
overtuigingskracht verloren. Evenwel kan ook los daarvan de vraag worden gesteld of
het feit dat de bestuursrechtspraak verdeeld is over verschillende hoogste bestuurs-
rechters op zichzelf een valide argument is om de bestuursrechtspraak institutioneel
anders in te richten? Uit de literatuur kan worden afgeleid dat – in overeenstemming
met de oorspronkelijke bedoeling van de derde fase van de herziening van de rechter-
lijke organisatie – sommige deze vraag bevestigend hebben beantwoord. Zo heeft
F.A.M. Stroink opgemerkt dat het logisch is dat ‘indien men kiest voor �e�en Awb, er
ook �e�en hoogste instantie is die er voor zorgt dat die Awb uniform wordt geïnterpreteerd.
Het ligt voor de hand dat die instantie de Hoge Raad is. De huidige situatie, integratie aan
de basis, specialisatie aan de top, is eigenlijk de omgekeerde wereld. Voor de hand
liggender is het omgekeerde: differentie aan de basis, eenheid aan de top.’130

De argumenten van minder ingewikkeld en overzichtelijker zijn samen te vatten als
het argument van een strakke en logische compositie van de bestuursrechtspraak. Dat
argument doet in de kern denken aan het argument dat in het verleden is aangevoerd
om tot stelselwijzigingen te komen omdat destijds de rechtsbescherming tegen de
overheid verdeeld was over een veelheid aan (rechterlijke) organen.131 Zelfs toentertijd
is het argument van een strakke en logische compositie door S.O. van Poelje in
overtuigingskracht te licht bevonden om tot stelselwijzigingen te komen. Om zijn
treffende woorden niet in de vergetelheid te laten geraken, het volgende citaat:
‘Inderdaad is ook niet wel in te zien, welke grote bezwaren de bestaande verbrokkeling
en het gebrek aan systeem medebrengen. ‘Verbrokkeling’ is een woord, dat ongunstige
associaties opwekt; het verschijnsel, dat zich met betrekking tot de administratieve
rechtspraak heeft voorgedaan, kan men echter evengoed als ‘differentiatie’ aanduiden;
dit is een volkomen neutrale term, die geen enkel gevoel van onrust opwekt. Zij, die
nadeel van de differentiatie ondervinden, zijn in hoofdzaak de buitenstaanders, die
zich op het gehele gebied van de administratieve rechtspraak wensen te ori€enteren; zij
dus, die zich met de wetenschappelijke studie van het administratieve recht bezig
houden. De man der wetenschap wordt aangenaam getroffen, indien het object van
zijn studie op een bevattelijke en overzichtelijke wijze geordend blijkt te zijn; een
strakke en logische compositie schenkt hem een aesthetische voldoening. Hij maakt

van Vugt 2010, p. 305 e.v.; VAR-Commissie Rechtsbescherming 2004, p. 148 e.v.; L.J.M. Timmer-
mans 2003, p. 109-138. Zie Keuzen voor de bestuursrechtspraak 2001, p. 53 e.v. Verder E.M.
Vermeulen 1994, p. 137-144; W. van den Brink 1992, p. 271-280; H.A. Groen 1992, p. 281-285;
J.B.J.M. ten Berge 1992, p. 315-324.

129 Vergelijk Kamerstukken II 2003/04, 25425, nr. 7, p. 4. Zie B.J. Schueler 2014B, p. 158 e.v.; B.J.
Schueler 2014A, p. 4 e.v.

130 F.A.M. Stroink 2001, p. 621. Verder F.A.M. Stroink 2006, p. 9-10; F.A.M. Stroink 1995, p. 305;
F.A.M. Stroink 1993, p. 177 en p. 194. Voor een genuanceerder antwoord zij gewezen op R.J.N.
Schlössels 2011, p. 712; R.J.N. Schlössels 2005, p. 280-281; H.F. van den Haak 1997, p. 130 e.v.; S.
Royer 1995, p. 888-889; P.C.E. van Wijmen 1991, p. 158 e.v.; A.R. Bloembergen 1990, p. 561;
R.J.G.M. Widdershoven 1989, p. 432 e.v. en p. 473-474; M. Scheltema 1988, p. 336 e.v.; A.R.
Bloembergen 1988, p. 59 e.v.; A.R. Bloembergen 1984, p. 14 e.v.

131 Vergelijk de bronnen genoemd in voetnoot 112. Zie verder A.M. Donner 1948, p. 40; G.J. Wiarda
1948, p. 23 e.v.; J.P. Hooykaas 1952, p. 18 e.v.; J.R. Stellinga 1953, p. 434 e.v.
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hem daarentegen wrevelig, indien hij zich op een onoverzichtelijk arbeidsveld moet
begeven, indien hij zijn materiaal uit zeer verschillende bronnen bij elkaar moet
zoeken, en indien de grote lijnen en leidende gedachten aanvankelijk door vele
detailverschillen verborgen blijven. Het is echter een zeer kleine groep, die door deze
nadelen getroffen wordt. Men kan niet aannemen, dat de administratieve organen, bij
wie ambtsroutine en ambtsdeskundigheid geconcentreerd zijn, in dit opzicht moeilijk-
heden ondervinden. Ook moet het onwaarschijnlijk geacht worden, dat de differentia-
tie zo’n doolhof geschapen heeft, dat particulieren de weg niet meer kunnen vinden.
Particuliere personen of organisaties, die in aanraking komen met de administratieve
rechtspraak, zijn betrokken bij �e�en bepaald, concreet probleem, zodat zij met enige
moeite, die in vergelijking tot het betrokken belang gering schijnt, kunnen uitvinden
welke regels op hun zaak van toepassing zijn. Het bestaan van differentiatie kan niet
zonder meer als voldoende argument gelden voor het invoeren van een uniforme
regeling. De verbrokkeling op zich zelf brengt slechts beperkte nadelen met zich
mede; het behoorlijk functioneren van het systeem in de praktijk wordt niet door het
enkele bestaan van differentiatie in gevaar gebracht. Pas indien bewezen wordt, dat
ernstige gebreken het gevolg van de differentiatie zijn, zoals bijvoorbeeld het
rechtspreken in partijdige zin door een groot deel van de ambtelijke rechtsprekende
instanties, of het voorkomen van dubbele competenties enerzijds en het niet aansluiten
van de verschillende competenties anderzijds, of ten slotte het bestaan van overbodige
organen, die een nasleep van kostbare en nodeloze administratie meebrengen, zou er
aanleiding bestaan om te trachten door uniformiteit en algehele reorganisatie deze
bezwaren op te heffen. Nu er echter geen klachten van deze aard vernomen worden,
moet een uniforme regeling overbodig geacht worden.’132

2.3 In het nu, wat worden zal

De discussie over de institutionele inrichting van de bestuursrechtspraak, zoals
deze in de vorige paragraaf aan bod is gekomen, is altijd met name ‘gevoed’ door
het argument om de rechtseenheid te bevorderen. Door een aantal ontwikkelin-
gen heeft dat argument in die discussie geleidelijk steeds meer aan overtuigings-
kracht ingeleverd. In de literatuur ten aanzien van het huidige recht is dan ook
terecht meermaals uitgesproken dat op zichzelf het rechtseenheidsargument in
overtuigingskracht te licht is om de bestuursrechtspraak institutioneel anders in
te richten.133

132 S.O. van Poelje 1937, p. 292-293.
133 Vergelijk J.C.A. de Poorter en J.E.M. Polak 2014, p. 140; R.J.N. Schlössels 2014, p. 2126; R.J.N.

Schlössels en C.L.G.F.H. Albers 2014, p. 49; B.J. Schueler 2014B, p. 157 en p. 161 e.v.; B.J.
Schueler 2014A, p. 3 en p. 12 e.v.; O. van Loon 2014, p. 365; H.J.M. Besselink 2013, p. 95; J.E.M.
Polak en J.H. Roelfsema 2013, p. 196 e.v.; J.C.A. de Poorter 2012, p. 271 en p. 279 e.v.; B.J.
Schueler 2012, p. 1458 e.v.; N. Verheij 2011, p. 43; R.J.N. Schlössels 2011, p. 711; J.C.A. de Poorter
en K.J. de Graaf 2011, p. 240-241; R.J.G.M. Widdershoven 2011A, p. 279 e.v. Zie A.T. Marseille
2005, p. 578-579; VAR-Commissie Rechtsbescherming 2004, p. 146 e.v. en p. 148 e.v.; J. van Erp
c.s. 2001, p. 55; J.E.M. Polak 2001, p. 627 e.v.; R.W.L. Loeb 1997, p. 26 e.v. en p. 32 e.v.
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Wat betreft de hierboven genoemde ontwikkelingen is allereerst te wijzen op het
volgende. Met de verdere uitbreiding van de rechtsbescherming tegen overheids-
handelen – met als ‘hoogtepunt’ de inwerkingtreding van de Awb waarmee is
gepoogd om de eenheid van bestuursrechtelijke wetgeving te bevorderen134 – is er
tevens meer aandacht gekomen voor de coördinatie van rechtspraak, bijvoorbeeld
door (het reeds bestaande) informeel rechterlijk overleg; het vaststellen van
rechterlijke (beleids)regels in bijvoorbeeld procesregelingen; het verwijzen naar
elkaars rechtspraak, en door leden van de hoogste (bestuurs)rechters als plaats-
vervanger in �e�en van de andere rechtscolleges aan de rechtspraak te laten
meewerken.135 Meer specifiek is relatief recent te wijzen op het gegeven dat sinds
2010 het informeel overleg tussen de hoogste (bestuurs)rechters vorm heeft
gekregen in de Commissie Rechtseenheid Bestuursrecht (commissie REB). Deze
commissie bestaat uit leden van de Centrale Raad van Beroep, het College van
Beroep voor het bedrijfsleven, de Hoge Raad en de Afdeling bestuursrechtspraak
van de Raad van State. Het doel van deze commissie is het inventariseren op
welke punten er nog geen sprake is van rechtseenheid en om aanbevelingen te
doen om de rechtspraak van de hoogste (bestuurs)rechters op �e�en lijn te brengen.
Tevens heeft deze commissie als taak om nieuwe rechtseenheidsproblemen te
voorkomen door naar aanleiding van nieuwe wetgeving die meerdere hoogste
(bestuurs)rechters raken, al op hoofdlijnen nieuwe rechtsvragen te bespreken. De
aanbevelingen van de commissie worden in de rechtspraak tot uitdrukking
gebracht doordat de hoogste (bestuurs)rechters naar elkaars rechtspraak verwij-
zen als er bijvoorbeeld overeenstemming is bereikt.136

Het uitspreken van het succes van de Commissie Rechtseenheid Bestuursrecht heeft
meermaals plaatsgevonden en vertoont soms Ivo-Niehe-achtige trekken (in zijn

134 Vergelijk de bronnen genoemd in voetnoot 32.
135 Zie over (de vele vormen van) coördinatie van rechtspraak J.J.J. Sillen 2014, p. 569-574; G.K.

Schoep 2013, p. 275-299; L.E. de Groot-van Leeuwen 2012, p. 349 e.v.; A.M.M.M. Bots 2012,
p. 357-371; G.J.M. Corstens en R. Kuiper 2012, p. 234-237; J.C.A. de Poorter 2011, p. 151 e.v.; P.
van Dijk en J.C.A. de Poorter 2010, p. 85 e.v.; J.C.A. de Poorter 2010A, p. 5 e.v.; P.P.T. Bovend’Eert
2010, p. 17-28; K. Teuben 2009, p. 37 e.v.; B. Dijksterhuis 2008, p. 59-62; A.B. Terlouw 2008,
p. 63-70; J.G. Treffers 2007, p. 241 e.v.; A.J.C. de Moor-van Vugt 2007, p. 21 e.v.; R.J.G.M.
Widdershoven 2006A, p. 285-296; K. Teuben 2005; L.J.A. Damen 2004B, p. 99-11; J. van Erp
2004, p. 402-406; E.L. Benetreu en A.B.J. van der Ham 2004, p. 87-97; P.J.J.M. Bevers 2004; J.G.
Treffers 2004, p. 15-22; H. Bekker en J.H. van Kreveld 2003, p. 291-312; A.B. Terlouw 2003; J. van
Erp c.s. 2001; A.F.M. Brenninkmeijer 2001B, p. 57 e.v.; A.F.M. Brenninkmeijer 2001D, p. 49-69;
M.A. Loth 2001, p. 111-124; A.B. Terlouw 2001, p. 151-162; F.M. Köhne 2000; H.U. Jessurun
d’Oliveira 1999, p. 377-384; A.B. Terlouw 1998, p. 29-38; B.W.N. de Waard 1998, p. 151-166; S.K.
Martens 1997, p. 7-25; M.F.J.M. de Werd 1997, p. 37-46; A.J. Bok 1997, p. 233-243; A.B.J. van der
Ham 1997, p. 1032-1039; J.B.J.M. ten Berge en B.W.N. de Waard c.s. 1996, p. 352 e.v.; A.R.
Neerhof 1994, p. 204 e.v. en p. 227 e.v.; A.R. Bloembergen 1993, p. 850; J.M. Polak 1993, p. 851;
G.E. Mulder 1991, p. 153-170; J.M. Polak 1991A, p. 1451-1453; R.J.G.M. Widdershoven 1989,
p. 441 e.v.; A.R. Bloembergen 1989, p. 3-12; J.M. Polak 1989B, p. 1611-1614; A.F.M. Brennink-
meijer 1989, p. 1621-1634; A.H. van Delden 1989, p. 1642-1646; P.J.G. Kapteyn 1989, p. 1648-
1654; A.R. Bloembergen 1988, p. 59-65.

136 Vergelijk Jaarverslag Raad van State 2011, p. 68 e.v.; Jaarverslag Raad van State 2010, p. 149 e.v.
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woorden: ‘het is unaniem een belachelijk groot succes’).137 Zo heeft de voorzitter van
de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State in een interview met betrek-
king tot die commissie gezegd: ‘Hebt u de rechtspraak van de afgelopen maanden niet
gezien waarin zowel wij als de Hoge Raad, het CBb en de Centrale Raad uitspraken
doen waarin wij verwijzen naar elkaars jurisprudentie op procesrechtelijke gebied?
Dan zal ik u een lijstje geven van die uitspraken. Er zullen de komende tijd meer van
die uitspraken komen. Het is ons echt menens met zijn vieren. Het komt eigenlijk niet
voor dat we het na verloop van tijd niet eens worden.’138 En in het jaarverslag van de
Raad van State van 2013 is te lezen: ‘Daarnaast worden in de Commissie Rechtseen-
heid Bestuursrecht eenduidige afspraken gemaakt over het bereiken van meer
rechtseenheid. Op deze manier zal de problematiek van uiteenlopende jurisprudentie
definitief tot het verleden behoren.’139 In de literatuur is evenwel tevens meermaals
uiteengezet, vergelijk paragraaf 1.2.2, dat er nog steeds op verschillende onderwerpen
rechtsoneenheid tussen de hoogste (bestuurs)rechters bestaat.140 Verder is in de
literatuur tot uitdrukking gekomen dat de Commissie Rechtseenheid Bestuursrecht
er soms niet uitkomt.141 Vanwege een gebrek aan transparantie is er geen volledig
zicht op de werkzaamheden van deze commissie; alleen de ‘successen’ worden in de
rechtspraak naar buiten gebracht (vergelijk paragraaf 4.3).142 Het werk van een
dergelijk informeel rechterlijk overleg kan desalniettemin in algemene zin als nuttig
worden beschouwd. Gelet op het gegeven dat recht een discursieve grootheid is,
vergelijk paragraaf 4.3, moet er evenwel voor gewaakt worden dat er te veel wordt
afgestemd. ‘Uitgekristalliseerde rechtspraak’, in de woorden van G.C.C. Lewin, ‘is
vaak beter dan vooraf gemaakte afspraken, omdat er dan meer openbaar debat over de
oplossing van het omstreden punt is gevoerd, vanuit verschillende belangen. Dergelijk
debat bevordert de kwaliteit van de uiteindelijke uitkomst.’143

Een andere ontwikkeling waardoor het rechtseenheidsargument in de discussie
over de institutionele inrichting van de bestuursrechtspraak steeds meer aan

137 Vergelijk A.S.H.M. Strik en V.F.R. Woeltjes 2014, p. 324 e.v.; J.C.A. de Poorter en J.E.M. Polak
2014, p. 140; J.E.M. Polak en J.H. Roelfsema 2013, p. 196 e.v.; A.S.H.M. Strik 2013, p. 267-272;
J.E.M. Polak 2012B, p. 8-11; J.C.A. de Poorter 2012, p. 271 e.v.; J.E.M. Polak 2011, p. 1607; R.J.G.M.
Widdershoven 2011A, p. 284; J.C.A. de Poorter en K.J. de Graaf 2011, p. 233 e.v. Verder – naast de
jaarverslagen van de Raad van State genoemd in de vorige voetnoot en in voetnoot 139 –

Kamerstukken I 2014/15, 30585, nr. M, p. 5-6; Kamerstukken I 2012/13, 32450, nr. C, p. 3-4. Voorts
de toelichting bij het voorontwerp ‘Wet splitsing RvS en opheffing CRvB en CBb’ (te raadplegen
via http://www.internetconsultatie.nl), p. 5-6. Voor een tegengeluid zij gewezen op B.J. van
Ettekoven 2013, p. 600; R. Ortlep 2013, p. 2874-2875; L.J.A. Damen 2012, p. 130-135; B.J. van
Ettekoven 2010, p. 284.

138 J.E.M. Polak 2011, p. 1607. Zie voor een overzicht van deze rechtspraak mijn annotatie onder
CRvB 3 juli 2013, AB 2013/320.

139 Jaarverslag Raad van State 2013, p. 56. Vergelijk Jaarverslag Raad van State 2012, p. 53.
140 Vergelijk de bronnen genoemd in voetnoot 53.
141 In A.S.H.M. Strik en V.F.R. Woeltjes 2014, p. 326; A.S.H.M. Strik 2013, p. 269, wordt HR 20

januari 2012, AB 2012/64, m.nt. Ortlep als voorbeeld genoemd.
142 Vergelijk al eerder over het gebrek aan transparantie R.J.G.M. Widdershoven 2006A, p. 285-296

en L.J.A. Damen 2004B, p. 99-11. Zie B.J. van Ettekoven 2010, p. 284; A.M.M.M. Bots 2007, p. 266
e.v.; M. Scheltema 2004, p. 109-110; A.B. Terlouw 2003, p. 55 e.v.; F.M. Köhne 2000, p. 110 en p.
140 e.v.; L.J.A. Damen 1999, p. 16 e.v.

143 G.C.C. Lewin 2013, p. 18. Vergelijk G.C.C. Lewin 2014B, p. 68-69.
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overtuigingskracht heeft ingeleverd, is dat met de inwerkingtreding van de Wet
aanpassing bestuursprocesrecht op 1 januari 2013 voorzien is in de bevoegdheden
om een grote kamer te vormen en om een conclusie van een advocaat-generaal te
vragen.144 Ingevolge artikel 8:10a, vierde lid, Awb kan een meervoudige kamer
een zaak naar een grote kamer verwijzen ‘indien haar dit met het oog op de
rechtseenheid of de rechtsontwikkeling geraden voorkomt’. De grote kamer is
een kamer van vijf rechters, die alleen bijeen kan worden geroepen door de
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, de Centrale Raad van Beroep
en het College van Beroep voor het bedrijfsleven en dus bijvoorbeeld niet door de
Hoge Raad. Over het laatste heeft de regering opgemerkt dat de Hoge Raad als
cassatierechter reeds is toegerust op de beantwoording van rechtsvragen die
raken aan het belang van de rechtsontwikkeling of het bevorderen van de
rechtseenheid.145 Evenwel kan een lid van de Hoge Raad als plaatsvervanger in
�e�en van de andere rechtscolleges in een grote kamer zitting nemen, hetgeen ook
blijkens de rechtspraak het geval is gebleken.146 De regering heeft benadrukt dat een
verwijzing naar een grote kamer wenselijk kan zijn in het belang van rechtsvragen
die raken aan het belang van de rechtsontwikkeling of het bevorderen van de
rechtseenheid en dat met een dergelijke verwijzing duidelijk wordt gemaakt dat
het desbetreffende rechtscollege de zaak als belangrijk en de uitspraak ook voor
andere zaken als richtinggevend acht.147 Wat betreft de bevoegdheid om een
conclusie van een advocaat-generaal te vragen, is artikel 8:12a Awb van belang.
Blijkens het eerste lid van dat artikel is het mogelijk dat de voorzitter van de
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, de president van de Centrale
Raad van Beroep, en de president van het College van Beroep voor het bedrijfsleven,
in zaken die in hun rechtscollege in behandeling zijn bij een meervoudige of grote
kamer, een lid van het desbetreffende rechtscollege verzoekt om een conclusie te
nemen. Een dergelijke conclusie is een aan het desbetreffende rechtscollege onaf-
hankelijk, openbaar en met redenen omkleed niet-bindend advies over een in de
zaak te nemen beslissing. Dat de bevoegdheid om een conclusie van een advocaat-
generaal te vragen is voorbehouden aan de voorzitter, onderscheidenlijk de pre-
sident, van het desbetreffende rechtscollege, is volgens de regering om te waarbor-
gen dat slechts in zaken die van voldoende belang zijn voor de rechtsontwikkeling
of het bevorderen van de rechtseenheid, die bevoegdheid wordt aangewend.148 Niet
is voorzien in de instelling van een professioneel en onafhankelijk opererend

144 Vergelijk O. van Loon 2014, p. 350 e.v.; J.C.A. de Poorter en J.E.M. Polak 2014, p. 146 e.v.; R.J.N.
Schlössels en C.L.G.F.H. Albers 2014, p. 52 e.v.; T. Barkhuysen en M. Claessens 2012, p. 91 e.v.;
J.C.A. de Poorter en K.J. de Graaf 2011, p. 218 e.v. en p. 232 e.v.; W. Konijnenbelt 2011A, p. 207-
210; T. Barkhuysen 2010B, p. 1961; B.J. van Ettekoven 2010, p. 287 e.v.; A.J.C. de Moor-van Vugt
2010, p. 310 e.v. Zie B.J. van Ettekoven 2008, p. 14-18; A.T. Marseille, K.J. de Graaf en A.J.H. Smit
2008, p. 67-76; A.J.C. de Moor-van Vugt 2007, p. 44 e.v.; A.T. Marseille, K.J. de Graaf en A.J.H.
Smit 2007, p. 175 e.v.

145 Vergelijk Kamerstukken II 2010/11, 32450, nr. 7, p. 16. Zie O. van Loon 2014, p. 351-352.
146 Vergelijk ABRvS 29 januari 2014, AB 2014/115, m.nt. Barkhuysen en Van Emmerik. Zie Kamer-

stukken I 2014/15, 30585, nr. M, p. 6.
147 Vergelijk Kamerstukken II 2010/11, 32450, nr. 7, p. 15-17; Kamerstukken II 2009/10, 32450, nr. 4,

p. 14; Kamerstukken II 2009/10, 32450, nr. 3, p. 16-17. Verder Kamerstukken I 2012/13, 32450, nr.
C, p. 4; Kamerstukken II 2009/10, 30585, nr. 28, p. 4. Zie Kamerstukken II 2001/02, 26352, nr. 61, p. 8
en p. 11.

148 Vergelijk Kamerstukken II 2009/10, 32450, nr. 3, p. 17 en p. 44.
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parket, zoals dat van de procureur-generaal bij de Hoge Raad. De kans is aanwezig
dat dit in de toekomst anders gaat worden, daar de regering heeft opgemerkt dat
voor nu volstaan is met een minimale regeling, omdat het nemen van conclusies in
het bestuursrecht een nieuw fenomeen is waarmee nog ervaring moet worden
opgedaan.149 De regering is van oordeel dat de bevoegdheden om een grote kamer
te vormen en om een conclusie van een advocaat-generaal te vragen – in combi-
natie met het informeel overleg van de Commissie Rechtseenheid Bestuursrecht –
bevredigende instrumenten zijn om de rechtseenheid te bevorderen.150 Op deze
bevoegdheden wordt teruggekomen in paragraaf 4.4.

Ondanks de hierboven besproken ontwikkelingen, is de discussie over de insti-
tutionele inrichting van de bestuursrechtspraak door onder meer verschillende
Kamerleden in verschillende moties ‘levend’ gehouden; niet alleen door te wijzen
op het belang van de rechtseenheid maar ook door de combinatie van de
rechtsprekende en adviserende taak binnen hetzelfde ‘huis’ van de Raad van State
(opnieuw) ter discussie te stellen.151 De regering is daarom meermaals verzocht
om de draad van de operationalisering van de derde fase van de herziening van de
rechterlijke organisatie, zoals is besproken in de vorige paragraaf, op te pak-
ken.152 Mede als gevolg daarvan is in het huidige regeerakkoord ‘Bruggen slaan’,
van het kabinet-Rutte-Asscher, de volgende passage opgenomen:

‘De Raad van State wordt gesplitst in een rechtsprekend deel en een advise-
rend deel. Het rechtsprekend gedeelte wordt samengevoegd met de Centrale
Raad van Beroep en het College van Beroep voor het bedrijfsleven.’153

Uit de hierna te bespreken brief van de regering van 26 juni 2014 blijkt dat deze
passage de volgende achtergrond heeft: ‘de wens om uit het oogpunt van rechtseen-
heid en overzichtelijkheid van het stelsel van bestuursrechtspraak te komen tot een
concentratie van de bestuursrechtspraak. Leidende gedachte daarbij is tevens dat het

149 Vergelijk Kamerstukken II 2009/10, 32450, nr. 3, p. 17.
150 Vergelijk Kamerstukken I 2012/13, 32450, nr. C, p. 3-4; Kamerstukken II 2010/11, 32450, nr. 7, p. 15.

Verder Kamerstukken I 2014/15, 30585, nr. M, p. 5 e.v.
151 De (gevoelige) discussie over de rechtsprekende en adviserende taak binnen hetzelfde ‘huis’ van

de Raad van State wordt buiten beschouwing gelaten. Vergelijk de literatuur genoemd in voetnoot
153. Overigens gaat ook die (gevoelige) discussie in elk geval terug tot het voorstel van de
Staatscommissie Kappeijne van de Coppello (1894). Vergelijk de bronnen genoemd in voetnoot
112 en i.h.b. W.G. Vegting 1957, p. 375 e.v.

152 Vergelijk B.J. van Ettekoven 2013, p. 597; L.J.M. Timmermans 2012, p. 625 e.v.
153 Kamerstukken II 2012/13, 33410, nr. 15, p. 27. Vergelijk over deze passage uit het regeerakkoord en

de (mogelijke) uitvoering ervan W. Konijnenbelt 2014, p. 3064-3066; R.J.N. Schlössels 2014,
p. 2125-2128; O. van Loon 2014, p. 30, p. 354 en p. 360 e.v.; R.J.N. Schlössels en C.L.G.F.H.
Albers 2014, p. 45 e.v.; B.J. Schueler 2014B, p. 157-164; B.J. Schueler 2014A, p. 1-18; L.J.M.
Timmermans 2014B, p. 347; L.J.M. Timmermans 2014A, p. 171; J.C.A. de Poorter en J.E.M. Polak
2014, p. 139 e.v.; N.S.J. Koeman 2014, p. 47-49; Raad voor de Rechtspraak 2013B; Raad voor de
Rechtspraak 2013A; T. Barkhuysen 2013, p. 221; M. Knapen 2013, p. 24-31; J.M.W. van de Sande
2013, p. 81-88; A.J.C. de Moor-van Vugt 2013, p. 89-92; H.J.M. Besselink 2013, p. 93-97; B.J. van
Ettekoven 2013, p. 596-603; J.L. Verbeek 2013, p. 604-605; G.J.M.E. de Bont 2013, p. 1-3; K.J. de
Graaf en A.T. Marseille 2013, p. 354-359; R.J.N. Schlössels 2012B, p. 591; L.J.M. Timmermans
2012, p. 625 e.v.; B.J. Schueler 2012, p. 1458-1461.
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vertrouwen in de rechtspraak ermee is gediend dat onafhankelijke en onpartijdige
rechtspraak niet alleen in juridisch opzicht is gegarandeerd, maar dat dit ook op een zo
eenvoudig en doorzichtig mogelijke wijze gebeurt.’154

Ter uitvoering van deze passage, en de zojuist genoemde moties, heeft de regering
op 26 juni 2014 een brief aan de Voorzitter van de Tweede en Eerste Kamer gestuurd,
waarin het voornemen is geuit om de Centrale Raad van beroep en het College van
Beroep voor het bedrijfsleven op te heffen: de rechtsmacht van het eerstgenoemde
rechtscollege gaat over naar de gerechtshoven en die van het laatstgenoemde
rechtscollege naar de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Voorts
wordt de adviserende en de rechtsprekende taak van de Raad van State verder
gescheiden. Het terugbrengen ‘van het aantal van drie bestuursrechters tot �e�en’,
aldus de regering, waarbij zij onder meer de Hoge Raad (inzake belastingzaken) lijkt
te vergeten, draagt bij ‘aan meer rechtseenheid en een overzichtelijker stelsel van
bestuursrechtelijke rechtsbescherming’.155 Mede vanwege het feit dat ter zake het
parlementaire proces nog in volle gang is,156 wordt volstaan met de opmerking dat
in die brief het begin- en eindpunt van de redenering is dat de Raad van State zijn
rechtsprekende taak behoudt en dat wat betreft die taak geen andere nationaal
rechterlijke instantie boven hem komt te staan.157 Nadat de regering in die brief
heeft benadrukt dat de rechtspraak bij de Afdeling bestuursrechtspraak ‘zich
kenmerkt door relatief korte doorlooptijden’, merkt zij het volgende op:

‘Als algemene hoogste bestuursrechter is de Afdeling bestuursrechtspraak
vertrouwd met de behandeling van zeer verschillende soorten zaken, va-
ri€erend van geschillen tussen twee partijen (bijvoorbeeld vreemdelingenzaken)
tot geschillen met soms tientallen partijen (bijvoorbeeld in het omgevings-
recht). Het elders onderbrengen van de rechtsprekende taak van de Raad van
State leidt naar het oordeel van het kabinet tot aanzienlijk hogere maatschap-
pelijke kosten.’158

Uit de brief van 26 juni 2014 volgt dat de regering zich heeft aangesloten bij het
standpunt van de Raad van State; een standpunt dat per brief aan de Tweede
Kamer is verwoord door de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak, als
reactie op onder meer het advies van de Raad voor de Rechtspraak159 over de
hierboven weergegeven passage uit het regeerakkoord.160 In de laatstgenoemde
brief is door de voorzitter opgemerkt dat de gewenste definitieve beslechting van

154 Vergelijk de bron genoemd in de volgende voetnoot.
155 Kamerstukken II 2013/14, 29279, nr. 200 (Kamerstukken I 2013/14, 30585, nr. L). Vergelijk Kamer-

stukken I 2014/15, 30585, nr. M.
156 Ten tijde van het afsluiten van dit preadvies op 8 februari 2015 was er alleen nog sprake van een

voorontwerp ‘Wet splitsing RvS en opheffing CRvB en CBb’ (te raadplegen via http://www.
internetconsultatie.nl). Vergelijk Kamerstukken I 2014/15, 30585, nr. M. Zie BA 2014/187, waarin
kort de reacties van de CRvB en het CBb zijn weergegeven.

157 Vergelijk R.J.N. Schlössels 2014, p. 2125-2128.
158 Kamerstukken II 2013/14, 29279, nr. 200, p. 1. Vergelijk de toelichting bij het voorontwerp ‘Wet

splitsing RvS en opheffing CRvB en CBb’ (te raadplegen via http://www.internetconsultatie.nl), p. 2.
159 Vergelijk Raad voor de Rechtspraak 2013A en 2013B.
160 Vergelijk Kamerstukken II 2013/14, 29279, nr. 200, p. 3. Verder Kamerstukken I 2014/15, 30585, nr.

M, p. 6-7.
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geschillen en snelle doorlooptijden van zaken niet gediend worden wanneer wat
betreft de bestuursrechtspraak het hoger beroep volledig naar de gerechtshoven
(of naar een nieuw bestuursrechtelijk gerechtshof) zou worden overgeheveld en
over de gehele linie cassatie bij de Hoge Raad zou worden opengesteld, omdat
dan ‘de doorlooptijden in de bestuursrechtspraak substantieel langer zullen
worden, met aanzienlijk hogere maatschappelijke kosten als gevolg’.161

Uit een onderzoek uit 2001, getiteld: ‘Eenheid van rechtspraak. Een onderzoek naar de
werking van coördinatiemechanismen in het bestuursrecht’ (vergelijk paragraaf 1.1), is
gebleken dat door de ondervraagde eerstelijnsrechters, anders dan door de onder-
vraagde procesvertegenwoordigers en appelrechters, aan de doorlooptijden van rechter-
lijke uitspraken meer belang wordt gehecht dan aan het belang van het bevorderen van
de rechtseenheid.162 In een breder kader is ter zake relatief recent te wijzen op het
programma Kwaliteit en Innovatie (KEI) en de ‘Agenda van de Rechtspraak 2015-2018’
van de Raad voor de Rechtspraak, waarin onder meer het belang van de doorlooptijden
van rechterlijke uitspraken als speerpunt is geformuleerd.163

Het belang van de doorlooptijden van rechterlijke uitspraken lijkt in elk geval ook te
zijn ingegeven door kostenbesparing en voor wat betreft de bestuursrechterlijke uit-
spraken in het bijzonder om tegemoet te komen aan de (door de politiek en
maatschappij) geuite onvrede van trage besluitvorming in met name het zogeheten
ordenend bestuursrecht. Het bekendste voorbeeld vanuit de regering om dit tegen te
gaan is de Crisis- en herstelwet.164 Het voorgaande dient evenwel in die zin genuan-
ceerd te worden dat uit onderzoek is gebleken dat de zojuist genoemde traagheid voor
een belangrijk deel voortkomt uit factoren die gelegen zijn binnen het bestuur zelf.165

Daarenboven is uit een evaluatie van de Crisis- en herstelwet – met betrekking tot
onder andere artikel 1.6, vierde lid (waarin de verplichting voor de bestuursrechter is
opgenomen om binnen zes maanden na afloop van de beroepstermijn uitspraak te
doen) – gebleken ‘dat de snelheid waarmee de procedure bij de bestuursrechter wordt
afgerond in beperkte mate relevant is voor de snelheid waarmee het project daadwer-
kelijk wordt gerealiseerd’.166

161 Dit standpunt is te vinden in BA 2013/267, p. 2. Voor eenzelfde standpunt zij gewezen op O. van
Loon 2014, p. 355 e.v.; J.C.A. de Poorter en J.E.M. Polak 2014, p. 139-141; B.J. Schueler 2014B,
p. 161 e.v.; B.J. Schueler 2014A, p. 12 e.v.; J.E.M. Polak en J.H. Roelfsema 2013, p. 196; H.J.M.
Besselink 2013, p. 94 e.v.; J.M.W. van de Sande 2013, p. 87; A.J.C. de Moor-van Vugt 2013, p. 90
e.v.; B.J. Schueler 2012, p. 1458-1461; J.C.A. de Poorter 2012, p. 281 e.v.; J.E.M. Polak 2012B, p. 8-
11; R.J.G.M. Widdershoven 2011A, p. 276-277; J.C.A. de Poorter en K.J. de Graaf 2011, p. 243;
J.E.M. Polak 2011, p. 1606; J.E.M. Polak 2010A, p. 113, voetnoot 43; J.E.M. Polak 2009, p. 383,
voetnoot 27; J.E.M. Polak 2006, p. 887-888; J.E.M. Polak 2001, p. 629. Zie Jaarverslag Raad van
State 2009, p. 171 e.v.

162 J. van Erp c.s. 2001, p. 12-13 en p. 58.
163 Vergelijk M.J.A.M. Ahsmann en H.F.M. Hofhuis 2014, p. 1742-1749.
164 Wet van 18 maart 2010, Stb. 2010, 135.
165 Vergelijk J.C.A. de Poorter en K.J. de Graaf 2013, p. 388-389; J.C.A. de Poorter en K.J. de Graaf

2011, p. 36 e.v. en p. 55 e.v. Verder J.C.A. de Poorter 2010B, p. 27 e.v. Zie B.J. Schueler c.s. 2013.
166 Bijlage bij Kamerstukken II 2013/14, 32127, nr. 200, i.h.b. p. 10 en p. 83. Zie A.T. Marseille c.s.

2015, p. 6-15.
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In een brief van 10 december 2014 is de regering nader ingegaan op haar
hierboven besproken voorstel.167 Wat betreft de rechtseenheid wordt er in die
brief op gewezen dat deze binnen het bestuursrecht door haar voorstel ‘in
aanzienlijke mate wordt bevorderd doordat er twee bestuursrechterlijke colleges
worden opgeheven en doordat in grote trekken verwante rechtsgebieden onder de
bevoegdheid van dezelfde hoogste bestuursrechter komen. Via het cassatie-
instrument bij de Hoge Raad zal worden voorzien in de rechtseenheid van zaken
die tot de bevoegdheid van de gerechtshoven gaan behoren, dus de huidige CRvB-
zaken. In de nieuwe situatie gaat het dus slechts om het bereiken van rechtseen-
heid tussen de Hoge Raad en de ABRvS.’168 In deze ‘nieuwe constellatie’ blijft het
naar de bedoeling van de regering mogelijk om gebruik te maken van de
– hierboven besproken – bevoegdheden om een grote kamer te vormen en om
een conclusie van een advocaat-generaal te vragen, waarbij tevens ‘de praktijk kan
worden voortgezet dat ook in d[i]e grote kamer een of meer raadsheren van de
Hoge Raad als staatsraden in buitengewone dienst zitting hebben’.169

Dat in het regeringsvoorstel het begin- en eindpunt van de redenering is dat de
Raad van State zijn rechtsprekende taak behoudt en dat wat betreft die taak geen
andere nationaal rechterlijke instantie boven hem komt te staan, is niet alleen
vanuit de geschiedenis niet verwonderlijk, zoals deze is besproken in de vorige
paragraaf, maar tevens niet omdat van de hoogste bestuursrechters de Afdeling
bestuursrechtspraak zich geleidelijk steeds meer is gaan profileren als niet �e�en
van de hoogste algemene bestuursrechters maar de hoogste algemene bestuurs-
rechter170 en dat zij in die hoedanigheid met betrekking tot de rechtsontwikkeling
en het bevorderen van de rechtseenheid een bijzondere verantwoordelijkheid
heeft.171

Met betrekking tot de opvatting dat de Afdeling bestuursrechtspraak niet �e�en van de
hoogste algemene bestuursrechters maar de hoogste algemene bestuursrechter is en
dat zij in die hoedanigheid met betrekking tot de rechtsontwikkeling en het bevorderen

167 Kamerstukken I 2014/15, 30585, nr. M.
168 Kamerstukken I 2014/15, 30585, nr. M, p. 5.
169 Kamerstukken I 2014/15, 30585, nr. M, p. 6. Vergelijk de toelichting bij het voorontwerp ‘Wet

splitsing RvS en opheffing CRvB en CBb’ (te raadplegen via http://www.internetconsultatie.nl),
p. 6 en p. 10.

170 Vergelijk tevens ABRvS 22 november 2014, ECLI:NL:RVS:2014:4117, waarin zij zichzelf ‘de
hoogste algemene bestuursrechter’ noemt.

171 Vergelijk Jaarverslag Raad van State 2004, p. 95; Jaarverslag Raad van State 2005, p. 94; Jaarverslag
Raad van State 2006, p. 91 e.v.; Jaarverslag Raad van State 2007, p. 82; Jaarverslag Raad van State
2008, p. 49 e.v.; Jaarverslag Raad van State 2011, p. 23 e.v., p. 36, p. 65 e.v. en p. 73 e.v.; Jaarverslag
Raad van State 2012, p. 27 e.v.; Jaarverslag Raad van State 2013, p. 55 e.v. Dit komt onder meer ook
tot uitdrukking in een aantal rapporten uit de serie ‘Studies en rapporten’ van de Raad van State,
met dien verstande dat in het woord vooraf van die studies steeds wordt gezegd dat de daarin
ontvouwde gedachten voor rekening van de schrijvers blijven en deze gedachten niet noodzake-
lijkwijs het standpunt van de Raad van State weergeven. Vergelijk J.C.A. de Poorter en K.J. de Graaf
2011, p. 200, p. 231-232 en p. 254; J.C.A. de Poorter en H.J.Th.M. van Roosmalen 2009A, p. 106,
p. 117 en p. 120. Verder J.C.A. de Poorter 2013B, p. 79 e.v.; J.C.A. de Poorter 2010B, p. 20 e.v. Zie
verder R.J.N. Schlössels en C.L.G.F.H. Albers 2014, p. 43 en p. 50.
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van de rechtseenheid een bijzondere verantwoordelijkheid heeft, is, indien naar de wet
wordt gekeken, het spreekwoord ‘de wens is de vader van de gedachte’ van kracht.
Immers, deze opvatting is niet neergelegd in ‘de artikelen 73, derde lid, en 112, tweede
lid, van de Grondwet, gelezen in verbinding met artikel 30b van de Wet op de Raad van
State en artikel 8:105, eerste lid, Awb’, waar de Afdeling bestuursrechtspraak in haar
eigen woorden haar rechtsprekende bevoegdheid aan ontleent.172 De enige ‘basis’ voor
de zojuist genoemde opvatting is dat ook de regering daarvan uit lijkt te gaan. Naast de
hierboven besproken brief van 26 juni 2014, wordt gewezen op de volgende woorden
van de minister van Justitie uit 2007: ‘Wij kunnen in ieder geval op dit moment
constateren dat de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State ook door de
andere rechterlijke colleges wordt gezien als het college dat primair de richting bepaalt
bij de uitleg van de in 1994 ingevoerde Algemene wet bestuursrecht.’173

In elk geval kan worden geconstateerd dat vanuit hoofdzakelijk het perspectief
van de Afdeling bestuursrechtspraak, in onder meer de door de Raad van State
uitgezette studies en andere (veelal daaruit voortvloeiende) geschriften, het voor-
touw is genomen om een balans te vinden tussen de verschillende factoren die
van invloed zijn op de inrichting en werkwijze van het hoger beroep: zoals
enerzijds dat de rechtsontwikkeling en het bevorderen van de rechtseenheid
– bij de afwezigheid over de gehele linie van cassatie bij de Hoge Raad – een
gedeelde verantwoordelijkheid van de verschillende hoogste bestuursrechters is,
waarvan er drie (als bestuursrechtelijke appelrechters) feitenrechters zijn, en
anderzijds de gewenste definitieve beslechting van geschillen en snelle door-
looptijden van zaken.174 Voortbouwend op eerdere gedachten vanuit hoofdzake-
lijk het perspectief van de Afdeling bestuursrechtspraak hebben J.C.A. de Poorter
en J.E.M. Polak, allebei werkzaam bij de (Afdeling bestuursrechtspraak van de)
Raad van State, onder meer gelet op de zojuist genoemde factoren, bepleit dat wat
betreft het hoger beroep een instrumentarium wordt geïntroduceerd dat de
bestuursrechtelijke appelrechter ‘in staat stelt de werklast te reguleren en die
zaken die zich lenen voor een richtinggevende uitspraak te selecteren en een
behandeling te geven die zij verdienen’.175

De kritische lezer denkt wellicht dat hier onterecht de suggestie wordt gewekt dat het
standpunt van J.C.A. de Poorter en J.E.M. Polak, allebei werkzaam bij de (Afdeling
bestuursrechtspraak van de) Raad van State, ook het standpunt van dat (rechts)college

172 ABRvS 9 juli 2014, AB 2014/314, m.nt. Stijnen.
173 Handelingen II 2006/07, 30585, p. 43-2502. Vergelijk L.J.A. Damen 2007, p. 22. Zie de toelichting

bij het voorontwerp ‘Wet splitsing RvS en opheffing CRvB en CBb’ (te raadplegen via http://www.
internetconsultatie.nl), p. 3.

174 Vergelijk de bronnen genoemd in de volgende voetnoot.
175 J.C.A. de Poorter en J.E.M. Polak 2014, p. 149, vergelijk p. 145-146 en p. 148-149. Wat betreft die

eerdere gedachten zij gewezen op J.C.A. de Poorter en K.J. de Graaf 2013, p. 404; J.C.A. de
Poorter en K.J. de Graaf 2011, p. 249 e.v.; J.E.M. Polak 2011, p. 1606. Verder M. Schreuder-
Vlasblom 2013, p. 1082 e.v. en p. 1124 e.v. Voorts M. Schreuder-Vlasblom 2006, p. 69-98; J.C.A.
de Poorter 2006, p. 47-65; J.E.M. Polak 2003A, p. 63-70. Zie A.T. Marseille, K.J. de Graaf en A.J.H.
Smit 2008, p. 70 e.v.; A.T. Marseille, K.J. de Graaf en A.J.H. Smit 2007. En tevens Kamerstukken
II 2004/05, 29279, nr. 16, p. 17; Kamerstukken II 2003/04, 29279, nr. 1, p. 28.
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is. Los van het feit dat in die bijdrage niet is vermeld dat het op persoonlijke titel
geschreven is, heeft het vermelden van een dergelijke ‘disclaimer’, in de context van
het zonder reservering en imperatief schrijven over een (rechts)college waarbij iemand
werkzaam is, geen betekenis. Meer in algemene zin sluit het schrijven op persoonlijke
titel ook niet uit dat het ‘gevoed’ wordt door een functie waarin iemand werkzaam is
en dat is ter vermijding van onder meer een persoonlijkheidsstoornis maar goed
ook.176

Met betrekking tot dat instrumentarium noemen zij allereerst een ‘gematigd
grievenstelsel’, in de zin dat een appellant in hoger beroep niet alleen geen
nieuwe beroepsgronden mag aanvoeren maar dat ook verwacht mag worden
‘dat hij in zijn hogerberoepschrift niet volstaat met een herhaling van hetgeen
hij bij de rechtbank naar voren heeft gebracht, maar uitdrukkelijk aangeeft
waarom hij zich met het oordeel van de rechtbank niet kan verenigen’.177

Wat betreft het door J.C.A. de Poorter en J.E.M. Polak bepleite ‘gematigd grievenstel-
sel’,178 zij opgemerkt dat het lijkt alsof de Afdeling bestuursrechtspraak in haar recente
rechtspraak hiermee reeds een begin heeft gemaakt. Uit deze rechtspraak volgt – kort
gezegd – dat zij, anders dan, voor zover te overzien, de andere hoogste bestuurs-
rechters,179 van oordeel is dat als een belanghebbende in zijn (hoger)beroepschrift
louter verwijst naar bezwaar- of beroepsgronden die in de procedure daaraan voor-
afgaand zijn aangevoerd zonder dat hij toelicht waarom hij het oneens is met het
bestreden besluit of de bestreden rechterlijke uitspraak, het (hoger) beroep kennelijk
ongegrond is, met dien verstande dat hij wel de kans moet hebben gehad deze
‘omissie’ te herstellen.180 Vooruitlopend op de in hoofdstuk 3 te bespreken rechtspraak
van de hoogste bestuursrechters, lijkt ook de zojuist genoemde rechtspraak van de
Afdeling bestuursrechtspraak zich in overwegende mate te bevinden op het niveau van
de wenselijkheid van het resultaat, te weten – in de woorden van de zojuist genoemde
auteurs – om de bestuursrechtelijke appelrechter (in dit geval de Afdeling bestuurs-
rechtspraak) in staat te stellen ‘de werklast te reguleren en die zaken die zich lenen
voor een richtinggevende uitspraak te selecteren en een behandeling te geven die zij
verdienen’.

Voorts noemen zij de introductie van een ‘vriespunt’, dat wil zeggen: de veranke-
ring in de Awb om – ook buiten het kader van de goede procesorde – eisen te

176 Vergelijk mijn annotatie onder ABRvS 14 maart 2012, AB 2013/25.
177 J.C.A. de Poorter en J.E.M. Polak 2014, p. 150, vergelijk p. 141-142. Zie A. Hammerstein 2014,

p. 72.
178 Ter onderscheiding van het grievenstelsel van bijvoorbeeld artikel 91, eerste lid, Vreemdelingen-

wet 2000, op grond waarvan de Afdeling bestuursrechtspraak zich bij haar uitspraak kan
beperken tot een beoordeling van de aangevoerde grieven.

179 Vergelijk CRvB 6 november 2014, AB 2015/28, m.nt. Ortlep. Zie Keinemans onder ABRvS 3
september 2014, JB 2014/199.

180 Vergelijk ABRvS 3 september 2014, JB 2014/199, m.nt. Keinemans; AB 2015/25, m.nt. De Graaf en
Marseille; ABRvS 6 november 2013, JB 2013/256, m.nt. Timmermans; AB 2014/172, m.nt. De
Graaf en Marseille; ABRvS 6 november 2013, JB 2013/257; ABRvS 6 november 2013, JM 2014/3,
m.nt. Hoogstra en Tolsma.
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stellen aan het moment dat een appellant nog nadere gronden mag aanvoeren.181

Vervolgens bespreken zij het – in het kader van het belang van een gedifferen-
tieerde zaaksbehandeling – introduceren van een selectiemechanisme van zaken
aan de poort bij de bestuursrechtelijke appelrechters, zoals de mogelijkheid om
het hoger beroep zonder motivering niet-ontvankelijk te verklaren (gebaseerd op
het ‘verlofstelsel’ van artikel 80a Wet op de Rechterlijke Organisatie) en de
beperkte motiveringsplicht bij ongegrondverklaring van het hoger beroep (geba-
seerd op artikel 91, tweede lid, Vreemdelingenwet 2000182).183

Met de inwerkingtreding van de Wet versterking cassatierechtspraak op 1 juli 2012184 is
in artikel 80a, eerste lid, Wet op de Rechterlijke Organisatie aan de Hoge Raad de
bevoegdheid verleend om, ‘gehoord de procureur-generaal, het beroep in cassatie niet-
ontvankelijk [te] verklaren wanneer de aangevoerde klachten geen behandeling in
cassatie rechtvaardigen, omdat de partij die het cassatieberoep instelt klaarblijkelijk
onvoldoende belang heeft bij het cassatieberoep of omdat de klachten klaarblijkelijk
niet tot cassatie kunnen leiden’. Dat artikel betreft geen verlofstelsel, in de zin dat
daarin niet is neergelegd dat de Hoge Raad de bevoegdheid heeft om een zaak niet in
behandeling te nemen.185

Zij kiezen uiteindelijk voor het laatste instrument, allereerst omdat dan aangeslo-
ten kan worden bij de ervaring die door de Afdeling bestuursrechtspraak is
opgedaan bij de toepassing van artikel 91, tweede lid, Vreemdelingenwet 2000.
Daarbij heeft dat instrument onder meer het voordeel boven het instrument van
een ‘verlofstelsel’ dat het de partijen – mede in het licht van de verdragsrechtelijke
eisen – blijft verzekeren van een volledige inhoudelijke beoordeling en met
het laatstgenoemde instrument toch een zeker risico wordt genomen dat
onjuiste uitspraken van de in eerste aanleg rechtsprekende bestuursrechter onge-
corrigeerd blijven.186 De keuze voor het instrument van een beperkte

181 Vergelijk J.C.A. de Poorter en J.E.M. Polak 2014, p. 151-152. Hoewel ze uitspreken dat het de
voorkeur heeft dat de wetgever een dergelijk ‘vriespunt’ vaststelt, merken ze tevens op ‘dat het
denkbaar is dat de rechter het voortouw neemt in de rechtsontwikkeling, indien de wetgever
nalaat op dit punt iets te regelen’.

182 En het laatste artikel is weer gebaseerd op artikel 81 Wet op de Rechterlijke Organisatie. Vergelijk
Kamerstukken II 1998/99, 26732, nr. 3, p. 85. Zie ABRvS 29 november 2013, AB 2014/350, m.nt.
Reneman, waarin de Afdeling bestuursrechtspraak oordeelt dat de beperkte motiveringsplicht bij
ongegrondverklaring van het hoger beroep ex artikel 91, tweede lid, Vreemdelingenwet 2000 niet
in strijd is met het Europese recht. Verder ABRvS 20 december 2013, ECLI:NL:RVS:2013:2670;
ABRvS 20 december 2013, ECLI:NL:RVS:2013:2672; ABRvS 13 december 2013, ECLI:NL:
RVS:2013:2529.

183 Vergelijk J.C.A. de Poorter en J.E.M. Polak 2014, p. 152 e.v.
184 Wet van 15 maart 2012, Stb. 2012, 116.
185 Vergelijk M.W.C. Feteris 2014, p. 74 e.v. en p. 286 e.v.; J.W. Fokkens 2014, p. 35-39; T. de Lange

2014, p. 87-97; A.E.M. Röttgering 2013, p. 65 e.v. Zie M.J.C. Pieterse 2014, p. 223-243; C.M.
Bergman 2013, p. 43-50; A.J.H. Suilen 2013, p. 189-197; A. Hammerstein 2013, p. 169-177; M.J.
Borgers 2013, p. 2506-2511; M. Adams en D. Broeren 2013A, p. 191 e.v.; J.W. Fokkens 2012,
p. 303-318; J.W. Fokkens 2011, p. 15-18; W.D.H. Asser 2011, p. 71-92; G.J.M. Corstens 2010, p. 51-
60; M.A. Loth 2009B, p. 5-10; M.A. Loth 2009A, p. 211-226; G.J.M. Corstens 2009B, p. 13-23;
N.J.H. Huls 2009, p. 11-23; J.B.M. Vranken 2009A, p. 1082-1093.

186 Vergelijk J.C.A. de Poorter en J.E.M. Polak 2014, p. 153-155.
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motiveringsplicht bij ongegrondverklaring van het hoger beroep maakt het vol-
gens J.C.A. de Poorter en J.E.M. Polak, tot slot, wenselijk om daaraan een
versoepeling te koppelen van de criteria om een behandeling van een zaak ter
zitting achterwege te laten en om tevens de mogelijkheid van verzet uit te
sluiten.187

De grote lijnen voor de toekomst van het bestuursrechterlijke hoger beroep lijken
in de hierboven besproken bijdrage van J.C.A. de Poorter en J.E.M. Polak besloten
te liggen. Wanneer daaraan het daarvoor besproken regeringsvoorstel wordt
gekoppeld, kan het ‘wat worden zal’ aangaande de institutionele inrichting van
de bestuursrechtspraak op de volgende wijze worden ingekleurd: de Hoge Raad
(inzake belastingzaken) en de Afdeling bestuursrechtspraak als de twee hoogste
bestuursrechters, waarbij het laatstgenoemde rechtscollege (als feitenrechter)
zich wat betreft zijn taakopvatting en werkwijze in overwegende mate laat
inspireren door de taakopvatting en werkwijze van de Hoge Raad (als cassatie-
rechter). Op deze toekomstige institutionele inrichting van de bestuursrechtspraak
wordt kort teruggekomen in hoofdstuk 5.

De in deze paragraaf besproken ontwikkeling van de taakopvatting en werkwijze van de
Afdeling bestuursrechtspraak vertoont grote verwantschap met de ontwikkeling van de
taakopvatting en werkwijze van de Hoge Raad.188 In het rapport van de Weten-
schappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, uit 2002, getiteld: ‘De toekomst van de
nationale rechtsstaat’, is onder meer geadviseerd dat de hoogste rechtscolleges zich
vooral moeten richten op de rechtsontwikkeling en niet op het beslechten van geschillen
die voor de rechtsontwikkeling niet van belang zijn.189 Vanaf voornamelijk de publicatie
van dat rapport is in de literatuur190 en in andere rapporten191 veelvuldig over de
taakopvatting van de Hoge Raad gediscussieerd. Dit heeft geleid tot de door de regering
ingestelde ‘Commissie normstellende rol Hoge Raad’. Deze commissie bood in 2008 aan
de regering haar rapport aan, getiteld: ‘Versterking van de cassatierechtspraak’.192 In dat
rapport wordt geadviseerd dat hoewel ook de Hoge Raad een taak heeft wat betreft het
bieden van individuele rechtsbescherming, als onderdeel van het bewaken van de
kwaliteit van de rechtspraak, hij zich, gelet op de beperkte capaciteit, meer moet richten
op de rechtsontwikkeling en het bevorderen van de rechtseenheid. Om deze reden is er
in dat rapport een ‘selectie aan de poort’ voorgesteld, waarbij voor cassatie ongeschikte
zaken wegens gebrek aan belang niet-ontvankelijk zouden kunnen worden verklaard.193

187 Vergelijk J.C.A. de Poorter en J.E.M. Polak 2014, p. 155-156.
188 Dit heeft J.M.W. van de Sande (2013, p. 85) verleid om op te merken dat de Afdeling bestuurs-

rechtspraak zich ontwikkelt tot een ‘soort bestuursrechtelijke cassatierechter’. Zie reeds L.J.A.
Damen 2003, p. 246.

189 WRR-rapport 2002, p. 271-272. Voor de reactie van de regering zij gewezen op Kamerstukken II
2003/04, 29279, nr. 1.

190 Vergelijk de bronnen genoemd in voetnoot 185 (met de in die bronnen genoemde nadere
vindplaatsen).

191 Vergelijk W.D.H. Asser c.s. 2006, p. 151 e.v. en p. 162 e.v.; W.D.H. Asser c.s. 2003, p. 37 e.v. en
p. 212 e.v.

192 Versterking van de cassatierechtspraak 2008.
193 Vergelijk Versterking van de cassatierechtspraak 2008, i.h.b. p. 9 e.v. en p. 40-41.
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Het voorgaande heeft weer geleid tot de hierboven genoemde Wet versterking cassatie-
rechtspraak, ten aanzien waarvan de regering heeft opgemerkt dat cassatieberoep vooral
tot doel heeft het bevorderen van de rechtseenheid, de rechtsontwikkeling en het
bewaken van de kwaliteit van de rechtspraak,194 en heeft meer specifiek geleid tot (onder
meer) de introductie van het hierboven genoemde artikel 80a Wet op de Rechterlijke
Organisatie, teneinde de Hoge Raad meer ruimte te bieden om zich gelet op zijn
taakopvatting te concentreren op de zaken die ertoe doen.

2.4 Uitleiding

Vanuit het perspectief van het bevorderen van de rechtseenheid, is in het onder-
havige hoofdstuk de discussie over de institutionele inrichting van de bestuurs-
rechtspraak besproken. De overtuiging bestaat dat wanneer de bestuurs-
rechtspraak vanaf het nulpunt institutioneel ingericht zou worden, de kans groot
zou zijn dat er gekozen wordt om, ter bevordering van onder meer de rechtseen-
heid, die rechtspraak volledig – in lijn met het voorstel van J.A. Loeff uit 1905 – te
integreren in de rechterlijke macht. Door de vanuit de geschiedenis ontstane
situatie lijkt deze optie van volledige integratie nimmer gerealiseerd te kunnen
worden. De kritische lezer van dit hoofdstuk heeft wellicht de gedachte dat de
beschrijving van de rol van de Raad van State in de discussie over de institutionele
inrichting van de bestuursrechtspraak met boosaardige bedoelingen, te weten:
het tot uitdrukking van dat college als ‘kwade genius’, is opgeschreven. Gelijk als
in paragraaf 2.2 is opgemerkt, is dit niet het geval, althans dit is niet de bedoeling
geweest. Gepoogd is alleen om zoveel mogelijk tot uitdrukking te brengen dat die
discussie in elk geval ook is ingegeven door motieven als emotie en (het behoud
van) macht en daarmee drijfveren van een andere orde dan die welke tot dit
preadvies inspireren. Dat dit met name in het licht van de positie van de Raad van
State is besproken, komt daarenboven omdat dat college zich in zijn geschriften
openlijk in die discussie heeft gemengd. Al snel na de door de regering voor-
gestelde herziening van de rechterlijke organisatie is zij ontvankelijk gebleken
voor met name de door de Raad van State aangedragen argumenten, teneinde in
elk geval ook te voorkomen dat hij zijn rechtsprekende taak verliest of dat wat
betreft die taak een andere nationaal rechterlijke instantie boven hem staat. In de
brief van 26 juni 2014 geeft de regering hieraan het ‘ultieme’ gevolg, aangezien
daarin – kort gezegd – het voornemen tot uitdrukking komt dat van de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State, de Centrale Raad van Beroep en het
College van Beroep voor het bedrijfsleven, alleen de eerstgenoemde niet wordt
opgeheven. Het laatste is niet alleen vanuit de geschiedenis niet verwonderlijk,
maar tevens niet omdat van de hoogste bestuursrechters de Afdeling bestuurs-
rechtspraak zich geleidelijk steeds meer is gaan profileren als niet �e�en van de
hoogste algemene bestuursrechters maar de hoogste algemene bestuursrechter
en dat zij in die hoedanigheid met betrekking tot de rechtsontwikkeling en het
bevorderen van de rechtseenheid een bijzondere verantwoordelijkheid heeft.

194 Vergelijk Kamerstukken II 2010/11, 32576, nr. 6, p. 1 e.v. Verder Kamerstukken I 2011/12, 32576, nr.
C, p. 1; Kamerstukken II 2010/11, 32576, nr. 3, p. 1 e.v.
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De discussie over de institutionele inrichting van de bestuursrechtspraak is altijd
met name ‘gevoed’ door het argument om de rechtseenheid te bevorderen. Door
een aantal ontwikkelingen heeft dat argument in die discussie geleidelijk steeds
meer aan overtuigingskracht ingeleverd. In de literatuur ten aanzien van het
huidige recht is dan ook terecht meermaals uitgesproken dat op zichzelf het
rechtseenheidsargument in overtuigingskracht te licht is om de bestuurs-
rechtspraak institutioneel anders in te richten. Het voorgaande in combinatie
met de onaantastbare rechtsprekende taak van de Raad van State is mede
de ‘voedingsbron’ om in de volgende hoofdstukken het rechtseenheidsprobleem
als argumentatieprobleem te benaderen en om inhoudelijk uiteen te zetten op
welke wijze de rechtseenheid tussen de hoogste bestuursrechters geoptimaliseerd
kan worden.
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3 Rechtsoneenheid: verhullend
argumenteren

3.1 Inleiding

Zoals in paragraaf 1.2.1 is besproken, wordt in dit preadvies aangehouden dat er
geen sprake is van rechtseenheid tussen de hoogste bestuursrechters als een
verschil in rechtspraak niet door deugdelijke en ge€expliciteerde argumenten is
onderbouwd. In paragraaf 1.1 is reeds een voorzet gegeven dat het rechtseenheids-
probleem tussen de hoogste bestuursrechters in overwegende mate een argu-
mentatieprobleem is. De natuurlijke houding van de rechter, zijnde trouw aan de
democratisch gelegitimeerde wet, is om de indruk te wekken dat zijn beslissing
vanzelfsprekend is omdat zij logisch uit de wet voortvloeit en hij daarbij niet
expliciteert wat zijn achterliggende beweegredenen zijn.195 J.B.M. Vranken heeft
in dat kader gesproken van ‘verhullend argumenteren’.196

Het verschijnsel van het door de rechter niet expliciteren van de achterliggende
beweegredenen van zijn beslissing is al eerder door J. Eggens ‘ondergrondsche
stroomingen’ genoemd.197 K.V. Antal heeft daarenboven ten aanzien van dat verschijn-
sel het volgende opgemerkt: ‘Een lid van de Hoge Raad schijnt de arresten met
ijsbergen te hebben vergeleken. Slechts een klein deel daarvan is zichtbaar.’198 K.V.
Antal vreesde dat dit de waarheid is, hetgeen om de volgende reden als droevig moest
worden bestempeld: ‘Juist het dragende deel van de ijsberg zit immers onder water, de
vorm en omvang daarvan zijn slechts voor gissingen vatbaar en ijsbergen schijnen op
onverwachte momenten te kantelen.’199 De kritische lezer van het voorgaande denkt

195 Vergelijk Asser-Vranken, Vervolg 2005, nrs. 33 e.v., 35 e.v. en 147-148. Verder Asser-Vranken
1995, nrs. 169 en 246 e.v. Voorts M. Adams en D. Broeren 2013A, p. 190; J.C.A. Poorter 2013B,
p. 90 e.v. en p. 105 e.v.; C.H.W.M. Sterk 2013, p. 14; J.C.A. de Poorter 2013A, p. 21 e.v., p. 25,
p. 36-37 en p. 41; R.J.N. Schlössels 2012A, p. 92 e.v.; J.C.A. de Poorter 2011, p. 147; J.C.A. de
Poorter 2010A, p. 9 en p. 15-16; J.C.A. de Poorter 2010B, p. 24 e.v.; J.C.A. de Poorter en H.J.Th.M.
van Roosmalen 2009A, p. 67 en p. 121. Zie reeds D.J. Veegens 1971, p. 131, waar hij spreekt van
‘het axioma dat alle recht in de wet te vinden is’.

196 Asser-Vranken, Vervolg 2005, nrs. 24 e.v. en 147-148. Vergelijk Asser-Vranken, Synthese 2014, nr.
17; M. de Groot 2014, p. 130 e.v.; B. van Roermund 2013, p. 49-57; J.H. Nieuwenhuis 2013, p. 15
e.v.; C.J.H. Jansen en C.J. Loonstra 2012, p. 14. Zie Asser-Vranken 1995, nrs. 217 e.v. en 246 e.v.
Verder H.C.F.J.A. de Waele 2012, p. 55 e.v.; R.E.C.M. Niessen 2009, p. 26 e.v.

197 J. Eggens 1924, p. 272. Vergelijk J.M. Polak 1953, p. 55.
198 Vergelijk de bron genoemd in de volgende voetnoot.
199 K.V. Antal 1956, p. 22-23. Vergelijk J.W. Fokkens 2012, p. 310; R.E.C.M. Niessen 2009, p. 27.
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wellicht dat het – om met B.M. Telders te spreken – ‘vroom bedrog’ (pia fraus)200 is dat
een rechterlijke beslissing altijd expliciet inzicht kan geven in de fase die aan het
motiveren van die beslissing voorafgaat (de zogeheten heuristische fase). Ten aanzien
daarvan zij gezegd dat ter bevordering van de werfkracht van een rechterlijke beslissing,
het argumenteren (legitimeren) van die beslissing in elk geval in streven een spiegelre-
flectie van de heuristische fase dient te zijn.201

Het verhullend argumenteren doet af aan de werfkracht van een rechterlijke
beslissing en zij geeft daarmee onvoldoende houvast om rechtseenheid tussen
de hoogste bestuursrechters te bereiken en/of te bestendigen. In het onderhavige
hoofdstuk wordt het voorgaande geïllustreerd door voorbeelden uit de
rechtspraak van de hoogste bestuursrechters te bespreken waarin sprake is (of
inmiddels was) van gebrek aan rechtseenheid.

Tegen de in dit hoofdstuk te bespreken rechtspraak kan wellicht worden ingebracht
dat het gebrek aan rechtseenheid (soms) niet los kan worden gezien van het gegeven,
gelijk als is opgemerkt in paragraaf 1.3, dat drie van de vier hoogste bestuursrechters
feitenrechters zijn en daarmee hun rechtspraak als uitgangspunt sterk zaaksgebonden
is.202 Aangenomen dat er een dergelijk verband bestaat, ontslaat dat hen niet van de
verplichting om expliciet te motiveren dat een bepaalde feitelijke context (in over-
wegende mate) de rechterlijke beslissing heeft gedicteerd.203

3.2 Geïllustreerd door rechtspraak

3.2.1 Ongewenst dat er een praktijk bestaat van oneigenlijke Wob-verzoeken

Uit verschillende (rechts)bronnen is naar voren gekomen dat als uitwas van de
vele verzoeken op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) er ook
oneigenlijke verzoeken worden ingediend.204 Er kunnen in elk geval drie
categorie€en genoemd worden van oneigenlijke Wob-verzoeken: verzoeken gericht
op het verdienen van geld aan de Wob door middel van inning van een dwang-
som bij het niet tijdig beslissen; verzoeken gericht op het frustreren en/of vertra-
gen van het bestuursorgaan, en verzoeken voortkomend uit een obsessief en
onverzadigbaar streven tot openbaarmaking.205 Uit een evaluatieonderzoek van

200 B.M. Telders 1937, p. 111-112. Zie A. Soeteman 2009, p. 9. Verder D.H.M. Meuwissen 1971, p. 17;
J.M. Polak 1953, p. 14 en p. 59; Ph.A.N. Houwing 1947, p. 21.

201 Vergelijk de polemiek tussen M. IJzermans 2001, p. 89-104 en J.H. Nieuwenhuis 1976, p. 495-516.
Zie C.E. Smith 2009, p. 424 e.v.; P. Memelink 2009, p. 358 e.v.; H.J. Snijders 2009, p. 269-279;
R.E.C.M. Niessen 2009, p. 27 en p. 29. Verder R.A.V. van Haersolte 1992, p. 15-23; M.A. Loth
1992, p. 25-32.

202 Vergelijk Jaarverslag Raad van State 2006, p. 94-95.
203 Vergelijk R. Ortlep 2013, p. 2875. Zie O. van Loon 2014, p. 222.
204 Vergelijk R. Ortlep 2014, p. 226-243. Zie verder Kamerstukken II 2014/15, 34106, nr. 3.
205 Vergelijk Rapport van Research voor Beleid ‘Omvangrijke en oneigenlijke Wob-verzoeken’,

bijlage bij Kamerstukken II 2010/11, 32802, nr. 1. Verder Kamerstukken II 2010/11, 32802, nr. 1,
p. 5 e.v.; Kamerstukken II 2013/14, 33328, nr. 9, p. 39.
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onder meer de dwangsomregeling bij niet tijdig beslissen (paragraaf 4.1.3.2 Awb)
blijkt dat van deze drie het voornamelijk gaat om de eerstgenoemde categorie.206

De dwangsomregeling bij niet tijdig beslissen is in de Awb opgenomen met de Wet
dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen.207 Het doel van dit versnellingsinstru-
ment is om de tijdigheid van de besluitvorming te bevorderen. Het middel om dat doel
te bereiken is het geven van een financi€ele prikkel.208 De regeling van de dwangsom bij
niet tijdig beslissen (paragraaf 4.1.3.2 Awb) is van toepassing op beschikkingen op
aanvraag (artikel 4:17 Awb) en op beslissingen op bezwaar die een beschikking zijn
(artikel 7:14 Awb).209 In artikel 4:17, eerste lid, Awb is de verschuldigdheid en de
hoogte van de dwangsom bepaald. De dwangsom wordt verbeurd voor ten hoogste 42
dagen. Ingevolge het tweede lid van dat artikel bedraagt de dwangsom de eerste
veertien dagen 20 euro per dag, de daaropvolgende veertien dagen 30 euro per dag,
en de overige dagen 40 euro per dag. Dit resulteert in een dwangsom van ten hoogste
1260 euro. De eerste dag waarover de dwangsom is verschuldigd, is de dag waarop
twee weken zijn verstreken na de dag waarop de termijn voor het geven van de
beschikking is verstreken en het bestuursorgaan van de aanvrager een schriftelijke
ingebrekestelling heeft ontvangen (artikel 4:17, derde lid, Awb). Het bestuursorgaan
stelt ingevolge artikel 4:18 Awb de verschuldigdheid en de hoogte van de dwangsom
binnen twee weken na de laatste dag waarover de dwangsom verschuldigd was bij
beschikking vast.

Dat misbruik van de dwangsomregeling door middel van het indienen
van oneigenlijke verzoeken met name speelt onder de Wob, is om de volgende
reden niet verwonderlijk. Een verzoek onder de Wob is ingevolge artikel 3, eerste
en derde lid, vormvrij en kan door een ieder worden ingediend zonder dat een
verzoeker bij zijn verzoek een belang hoeft te stellen. Een Wob-verzoeker hoeft
geen belanghebbende ex artikel 1:2 Awb te zijn en daarmee is er sprake van een
uitzondering op artikel 1:3, derde lid, Awb, waarin is neergelegd dat een aanvraag
een verzoek van een belanghebbende is om een besluit te nemen. De enige eis die
artikel 3 Wob aan een verzoek stelt, is dat het ziet op informatie neergelegd in
documenten over een bestuurlijke aangelegenheid en gericht is tot een bestuurs-
orgaan of een onder verantwoordelijkheid van een bestuursorgaan werkzame
instelling, dienst of bedrijf. Mede gelet op dit weergegeven kader is in de
rechtspraak van (in eerste instantie) de rechtbanken tot uitdrukking gekomen
dat de rechter met het probleem van oneigenlijke Wob-verzoeken ‘worstelt’:
enerzijds legt de rechter de nadruk op de wederkerigheid in de rechten en
plichten die de burger en de overheid jegens elkaar hebben, in de zin dat ook
de burger met betrekking tot zijn Wob-verzoek binnen de grenzen van behoorlijk-
heid dient te blijven, anderzijds komt de rechter tot de constatering dat, afgezien
van het leerstuk van misbruik van bevoegdheid respectievelijk procesrecht ex

206 Vergelijk B.J. Schueler c.s. 2013, p. 64 e.v. en p. 94 e.v.
207 Wet van 28 augustus 2009, Stb. 2009, 383.
208 Vergelijk Kamerstukken II 2004/05, 29934, nr. 6, p. 1; Kamerstukken II 2005/06, 30435, nr. 3, p. 1.
209 Vergelijk voor administratief beroep artikel 7:27 Awb.
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artikel 3:13 (juncto artikel 3:15) Burgerlijk Wetboek, het huidig wettelijk kader
onvoldoende instrumenten geeft om oneigenlijke Wob-verzoeken tegen te
gaan.210 De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State lijkt zich de
praktijk van de oneigenlijke Wob-verzoeken te hebben aangetrokken, in de zin
dat uit haar rechtspraak enkele handvatten volgen om als bestuursorgaan weer-
stand te kunnen bieden aan het misbruik van de dwangsomregeling door middel
van het indienen van oneigenlijke Wob-verzoeken.211 Deze rechtspraak lijkt zich
in overwegende mate te bevinden op het niveau van de wenselijkheid van het
resultaat, te weten: het tegengaan van het zojuist genoemde misbruik. Evenwel
wordt door de Afdeling bestuursrechtspraak de indruk gewekt dat de rechterlijke
beslissing vanzelfsprekend is omdat zij logisch uit de wet voortvloeit en zij daarbij
niet expliciteert wat haar achterliggende beweegredenen zijn. Dat dit afdoet aan
de werfkracht van die beslissing en zij daarmee onvoldoende houvast geeft om
rechtseenheid tussen de hoogste bestuursrechters te bereiken en/of te bestendi-
gen, kan met de onderstaande voorbeelden worden veraanschouwelijkt.

Uit de parlementaire geschiedenis van de Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig
beslissen volgt dat aan een schriftelijke ingebrekestelling – teneinde de dwang-
somregeling te activeren – weinig bijzondere eisen worden gesteld; de laagdrem-
peligheid en de vormvrijheid van een schriftelijke ingebrekestelling staat
voorop.212 Uit een schriftelijke ingebrekestelling dient blijkens de parlementaire
geschiedenis wel voldoende duidelijk te zijn op welke nog te nemen beschikking
zij ziet.213 De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft in haar
rechtspraak evenwel ook geoordeeld dat voor een schriftelijke ingebrekestelling
een brief waarin het bestuursorgaan aan een aanvraag wordt herinnerd en het
overbrengen van de wens om spoedig te beslissen niet volstaat. Naar het oordeel
van de Afdeling bestuursrechtspraak viel hieruit niet af te leiden dat een belang-
hebbende het bestuursorgaan ‘heeft willen manen binnen een bepaalde termijn
alsnog een besluit op het verzoek te nemen of dat aanspraak op een dwangsom
zal worden gemaakt, indien dat besluit niet binnen een redelijke termijn wordt
genomen’.214 Hiermee week, vergelijk hieronder, de Afdeling bestuurs-
rechtspraak niet alleen af van de parlementaire geschiedenis maar ook van de
rechtspraak van in elk geval de Centrale Raad van Beroep die in zijn rechtspraak
in overeenstemming met die geschiedenis niet dergelijke nadere eisen aan een
schriftelijke ingebrekestelling stelt.215

210 De vindplaats van deze rechtspraak is te vinden in R. Ortlep 2014, p. 231 e.v.
211 Vergelijk R. Ortlep 2014, p. 239 e.v.
212 Vergelijk Kamerstukken II 2004/05, 29934, nr. 6, p. 7-8 en p. 12; Kamerstukken II 2005/06, 30435, nr.

3, p. 17.
213 Vergelijk Kamerstukken II 2004/05, 29934, nr. 6, p. 12; Kamerstukken II 2005/06, 30435, nr. 3, p. 17.

Zie ABRvS 5 december 2012, ECLI:NL:RVS:2012:BY5083; ABRvS 25 juli 2012, AB 2012/369, m.nt.
Spijker en Busscher.

214 ABRvS 5 december 2012, ECLI:NL:RVS:2012:BY5083. Vergelijk ABRvS 23 juli 2014, ECLI:NL:
RVS:2014:2717; ABRvS 23 juli 2014, ECLI:NL:RVS:2014:2714; ABRvS 11 juni 2014, AB 2014/286,
m.nt. Ortlep; ABRvS 15 januari 2014, AB 2014/96, m.nt. Ortlep.

215 Vergelijk CRvB 18 december 2012, AB 2013/152, m.nt. Stijnen. Verder CRvB 17 juni 2014, JB 2014/
179; CRvB 26 maart 2014, ECLI:NL:CRVB:2014:1219. Het CBb (30 oktober 2013, ECLI:NL:
CBB:2013:219) lijkt dezelfde lijn als die van de CRvB te hanteren.
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In de rechtspraak van de rechtbank Amsterdam en rechtbank Midden-Nederland
kwam deze rechtsoneenheid tussen de Afdeling bestuursrechtspraak en de Centrale
Raad van Beroep (expliciet) tot uitdrukking.216 Sterker nog, de laatstgenoemde
rechtbank is een stap verder gegaan door met een beroep op de hierboven besproken
parlementaire geschiedenis expliciet afstand te nemen van de rechtspraak van de
Afdeling bestuursrechtspraak.217

Het voorgaande is voor de Afdeling bestuursrechtspraak aanleiding geweest om
in haar uitspraak van 24 december 2014 het volgende te overwegen:

‘Van een ingebrekestelling als bedoeld in artikel 4:17, derde lid, Awb is sprake als
duidelijk is dat de belanghebbende het bestuursorgaan maant om alsnog een
bepaald besluit te nemen. Daarvan is sprake indien voldoende duidelijk is op
welke aanvraag het geschrift betrekking heeft, dat belanghebbende zich op het
standpunt stelt dat het bestuursorgaan niet tijdig op de aanvraag heeft beslist en
dat belanghebbende erop aandringt dat een zodanige beslissing alsnog wordt
genomen. Met deze overweging verduidelijkt de Afdeling haar jurisprudentie
betreffende de eisen die aan een ingebrekestelling worden gesteld, welke eisen
niet afwijken van die van de andere hoogste rechtscolleges.’218

Het slot van de laatste zin van deze rechtsoverweging doet vermoeden dat het
hierboven benoemde verschil in rechtspraak is besproken in de Commissie
Rechtseenheid Bestuursrecht (vergelijk paragraaf 2.3). Dat de Afdeling bestuurs-
rechtspraak spreekt van ‘verduidelijkt’ in plaats van bijvoorbeeld ‘anders dan
voorheen’ wekt de indruk dat er ter zake volgens haar geen sprake is van een
koerswijziging, hetgeen, zoals uit het bovenstaande blijkt, op zijn zachtst gezegd
aanvechtbaar is. Zonder nadere motivering van de Afdeling bestuursrechtspraak,
lijkt het erop, indien van haar rechtspraak wordt uitgegaan, dat zij in deze
uitspraak ook haar koerswijziging ‘verhult’.

Teneinde als bestuursorgaan weerstand te kunnen bieden aan het misbruik van de
dwangsomregeling door middel van het indienen van oneigenlijke Wob-verzoe-
ken heeft de Afdeling bestuursrechtspraak verder geoordeeld dat een verzoek tot
openbaarmaking op grond van de Wob betrekking kan hebben op meer docu-
menten. Het bestuursorgaan kan dus meerdere Wob-verzoeken bundelen en de
gevraagde documenten in �e�en beslissing afdoen. De Afdeling bestuursrechtspraak
heeft daaraan toegevoegd dat de beoordeling of een besluit is genomen, hetgeen
van belang is voor het eventueel toekennen van een dwangsom vanwege het niet
tijdig beslissen, losstaat van de beoordeling van de juistheid van het genomen
besluit (zoals of een volledige reactie op het Wob-verzoek is gegeven).219 In het

216 Vergelijk Rb. Midden-Nederland 15 april 2014, ECLI:NL:RBMNE:2014:1796; Rb. Midden-Neder-
land 22 augustus 2013, ECLI:NL:RBMNE:2013:3528; Rb. Amsterdam 26 april 2013, ECLI:NL:
RBAMS:2013:CA0001.

217 Vergelijk Rb. Midden-Nederland 15 april 2014, ECLI:NL:RBMNE:2014:1796.
218 ABRvS 24 december 2014, AB 2015/47, m.nt. Ortlep. Vergelijk ABRvS 4 februari 2015, ECLI:NL:

RVS:2015:314.
219 Vergelijk ABRvS 17 april 2013, AB 2013/150, m.nt. Stijnen. Verder ABRvS 29 mei 2013, ECLI:NL:

RVS:2013:CA1323.
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verlengde van het voorgaande heeft de Afdeling bestuursrechtspraak in haar
uitspraak van 28 mei 2014, met betrekking tot tien ingebrekestellingen, beho-
rende bij tien nieuwe Wob-verzoeken die alle zien op het niet tijdig nemen van
inhoudelijk nagenoeg identieke Wob-verzoeken, beslist dat een redelijke toepas-
sing van artikel 4:17 Awb meebrengt dat als gevolg van het uitblijven van
besluiten op die verzoeken �e�en dwangsom is verbeurd. Daarbij acht de Afdeling
bestuursrechtspraak het van belang dat de tien nieuwe Wob-verzoeken, indien ze
zouden zijn beoordeeld, ‘in �e�en brief zouden hebben mogen worden en naar mag
worden aangenomen zouden zijn afgedaan’.220 Daarentegen heeft de Centrale
Raad van Beroep in zijn uitspraak van 5 juni 2014 ten aanzien van artikel 4:17 Awb
een ander standpunt ingenomen. In die uitspraak heeft de Raad geoordeeld dat
nu appellant met zijn bezwaarschrift bezwaar heeft gemaakt tegen twee besluiten,
de Minister van Defensie de besluiten op bezwaar niet tijdig heeft gegeven en van
appellant voor beide besluiten een schriftelijke ingebrekestelling heeft ontvangen,
de minister twee maal een dwangsom verbeurt. ‘Het feit’, aldus de Raad, ‘dat de
bezwaren in dit geval zijn gemaakt in �e�en bezwaarschrift, maakt dit niet anders.
Hetzelfde geldt voor het feit dat de minister uiteindelijk in �e�en geschrift op beide
bezwaren heeft beslist. De verschuldigdheid van de dwangsommen vloeit immers
voort uit het niet tijdig geven van de beschikkingen op bezwaar en de ontvangst
van de schriftelijke ingebrekestellingen. Of de bezwaren uiteindelijk worden
afgedaan in twee afzonderlijke geschriften of in �e�en gezamenlijk geschrift, is niet
relevant’.221

Hierboven is melding gemaakt van de rechtspraak van de rechtbanken met betrekking
tot oneigenlijke Wob-verzoeken en dat (in eerste instantie) in die rechtspraak tot
uitdrukking is gekomen dat, afgezien van het leerstuk van misbruik van bevoegdheid
respectievelijk procesrecht ex artikel 3:13 (juncto artikel 3:15) Burgerlijk Wetboek, het
huidig wettelijk kader onvoldoende instrumenten geeft om oneigenlijke Wob-verzoe-
ken tegen te gaan. Tegen een aantal van de uitspraken van de rechtbanken is hoger
beroep ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak. Deze heeft op 19 november 2014
– kort gezegd – beslist dat de rechtbanken terecht ter zake hun ‘toevlucht’ hebben
gezocht bij het zojuist genoemde leerstuk. Naar het oordeel van de Afdeling bestuurs-
rechtspraak kan bij zwaarwichtige gronden, die onder meer aanwezig zijn ‘indien
rechten of bevoegdheden zodanig evident zijn aangewend zonder redelijk doel of voor
een ander doel dan waartoe zij gegeven zijn, dat het aanwenden van die rechten of
bevoegdheden blijk geeft van kwade trouw’, door de bestuursrechter worden beslist tot
het niet-ontvankelijk verklaren van een bij hem ingesteld rechtsmiddel wegens mis-
bruik van recht.222 Ten aanzien van deze rechtspraak van de Afdeling bestuurs-
rechtspraak zij opgemerkt dat uit de rechtspraak van de Centrale Raad van Beroep
daarentegen lijkt te volgen dat naar zijn oordeel misbruik van recht – zonder een

220 ABRvS 28 mei 2014, AB 2014/287, m.nt. Ortlep.
221 CRvB 5 juni 2014, AB 2015/18, m.nt. Ortlep.
222 ABRvS 19 november 2014, Gst. 2014/124, m.nt. Van der Sluis en West; JB 2014/246, m.nt.

Korzelius en Schuurmans. Verder ABRvS 19 november 2014, ECLI:NL:RVS:2014:4135. Vergelijk
ABRvS 19 november 2014, ECLI:NL:RVS:2014:4185. Zie Kamerstukken II 2014/15, 34106, nr. 3, p. 4.
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expliciete wettelijke grondslag – niet tot het niet-ontvankelijk verklaren van een bij de
bestuursrechter ingesteld rechtsmiddel kan leiden.223

3.2.2 Ongewenst dat een aanvraag aan een wilsgebrek kan lijden

Weinig meer zicht op de eigenlijke argumentatie, in de zin dat de motivering van
de rechterlijke beslissing zich in overwegende mate lijkt te bevinden op het niveau
van de wenselijkheid van het resultaat, geeft de uitspraak van de Centrale Raad
van Beroep van 19 april 2011.224 Vanwege de complexiteit van de zaak worden
hierna relatief uitvoerig de feiten en de rechtsoverwegingen weergegeven. Voor de
lezer die dit wil overslaan, zij direct gewezen op de laatste alinea van deze
paragraaf.

In casu gaat het om een betrokkene die bijstand ontving krachtens de Wet werk
en bijstand (Wwb) naar de norm voor een alleenstaande met een toeslag van 12
procent van het minimumloon op de grond dat hij als dak-/thuisloze geen
woonlasten maar wel overnachtingskosten heeft. Hij had medegedeeld dat hij
verbleef in een caravan op een camping in de gemeente Groningen en dat hij zich
niet bij die gemeente kon laten inschrijven in de gemeentelijke basisadministratie.
Medewerkers van de afdeling Sociale Zaken en Werk van de gemeente Groningen
(hierna: de afdeling) hebben op een gegeven moment ter verificatie van deze
mededeling een bezoek gebracht aan de camping. De beheerder deelde bij die
gelegenheid mee dat betrokkene recentelijk met onbekende bestemming met zijn
caravan was vertrokken. Op grond van dit gegeven heeft de afdeling de uitbeta-
ling van de bijstand aan de betrokkene geblokkeerd. Verder heeft de afdeling hem
verzocht contact op te nemen met een medewerker van de afdeling. De betrok-
kene verschijnt op een gegeven moment op het kantoor van de afdeling om zijn
post op te halen. Omdat de medewerker van de afdeling in bespreking was, is de
betrokkene gevraagd om 20 minuten te wachten. Hij is daarop vertrokken. De
medewerker van de afdeling heeft hem vervolgens gebeld en daarover het vol-
gende in zijn rapport opgenomen:

‘In dit telefoongesprek deelde betrokkene mee dat hij ongeveer een week
geleden vertrokken was van [naam camping] en dat hij vanaf dat moment op
het [naam strand] in [plaatsnaam] stond (eveneens gemeente [naam
gemeente]). Hierop heb ik hem meegedeeld dat zijn uitkering, vanwege het
niet verblijven op camping [naam camping], per 1 mei geblokkeerd stond.
Betrokkene werd hierop boos en deelde mee dat hij geen gebruik meer wenste
te maken van een uitkering van de gemeente Groningen. Ik heb hem verzocht
mij in staat te stellen zijn situatie op het [naam strand] te bekijken, hetgeen
door [betrokkene] werd geweigerd en wederom gaf hij aan geen gebruik meer
te willen maken van een Wwb uitkering via de gemeente Groningen. Hierop
heb ik hem verzocht dit schriftelijk te melden.’

223 CRvB 1 maart 2010, AB 2010/100, m.nt. Bröring; Gst. 2010/125, m.nt. Bots. Zie M. Schreuder-
Vlasblom 2013, p. 115.

224 CRvB 19 april 2011, AB 2011/258, m.nt. Ortlep.
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Vervolgens heeft de betrokkene bij de receptie/infobalie van de gemeente Gronin-
gen een formulier ingevuld, ondertekend en afgegeven, waarop hij heeft verklaard
dat hij zijn uitkering wil laten stoppen ingaande 14 mei 2007, waaraan hij heeft
toegevoegd ‘vanaf 1-5-07 geblokkeerd’. Bij besluit van 29 mei 2007 heeft het
college van burgemeester en wethouders (hierna: het college) het recht op bij-
stand van de betrokkene met ingang van 1 mei 2007 ingetrokken met als reden
dat hij niet voldaan heeft aan zijn inlichtingenverplichting door niet mee te
werken aan een onderzoek naar zijn verblijfssituatie, waardoor zijn recht op
bijstand niet kan worden vastgesteld. Op 25 september 2007 heeft het college
het bezwaar tegen het besluit van 29 mei 2007 gedeeltelijk gegrond verklaard, het
recht op bijstand ingetrokken met ingang van 14 mei 2007 en de betrokkene een
vergoeding van de kosten van de bezwaarschriftprocedure toegekend. Dit besluit
berust op de overweging dat de bijstand is ingetrokken overeenkomstig het
verzoek van de betrokkene. De betrokkene gaat tegen dat besluit op bezwaar in
beroep bij de rechtbank Groningen. De rechtbank heeft het beroep op 15 oktober
2008, voor zover gericht tegen de intrekking van bijstand met ingang van 14 mei
2007, gegrond verklaard en heeft het besluit van 25 september 2007 vernietigd.225

De rechtsoverweging, voor zover hier van belang, is – naar de samenvatting van
de Centrale Raad van beroep – als volgt:

‘De rechtbank heeft [. . .] overwogen dat [het college] betrokkene slechts aan
een verzoek tot intrekking van de bijstand kan houden indien het duidelijk is
dat betrokkene dit verzoek heeft gemeend en weloverwogen heeft gedaan. De
rechtbank heeft daartoe verwezen naar artikel 3:44, eerste en vierde lid, en
artikel 3:59 van het Burgerlijk Wetboek (BW) en overwogen dat het besluit tot
intrekking van bijstand in bezwaar een rechtshandeling is. De aard van deze
rechtshandeling verzet zich er niet tegen dat de regel, dat een rechtshandeling
vernietigbaar is wegens misbruik van omstandigheden, daarop wordt toege-
past. De rechtbank is vervolgens – kort gezegd – tot het oordeel gekomen dat
er sprake is van misbruik van omstandigheden doordat [het college] heeft
vastgehouden aan het verzoek van betrokkene tot intrekking van bijstand,
terwijl [het college] wist dat het verzoek slechts was ingegeven door boosheid,
dat betrokkene niet plotseling over onvoorziene inkomsten beschikte en dat
betrokkene geheel afhankelijk was van zijn bijstandsuitkering.’

Het college is tegen deze rechterlijke beslissing in hoger beroep gegaan bij de
Centrale Raad van Beroep. Voor zover hier van belang heeft de Raad op zijn beurt
als volgt overwogen:

‘De strekking van artikel 3:44, vierde lid, van het BW is dat degene die een
rechtshandeling verricht, door vernietiging daarvan kan worden beschermd
tegen de gevolgen van die rechtshandeling, indien hij tot het verrichten
daarvan is bewogen door de daar aangeduide omstandigheden en de ander,
meestal zijn wederpartij, daarvan misbruik maakt door dat wetende, de
totstandkoming van de rechtshandeling te bevorderen. De rechtbank heeft
het besluit tot intrekking van bijstand per 14 mei 2007 beschouwd als de

225 Rb. Groningen 15 oktober 2008, ECLI:NL:RBGRO:2008:BG5392.
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rechtshandeling die door misbruik van omstandigheden tot stand is
gekomen. Appellant, die deze rechtshandeling verrichtte, is echter niet
daartoe bewogen door de kwetsbare omstandigheden waarin hijzelf als
bestuursorgaan verkeerde en tegen de gevolgen waarvan hij bescherming
verdient. Ook valt niet in te zien hoe betrokkene, die het besluit verzocht en
zo gezien kan worden als degene die de rechtshandeling bevorderde, in dit
geval misbruik van die omstandigheden heeft gemaakt. In zoverre mist dit
artikellid overeenkomstige toepassing en kan het besluit van 25 september
2007 niet met toepassing van dit artikellid worden vernietigd.
Anders dan een besluit kan een verzoek om bijstand in te trekken niet als

een rechtshandeling worden beschouwd. Betrokkene kon immers door zijn
verzoek het beoogde rechtsgevolg, het einde van het recht op bijstand, niet tot
stand brengen. Daartoe was immers een besluit van appellant noodzakelijk.
Artikel 3:44, eerste en vierde lid, van het BW is dan ook niet overeenkomstig
van toepassing op het verzoek tot intrekking van bijstand. Dat verzoek komt
dan ook niet op grond van die bepaling voor vernietiging in aanmerking.’

De aandacht dient hier in het bijzonder gevestigd te worden op de laatste
rechtsoverweging. In de kern betreft het de vraag of een aanvraag, dat wil zeggen
een verzoek van een belanghebbende om een besluit te nemen (artikel 1:3, derde
lid, Awb), een rechtshandeling is, en zo ja, of een aanvraag aan een wilsgebrek
lijdt. Deze volgorde van vragen is van belang, omdat zolang er geen sprake is van
een rechtshandeling, zij ook niet aan een (wils)gebrek kan lijden.226 Met deze
uitspraak oordeelt de Centrale Raad van Beroep dat een aanvraag geen rechtshan-
deling is en dat sluit in dat een aanvraag niet aan een wilsgebrek kan lijden.
Hiermee lijkt het gewenste resultaat van de uitkomst, te weten het voorkomen dat
een aanvraag aan een wilsgebrek kan lijden, in overwegende mate de rechterlijke
beslissing te dicteren. De Raad overweegt dat een aanvraag geen rechtshandeling
is omdat de betrokkene door zijn verzoek het beoogde rechtsgevolg, dat wil
zeggen: het einde van het recht op bijstand, niet tot stand kon brengen. Immers,
aldus de Raad, daartoe was een besluit van het college noodzakelijk. Dat alleen
het einde van het recht op bijstand (het beoogde rechtsgevolg) kan worden
bereikt door het besluit (de rechtshandeling) van het bestuursorgaan, geeft
evenwel geen antwoord op de vraag of een aanvraag een rechtshandeling is. De
Raad presenteert zijn beslissing als zijnde dat het vanzelfsprekend is omdat zij
logisch uit de wet voortvloeit, hetgeen niet het geval is. Dit blijkt voorts uit het feit
dat uit andere uitspraken van de Raad volgt dat een aanvraag wel een rechtshan-
deling is, in de zin dat een aanvraag aan een wilsgebrek kan lijden.227 Verder zijn
de andere hoogste bestuursrechters, voor zover te overzien, niet van oordeel dat
een aanvraag geen rechtshandeling is. Sterker nog, uit de rechtspraak van in elk
geval het College van Beroep voor het bedrijfsleven blijkt het tegendeel.228

226 Vergelijk J.Ph. Suijling 1948, p. 434.
227 Vergelijk CRvB 22 oktober 2013, ECLI:NL:CRVB:2013:2128; CRvB 29 november 2012, ECLI:NL:

CRVB:2012:BY4605; CRvB 5 april 2011, RSV 2011/170; CRvB 5 januari 2010, ECLI:NL:CRVB:2010:
BK8318; CRvB 21 april 2005, ECLI:NL:CRVB:2005:AT4479. Verder CRvB 15 september 1994, AB
1995/108, m.nt. Hennekens. Zie CRvB 11 november 2014, ECLI:NL:CRVB:2014:3684.

228 Vergelijk CBb 27 februari 2013, AB 2013/314, m.nt. Ortlep.
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Ook op grond van andere argumenten zijn er vraagtekens te plaatsen bij het oordeel
van de Centrale Raad van Beroep dat een aanvraag geen rechtshandeling is. Hoewel de
omschrijving van het begrip ‘rechtshandeling’ – zoals alle begrippen in het recht – een
keuze is,229 is de algemene opvatting over wat voor een rechtshandeling nodig is
neergelegd in artikel 3:33 Burgerlijk Wetboek: ‘een rechtshandeling vereist een op
rechtsgevolg gerichte wil die zich door een verklaring heeft geopenbaard.’ Of een
rechtsgevolg daadwerkelijk wordt bewerkstelligd, is niet constitutief voor een
rechtshandeling.230 Zo is het onder meer in dat licht dat in algemene zin wordt
onderschreven dat het doen van een aanbod om een overeenkomst aan te gaan een
rechtshandeling is en in die zin ook aan een wilsgebrek kan lijden, ondanks dat een
overeenkomst – als meerzijdige rechtshandeling – in de regel pas tot stand komt door
aanvaarding van dat aanbod.231

3.2.3 Ongewenst dat een rechter al het recht moet kennen

De uitspraken van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van
25 februari 2004232 en 27 oktober 2008233 geven tevens weinig meer zicht op de
eigenlijke argumentatie, in de zin dat de motivering van deze rechtspraak zich in
overwegende mate lijkt te bevinden op het niveau van de wenselijkheid van het
resultaat. In deze rechtspraak staat de vraag centraal of beleidsregels – dat wil
zeggen: bij besluit vastgesteld beleid – vallen onder het begrip ‘rechtsgrond’ van
artikel 8:69, tweede lid, Awb. Indien dat het geval is, heeft het als rechtsgevolg
dat de bestuursrechter verplicht is om ambtshalve het geding met beleidsregels
aan te vullen. Hier ligt het adagium ius curia novit aan ten grondslag, met als
betekenis in deze context: de rechter kent het recht en hij is in die zin verplicht
om ambtshalve het (relevante) recht toe te passen op het in het geding betrokken
feitelijke substraat.234 De Hoge Raad heeft in zijn rechtspraak geoordeeld dat
beleidsregels ‘recht’ in de zin van artikel 79 (oud: artikel 99) Wet op de Rechter-
lijke Organisatie zijn, maar de rechter niet gehouden is om beleidsregels ambts-
halve toe te passen. Zo heeft de Hoge Raad in zijn uitspraak van 13 september
1994 (strafkamer) als volgt overwogen:

‘De regels die zijn vervat in [‘Richtlijn voor het doen van aangifte of het
opmaken van proces-verbaal ter zake van fraude met sociale uitkeringen]
moeten worden beschouwd als ‘recht’ in de zin van artikel 99 Wet RO
(vergelijk HR 19 juni 1990, NJ 1991/119). Gelet op de aard van die richtlijn,
waarvan kenmerkend is dat zij niet kan gelden als een algemeen verbindend
voorschrift omdat zij niet krachtens enige wetgevende bevoegdheid is gege-
ven, en met name ook gelet op de grondslag waarop zij het openbaar
ministerie bindt – te weten het vertrouwen dat een verdachte daaraan onder

229 Vergelijk J.H.A. Lokin 2001, p. 17-42.
230 Vergelijk R. Ortlep 2011, p. 193 e.v. en p. 227 e.v.
231 Vergelijk Asser-Hartkamp-Sieburgh 6-III* 2014, nrs. 164 en 178; J.M. van Dunn�e 2004, p. 41 e.v.
232 ABRvS 25 februari 2004, AB 2004/286, m.nt. Sewandono. Zie R. Ortlep 2004, p. 259-267.
233 ABRvS 27 oktober 2008, AB 2009/193, m.nt. Ortlep.
234 Vergelijk M. Schreuder-Vlasblom 2013, p. 577 e.v.; M. Schreuder-Vlasblom 2010, p. 411-429.
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omstandigheden kan ontlenen – is de rechter evenwel niet tot ambtshalve
toepassing ervan gehouden (vergelijk HR 28 maart 1990, NJ 1991/118).’235

In de zojuist genoemde uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van
25 februari 2004 gaat het – blijkens het achterliggende dossier – om een aanvraag
van een belanghebbende tot het verlenen van een verblijfsvergunning voor
bepaalde tijd, met als doel het ondergaan van een medische behandeling. De
Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie heeft deze aanvraag afgewezen
en het bezwaar tegen dat besluit ongegrond verklaard. Het daartegen ingestelde
beroep is door de rechtbank ongegrond verklaard. In hoger beroep brengt de
belanghebbende (appellant) als grief naar voren dat het Bureau Medische Advi-
sering, dat heeft geconcludeerd dat hij niet medisch behandeld hoeft te worden,
ten onrechte de aanvraag heeft beoordeeld volgens een modelvraagstelling van
een werkinstructie van de Immigratie- en Naturalisatiedienst. Ten onrechte,
omdat volgens de appellant ten tijde van de totstandkoming van het besluit op
bezwaar die werkinstructie was vervangen door beleid zoals neergelegd in hoofd-
stuk B8/5 van de Vreemdelingencirculaire 2000. De Afdeling bestuursrechtspraak
vat dit betoog op als dat de rechtbank ten onrechte niet op grond van artikel 8:69,
tweede lid, Awb ambtshalve heeft onderzocht of de minister de aanvraag wel
heeft beoordeeld aan de hand van het beleid, neergelegd in hoofdstuk B8/5 van
de Vreemdelingencirculaire 2000. De Afdeling bestuursrechtspraak overweegt
– met verwijzing naar de hierboven genoemde uitspraak van de Hoge Raad van
28 maart 1990 (belastingkamer) – als volgt:

‘De rechter is niet gehouden tot ambtshalve toepassing van door een
bestuursorgaan vastgestelde beleidsregels, zoals – in dit geval van belang –

neergelegd in de Tussentijdse Berichten Vreemdelingencirculaire en de Vc
2000. Nu zodanige regels niet krachtens enige wettelijke bevoegdheid tot
regelgeving zijn vastgesteld, zijn zij niet aan te merken als recht in de zin
van bedoelde bepaling [artikel 8:69, tweede lid, Awb]. De Hoge Raad heeft
eerder (arrest van 28 maart 1990, AB 1990/306) een vergelijkbare conclusie
getrokken. Derhalve was de rechtbank niet gehouden ambtshalve, dat wil
zeggen zonder dat daarover een beroepsgrond was voorgedragen, te onder-
zoeken of de minister de juiste beleidsregel heeft toegepast.’

De strekking van deze uitspraak is herhaald in de hierboven genoemde uitspraak
van de Afdeling bestuursrechtspraak van 27 oktober 2008, waarin zij haar uit-
spraak van 25 februari 2004 als volgt heeft samengevat: ‘zoals de Afdeling eerder
heeft overwogen [. . .] zijn door een bestuursorgaan vastgestelde beleidsregels
geen ‘recht’ in de zin van artikel 8:69, tweede lid, Awb.’ In de literatuur is
meermaals besproken dat deze lijn van de Afdeling bestuursrechtspraak en die
van de Hoge Raad hoogstwaarschijnlijk als achterliggende reden hebben om te
voorkomen dat de rechter ook op de hoogte moet zijn van alle beleidsregels.236

235 HR 13 september 1994, NJ 1995/31, m.nt. ’t Hart.
236 Vergelijk H.E. Bröring 2012, p. 178; Groenewegen onder ABRvS 29 december 2011, AB 2012/196;

Stijnen onder HR 13 juli 2010, AB 2010/286; D. Brugman 2010, p. 65 en p. 130-131; F.T.
Groenewegen 2010, p. 88 e.v. Verder H.E. Bröring 2003, p. 119, voetnoot 26.
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Hiermee lijkt het gewenste resultaat van de uitkomst, te weten het voorkomen dat
de (bestuurs)rechter ook op de hoogte dient te zijn van alle beleidsregels, in
overwegende mate de rechterlijke beslissing te dicteren. De Afdeling bestuurs-
rechtspraak presenteert haar beslissing, door te overwegen dat beleidsregels geen
‘recht’ in de zin van artikel 8:69, tweede lid, Awb zijn, als zijnde dat het
vanzelfsprekend is omdat zij logisch uit de wet voortvloeit, hetgeen niet het geval
is. De uitspraak van de Hoge Raad van 28 maart 1990 waarnaar de Afdeling
bestuursrechtspraak verwijst, is een cassatie-uitspraak inzake het belastingrecht.
Destijds bestond het zojuist genoemde artikel nog niet en het is thans blijkens de
schakelbepaling van artikel 29 Algemene wet inzake rijksbelastingen (hierna:
Awr) niet van overeenkomstige toepassing op de behandeling van het beroep in
cassatie. Het voor die behandeling van belang zijnde artikel 29e, tweede lid, Awr
sluit in dat de Hoge Raad bevoegd is ambtshalve de rechtsgronden aan te vullen.
Dat artikel gaat dus ter zake uit van een bevoegdheid en niet zoals artikel 8:69,
tweede lid, Awb van een verplichting om rechtsgronden aan te vullen.237 Verder
zijn de andere twee hoogste bestuursrechters, voor zover te overzien, niet van
oordeel dat beleidsregels geen ‘recht’ in de zin van artikel 8:69, tweede lid, Awb
zijn. Sterker nog, uit de rechtspraak van in elk geval de Centrale Raad van Beroep
blijkt het tegendeel.238

Ook op grond van andere argumenten zijn er vraagtekens te plaatsen bij het oordeel
van de Afdeling bestuursrechtspraak dat beleidsregels geen ‘recht’ in de zin van artikel
8:69, tweede lid, Awb zijn. Uit het, naar wordt aangenomen, ook door de Afdeling
bestuursrechtspraak onderschreven standpunt van de Hoge Raad dat beleidsregels
‘recht’ in de zin van artikel 79 Wet op de Rechterlijke Organisatie zijn, volgt dat
beleidsregels en recht – in de woorden van H.E. Bröring – deels overlappende
grootheden zijn: ‘Ze vormen een gradi€ent.’239 Dit lijkt door de Afdeling bestuurs-
rechtspraak te worden miskend wanneer zij uitsluitend volstaat met het oordeel dat
beleidsregels geen ‘recht’ in de zin van artikel 8:69, tweede lid, Awb zijn.

3.2.4 Ongewenst dat het vertrouwensbeginsel contra legem werkt

In paragraaf 1.3 is – kort gezegd – opgemerkt dat de discussie over de rechtsvor-
mende taak van de bestuursrechter een kortere geschiedenis kent dan die van de
burgerlijke rechter en dat dit onder andere als reden heeft dat in het bestuursrecht
gelet op het legaliteitsbeginsel een sterkere gebondenheid aan de democratisch
gelegitimeerde wet bestaat. Het is ook dat gegeven dat verklaart waarom de

237 Uit de rechtspraak van de Hoge Raad (inzake belastingzaken) volgt dat hij regelmatig ambtshalve
beleidsregels toepast op het in het geding betrokken feitelijke substraat. Vergelijk HR 10 februari
2006, BNB 2006/206, m.nt. Spek; HR 10 augustus 2001, BNB 2001/361; HR 24 juli 2001, BNB
2001/347; HR 14 april 1999, BNB 1999/309, m.nt. Zwemmer. Zie M.W.C. Feteris 2014, p. 90.

238 Vergelijk CRvB 28 februari 2007, RSV 2007/158. Verder CRvB 17 maart 1998, zaaknr. 96/9264
(ongepubliceerd; aangehaald in Rb. Assen 3 juli 1998, AB 1998/319, m.nt. Bröring). Zie R. Stijnen
2011, p. 361-362 en diens annotatie onder CRvB 14 oktober 2005, RSV 2006/31.

239 H.E. Bröring 2003, p. 119. Vergelijk H.E. Bröring 2012, p. 178; A. Tollenaar 2008, p. 21 en p. 228;
R.W.J. Crommelin 2007, p. 377-378; Tollenaar onder ABRvS 9 augustus 2006, AB 2006/366.
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bestuursrechter slechts in incidentele gevallen heeft aanvaard dat wettelijke voor-
schriften terzijde kunnen worden gesteld op grond van algemene rechtsbeginse-
len. Desalniettemin hebben drie hoogste bestuursrechters, te weten: de Centrale
Raad van Beroep; het College van Beroep voor het bedrijfsleven, en de Hoge Raad
(inzake belastingzaken), contra legem-werking van het vertrouwensbeginsel240

rechtens toelaatbaar geacht.241 Daarentegen komt in de rechtspraak van de Afde-
ling bestuursrechtspraak van de Raad van State tot uitdrukking dat zij contra legem-
werking van het vertrouwensbeginsel rechtens ontoelaatbaar acht.242 Dit komt
onder meer tot uitdrukking in haar rechtspraak, waarin zij heeft geoordeeld dat
schending van het vertrouwensbeginsel niet kan leiden tot het geven van een
besluit in strijd met een wettelijk voorschrift.243

Zoals reeds meermaals is gezegd, richt dit preadvies zich op het gebrek aan
rechtseenheid tussen de hoogste bestuursrechters. In de literatuur is veelvuldig
besproken dat een reden voor de verschillen in de rechtspraak tussen de hoogste
bestuursrechters gelegen is in het feit dat de Afdeling bestuursrechtspraak van de
Raad van State, anders dan de Centrale Raad van Beroep, de Hoge Raad (inzake
belastingzaken) en – in de regel – het College van Beroep voor het bedrijfsleven,
veelal uitspraak doet in een geschil waarin een belang van een derde-belang-
hebbende een rol speelt.244 Dit is ook de reden, zo is de gedachte, dat de Afdeling
bestuursrechtspraak in haar rechtspraak contra legem-werking van het vertrouwens-
beginsel uitsluit. Immers, een belang van een derde-belanghebbende kan in het
gedrang komen als het honoreren van de gewekte gerechtvaardigde verwachtin-
gen een met een wettelijk voorschrift strijdige rechtsaanspraak doet ontstaan. Zo
hanteert de Afdeling bestuursrechtspraak verder als rechtspraak dat aan het vertrou-
wensbeginsel, in het geval van een geschil over het handhaven van een overtreden
rechtsnorm, waarin belangen van derden een rol spelen, slechts een beperkte

240 De Europese dimensie van het vertrouwensbeginsel wordt hier buiten beschouwing gelaten.
Vergelijk J.E. van den Brink en W. den Ouden 2014, p. 81 e.v. Zie ABRvS 13 november 2013,
AB 2014/280, m.nt. Ortlep.

241 Vergelijk voor een overzicht van deze rechtspraak M. Schreuder-Vlasblom 2013, p. 627 e.v.; Van
Kreveld onder HR 12 april 1978, AB-Klassiek 2009, nr. 5.

242 Uit de pen van W. Konijnenbelt (1990, p. 277) kan reeds het volgende worden overgeschreven:
‘Zo willen geruchten dat de Afdelingen rechtspraak en geschillen van de Raad van State besloten
hebben in beginsel geen contra legem uitspraken te doen.’ Vergelijk ARRvS 31 augustus 1979, AB
1980/38, m.nt. Crince le Roy; ARRvS 27 januari 1978, AB 1978/412; ARRvS 31 oktober 1977, AB
1978/92. Verder ARRvS 14 februari 1989, Gst. 6885/6, m.nt. Brederveld; AGRvS 20 juni 1988, Gst.
6884/6, m.nt. Brederveld. Zie P.J.J. van Buuren 1979, p. 143-153.

243 Vergelijk ABRvS 24 september 2014, ECLI:NL:RVS:2014:3514; ABRvS 20 maart 2013, ECLI:NL:
RVS:2013:BZ4962; ABRvS 22 februari 2012, AB 2012/130, m.nt. Ortlep; ABRvS 12 juli 2006, ECLI:
NL:RVS:2006:AY3740; ABRvS 26 oktober 2005, ECLI:NL:RVS:2005:AU4988; ABRvS 25 mei 2005,
ECLI:NL:RVS:2005:AT6181; ABRvS 6 februari 2002, ECLI:NL:RVS:2002:AD9423.

244 Vergelijk O. van Loon 2014, p. 263; R.J.N. Schlössels en C.L.G.F.H. Albers 2014, p. 43 e.v.;
R.J.G.M. Widdershoven 2011A, p. 282; B.J. van Ettekoven 2010, p. 284 e.v.; J.E.M. Polak 2010A,
p. 105 e.v.; J.E.M. Polak 2009, p. 379 e.v.; A.M.M.M. Bots 2007, p. 264 e.v.; R.J.G.M. Widders-
hoven 2006A, p. 292-293; L.J.A. Damen 2006, p. 270; A.T. Marseille 2005, p. 576; E.L. Benetreu
en A.B.J. van der Ham 2004, p. 87-97; L.J.M. Timmermans 2003, p. 130-131. Verder J. van Erp c.s.
2001, p. 24 e.v., p. 53 en p. 61; A.B.J. van der Ham 1997, p. 1032-1039; R.W.L. Loeb 1997, p. 7 e.v.
Zie Kamerstukken II 2003/04, 25425, nr. 7, p. 5.
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betekenis toekomt wanneer de overtreder op dat beginsel een beroep doet.245 Gelet
op het voorgaande mag met recht verwacht worden dat ook in de rechtspraak van
de Afdeling bestuursrechtspraak met betrekking tot een geschil waarin een belang
van een derde-belanghebbende geen rol speelt, zij – gelijk als de andere hoogste
bestuursrechters – contra legem-werking van het vertrouwensbeginsel niet uitsluit. Het
tegendeel blijkt evenwel uit de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van
18 januari 2006. In deze uitspraak speelde, voor zover te overzien, een belang van
een derde-belanghebbende geen rol, en toch overwoog de Afdeling bestuurs-
rechtspraak dat ‘het beroep op het vertrouwensbeginsel [. . .] in geen geval [kan]
leiden tot verlening van subsidie in strijd’ met een wettelijk voorschrift.246

Een ander verschil in de rechtspraak tussen de hoogste bestuursrechters ten aanzien
waarvan in de literatuur meermaals is besproken dat een reden daarvoor gelegen is het
feit dat de Afdeling bestuursrechtspraak, anders dan de Centrale Raad van Beroep, de
Hoge Raad (inzake belastingzaken) en – in de regel – het College van Beroep voor het
bedrijfsleven, veelal uitspraak doet in een geschil waarin een belang van een derde-
belanghebbende een rol speelt, betreft het vraagstuk van de grondenfuik in hoger
beroep. Anders dan de andere hoogste bestuursrechters, is alleen de Afdeling bestuurs-
rechtspraak van oordeel dat in hoger beroep een grondenfuik gehanteerd dient te
worden.247 De eis dat een belanghebbende zo effectief mogelijk gebruik moet maken
van zijn processuele bevoegdheden, komt, zo is de gedachte, meer op de voorgrond als
er een derde-belanghebbende is die belang heeft bij een snelle afdoening van een zaak.
In de literatuur is op basis van de rechtspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak
evenwel geconstateerd dat zij ook een grondenfuik in hoger beroep hanteert als er
geen sprake is van een geschil waarin een belang van een derde-belanghebbende een
rol speelt.248 Gelet daarop wordt in de literatuur met juistheid opgemerkt dat het meer
voor de hand ligt dat (onder meer) het hier besproken verschil in rechtspraak is
ingegeven door de verschillende visies die de hoogste bestuursrechters ten aanzien
van het bestuurs(proces)recht hebben en in het bijzonder de taak die de bestuursrech-
ter daarin heeft.249

245 Vergelijk ABRvS 19 november 2014, ECLI:NL:RVS:2014:4142; ABRvS 24 december 2013, ECLI:NL:
RVS:2013:2635; ABRvS 21 maart 2012, ECLI:NL:RVS:2012:BV9461; ABRvS 23 maart 2011, ECLI:
NL:RVS:2011:BP8751; ABRvS 24 maart 2010, ECLI:NL:RVS:2010:BL8722. Verder ABRvS 20 febru-
ari 2008, ECLI:NL:RVS:2008:BC4636; ABRvS 9 februari 2005, ECLI:NL:RVS:2005:AS5468; ABRvS
28 juli 2004, ECLI:NL:RVS:2004:AQ5777; ABRvS 25 juni 2003, JB 2003/226; ABRvS 31 juli 2002,
AB 2003/188, m.nt. Neerhof; ABRvS 22 maart 2001, AB 2001/195, m.nt. De Gier.

246 ABRvS 18 januari 2006, AB 2006/187, m.nt. Verheij onder ABRvS 1 maart 2006, AB 2006/188.
247 Vergelijk voor een overzicht van deze rechtspraak de annotaties onder CRvB 3 april 2014, AB

2014/396, m.nt. De Waard; CRvB 4 juni 2013, AB 2013/330, m.nt. Ortlep. Aangenomen wordt dat
er geen grondenfuik (meer) in eerste aanleg bestaat. Vergelijk evenwel ABRvS 5 september 2012,
AB 2012/362, m.nt. Widdershoven.

248 Vergelijk de literatuur genoemd in de volgende voetnoot.
249 Vergelijk R.J.N. Schlössels en C.L.G.F.H. Albers 2014, p. 51; O. van Loon 2014, p. 220; B.J. van

Ettekoven 2011B, p. 267 e.v.; B.J. van Ettekoven 2010, p. 284; A.J.C. de Moor-van Vugt 2010,
p. 302 e.v.; A.T. Marseille 2010, p. 93; B.J. van Ettekoven 2008, p. 14 e.v.; A.J.C. de Moor-van Vugt
2007, p. 14; A.M.M.M. Bots 2007, p. 264-265; A.T. Marseille 2005, p. 576 e.v.; A.H.J. Lennaerts
2004, p. 1125; J.E.M. Polak en W. den Ouden 2004, p. 43-44; L.J.M. Timmermans 2003, p. 131.
Verder A.F.M. Brenninkmeijer 2003A, p. 18 e.v.; A.F.M. Brenninkmeijer 2002, p. 978 e.v.; A.F.M.
Brenninkmeijer 2000, p. 702-703; R.H. de Bock 1999, p. 1148 e.v. Voorts A.R. Neerhof en B.J.
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Ter afronding zij opgemerkt dat W. Konijnenbelt heeft gezegd dat hij – in
overeenstemming met de hierboven genoemde literatuur – zich niet aan de
indruk kan onttrekken dat ‘diverse verschillen in jurisprudentie tussen bijvoor-
beeld de CRvB en de ABRvS zijn terug te voeren op het verschil tussen twee- en
meerpartijengeschillen’, maar dat dit niet uit de motivering van de rechterlijke
beslissingen zelf blijkt.250 Sterker nog, zo wordt hier toegevoegd, daar waar in
een zaak van de Afdeling bestuursrechtspraak een belang van een derde-belang-
hebbende, voor zover te overzien, geen rol speelt, wordt dezelfde – van de andere
hoogste bestuursrechters afwijkende – lijn gehanteerd. Het laatste hangt hoogst-
waarschijnlijk samen met dat (hier) de Afdeling bestuursrechtspraak er meer
belang aan hecht om ‘eenheid in jurisprudentie in eigen ‘huis’ na te streven’251

dan om deugdelijk en expliciet te motiveren waarom zij ten opzichte van de
andere hoogste bestuursrechters een afwijkende lijn hanteert.

3.3 Uitleiding

In het onderhavige hoofdstuk is de rechtspraak van de hoogste bestuursrechters
besproken, waarin sprake is (of inmiddels was) van gebrek aan rechtseenheid,
om te illustreren dat het rechtseenheidsprobleem tussen hen in overwegende
mate een argumentatieprobleem is. De natuurlijke houding van de rechter, zijnde
trouw aan de democratisch gelegitimeerde wet, is om de indruk te wekken dat
zijn beslissing vanzelfsprekend is omdat zij logisch uit de wet voortvloeit en hij
daarbij niet expliciteert wat zijn achterliggende beweegredenen zijn. Dit met
J.B.M. Vranken genoemde ‘verhullend argumenteren’ gaat veelal gepaard met
een politieke keuze door de rechter.252 Bij het gebruik van de woorden ‘politieke
keuze door de rechter’ gaat er waarschijnlijk bij de lezer een alarmbel klinken,
daar een dergelijke keuze, zo is dan de gedachte, is voorbehouden aan de
democratisch gelegitimeerde wetgever en daarmee een beperking is van de
rechtsvormende taak van de rechter.253 Het is tevens deze gedachte die maakt
dat ook de hoogste bestuursrechters regelmatig overwegen dat de beantwoording
van een bepaalde rechtsvraag buiten de rechtsvormende taak van de rechter
ligt.254 Benadrukt zij dat dit een gelegenheidsargument is, in de zin dat ook de

Schueler 1996, p. 157-178; A.R. Neerhof 1994, p. 144-145 en p. 154-157. Zie Jaarverslag Raad van
State 2005, p. 96 e.v.

250 Vergelijk de bron genoemd in de volgende voetnoot.
251 W. Konijnenbelt 2000, p. 716. Zie O. van Loon 2014, p. 263; M. Schreuder-Vlasblom 2013,

p. 1090.
252 Vergelijk Asser-Vranken, Vervolg 2005, nrs. 24 e.v. en 147 e.v. Zie J.B.M. Vranken 2005, p. 85-

100.
253 Vergelijk de in voetnoot 14 genoemde bronnen.
254 Vergelijk CRvB 30 januari 2015, ECLI:NL:CRVB:2015:227; ABRvS 21 mei 2014, AB 2014/288,

m.nt. Rodrigues; CRvB 25 april 2014, ECLI:NL:CRVB:2014:1615; CBb 5 september 2013, ECLI:NL:
CBB:2013:101; CBb 11 juni 2013, AB 2013/245, m.nt. Sewandono; HR 29 oktober 2010, BNB 2011/
51, m.nt. Pechler; CRvB 21 oktober 2009, ECLI:NL:CRVB:2009:BK0982; ABRvS 21 november
2006, AB 2007/80, m.nt. Stolk; CRvB 10 november 2006, ECLI:NL:CRVB:2006:AZ2111; CBb 30
juni 2005, AB 2005/391, m.nt. Van der Vlies; ABRvS 29 oktober 2003, AB 2003/463, m.nt. Stolk;
ABRvS 18 september 2002, AB 2003/21, m.nt. De Waard; CBb 27 december 2001, ECLI:NL:
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hoogste bestuursrechters in hun rechtspraak in beginsel alleen wijzen op hun
rechtsvormende taak wanneer de beantwoording van een bepaalde rechtsvraag
buiten die taak ligt en niet wanneer zij daadwerkelijk aan rechtsvorming doen.255

CBB:2001:AD8604; CRvB 30 mei 2000, RSV 2000/165. Zie CRvB 9 juni 1998, RSV 1998/240; CRvB
10 februari 1992, RSV 1993/252; CRvB 17 juli 1991, AB 1991/622; CRvB 7 december 1988, RSV
1989/67, m.nt. Keunen.

255 Vergelijk A.O. Lubbers 2011B, p. 126 e.v.; A. Hammerstein 2011A, p. 335 e.v.; Asser-Vranken
1995, nr. 241.
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4 Optimaliseren rechtseenheid

4.1 Inleiding

In het vorige hoofdstuk is de rechtspraak van de hoogste bestuursrechters, waarin
sprake is (of inmiddels was) van gebrek aan rechtseenheid, besproken om te
illustreren dat het rechtseenheidsprobleem tussen hen in overwegende mate een
argumentatieprobleem is. Door rechtsvorming als rechter in verband te brengen
met een ‘politieke keuze’ schiet hij veelal in een defensieve houding, hij probeert
dan de indruk te wekken dat zijn beslissing vanzelfsprekend is omdat zij logisch
uit de wet voortvloeit en hij expliciteert daarbij niet wat zijn achterliggende
beweegredenen zijn. Dit doet niet alleen af aan de werfkracht van een rechterlijke
beslissing, en zij geeft daarmee onvoldoende houvast om rechtseenheid tussen de
hoogste bestuursrechters te bereiken en/of te bestendigen, er wordt tevens geen
recht aan gedaan dat het ontwikkelen van het recht tot een zoveel mogelijk
maatschappelijk bevredigende oplossing niet is voorbehouden aan de democra-
tisch gelegitimeerde wetgever maar ook de taak is van de rechter.

In de literatuur is aandacht gevraagd of het wel gerechtvaardigd is om te denken dat
alleen het democratisch gelegitimeerd zijn een constitutieve voorwaarde voor
rechtsvorming is. Zo heeft S.K. Martens in dat kader over de bewering dat de rechter
niet democratisch gelegitimeerd is opgemerkt dat deze zinloos is. ‘Zeker’, aldus in zijn
woorden, ‘de legitimatie van de rechter ligt niet daarin dat hij is verkozen. Maar de
grondslag van ons staatsbestel is niet enkel de representatieve democratie, doch �o�ok en
vooral the rule of law: Nederland is een rechtsstaat. De rechtsstaat is onbestaanbaar
zonder rechtsprekende macht die is geroepen tot ‘overeenkomstig de wet’ rechtspre-
ken en daarmee [. . .] tevens tot rechtsvorming. De legitimatie van de rechtsprekende
macht is dus anders van aard, maar daarom niet minder dan die van de beide andere
machten van de trias politica.’256 Vanuit een (deels) andere invalshoek is in de
literatuur het ‘gebrek’ aan democratische legitimatie van de rechter genuanceerd door
erop te wijzen dat een dergelijke legitimatie niet alleen gelijkgesteld moet worden aan
representatieve democratie; door onder meer de groeiende verwevenheid van de
nationale rechtsorde met de Europese rechtsorde, vergelijk paragraaf 1.3, en het in
relatieve zin gebrek aan democratisch gelegitimeerde Europese wetgeving en
besluitvorming, is de taak van rechterlijke rechtsvorming autonomer geworden.257

256 S.K. Martens 2000, p. 751.
257 Vergelijk J.C.A. de Poorter 2014A, p. 6 e.v.; J.C.A. de Poorter 2014B, p. 103 e.v.; J.C.A. de Poorter

2011, p. 136 e.v. en p. 143 e.v.; J.C.A. de Poorter 2010B, p. 24 e.v.; J.C.A. de Poorter 2010A, p. 9
e.v. Verder H.C.F.J.A. de Waele 2009, p. 27 e.v. en p. 60 e.v.; M. Scheltema 2007A, p. 323-333.
Zie R.M. van Male 2003, p. 264-265.

117



Ook in deze zin heeft S.K. Martens gelijk dat de bewering in dit kader dat de rechter
niet democratisch gelegitimeerd is zinloos is. Anders dan bij politieke organen – lees:
wetgever en bestuur – is het optreden van de rechter niet gelegitimeerd door electoraat
of politieke verantwoordelijkheid, maar dient de legitimatie van dat optreden – waar-
onder zijn taak van rechtsvorming – gevonden te worden in de motivering van zijn
uitspraken.258

Het onderhavige hoofdstuk staat in het teken van een (nadere) uiteenzetting van
het pleidooi tot herijking van de werfkracht van de rechtspraak van de hoogste
bestuursrechters teneinde de rechtseenheid tussen hen te optimaliseren. Vervol-
gens wordt de vraag beantwoord op welke wijze aan deze herijking vorm dient te
worden gegeven?

De herijking van de werfkracht van de rechtspraak van de hoogste bestuursrechters
wordt geplaatst in het centrale betoog van dit preadvies dat het rechtseenheids-
probleem in overwegende mate een argumentatieprobleem is. Dit betekent dat de
volgende andere middelen om tot een dergelijke herijking te komen onbesproken
worden gelaten. In paragraaf 1.2.1 is benoemd dat de rechter een rechtsvormende
taak heeft en die ook uitoefent. Hieruit volgt dat (meer) nagedacht dient te worden
over hoe de maatschappij (met inbegrip van bijvoorbeeld empirische gegevens) bij dat
proces van rechtsvorming kan worden betrokken. In het rapport van de Wetenschap-
pelijke Raad voor het Regeringsbeleid, uit 2002, getiteld: ‘De toekomst van de natio-
nale rechtsstaat’, is dan ook geopperd dat er meer mogelijkheden moeten zijn om
vanuit de maatschappij een rol te spelen bij de rechtsvorming door de rechter.259 Vanaf
voornamelijk de publicatie van dat rapport is in de literatuur260 en in andere rappor-
ten261 veelvuldig over een dergelijke inbreng gediscussieerd. Dit heeft geleid tot de
door de regering ingestelde ‘Commissie normstellende rol Hoge Raad’ (vergelijk reeds
paragraaf 2.3). Deze commissie bood in 2008 aan de regering haar rapport aan,
getiteld: ‘Versterking van de cassatierechtspraak’.262 In dat rapport is het idee van de
mogelijkheid van prejudici€ele vragen door de feitenrechter en de inbreng van deskun-
digen naar voren gebracht.263 Ter uitvoering van dat rapport is door de Wet versterking
cassatierechtspraak op 1 juli 2012264 artikel 81a Wet op de Rechterlijke Organisatie
geïntroduceerd. In dat artikel is bepaald dat de Hoge Raad kennis neemt van door de
rechtbanken en de gerechtshoven gestelde prejudici€ele vragen. De artikelen 392 tot en
met 394 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering bevatten een nadere regeling van
deze procedure, waaronder de mogelijkheid om ook anderen dan partijen – zogeheten

258 Vergelijk E.M.H. Hirsch Ballin 1988, p. 233 e.v.
259 WRR-rapport 2002, p. 271-272. Voor de reactie van de regering zij gewezen op Kamerstukken II

2003/04, 29279, nr. 1.
260 Vergelijk de bronnen genoemd in voetnoot 265 (met de in die bronnen genoemde nadere

vindplaatsen).
261 Vergelijk W.D.H. Asser c.s. 2006, p. 151 e.v. en p. 162 e.v.; W.D.H. Asser c.s. 2003, p. 37 e.v. en

p. 212 e.v.
262 Versterking van de cassatierechtspraak 2008.
263 Vergelijk Versterking van de cassatierechtspraak 2008, i.h.b. p. 50 e.v.
264 Wet van 15 maart 2012, Stb. 2012, 116.
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amicus curiae – de gelegenheid te bieden om schriftelijke opmerkingen te maken,
teneinde een zo compleet mogelijk beeld te krijgen van de juridische en maatschappe-
lijke context van een bepaald geschil.265 Met het voorgaande mede als inspiratiebron,
wordt in de literatuur met betrekking tot de hoogste bestuursrechters, en dan in het
bijzonder: de Hoge Raad (inzake belastingzaken) en de Afdeling bestuursrechtspraak
van de Raad van State, thans ook gediscussieerd over hoe de maatschappij (met
inbegrip van bijvoorbeeld empirische gegevens) bij het proces van rechterlijke
rechtsvorming betrokken kan worden.266

4.2 Werfkracht van rechterlijke beslissing

Een opvatting over rechterlijke oordeelsvorming is dat het syllogisme gevolgd
dient te worden: de maior is de rechtsregel, de minor wordt gevormd door de
rechtsfeiten en de conclusio is dan het rechtsgevolg dat de rechtsregel verbindt aan
het bestaan van die rechtsfeiten.267 Op papier is dit redeneerschema foutloos, de
werkelijkheid is weerbarstiger. In het recht bestaan weinig constanten en ook de
rechter heeft te maken met variabelen, zoals de wenselijkheid van de uitkomst.
Het beeld van rechterlijke oordeelsvorming als een syllogistische redenering is te
simpel, in de zin dat daarmee ten onrechte wordt gesuggereerd dat die oordeels-
vorming altijd logisch-dwingend voortvloeit uit de vaststelling van de rechtsfeiten
en de toepassing van de juiste rechtsregel. Er is geen sprake van een dwingende
logica, het gaat altijd om een keuze.268 Bekend is wellicht dat dienaangaande
P. Scholten heeft gesproken over de ‘sprong’ (de zogeheten ‘sprong van Scholten’):

265 Vergelijk Asser-Vranken, Synthese 2014, nrs. 63 en 133; M.A. Loth 2014; J. Spier 2013, p. 41-48;
P.P.T. Bovend’Eert 2013, p. 82 e.v.; J.B.M. Vranken 2011C, p. 33-50; I. Giesen 2011, p. 51-70; N.
Frenk 2011, p. 115-128; F.G.H. Kristen 2011, p. 129-154; A.E.M. Röttgering 2011, p. 155-161; B.M.J.
van Klink 2010, p. 63 e.v.; M.A. Loth 2009A, p. 223 e.v.; J.B.M. Vranken 2009A, p. 1082-1093; I.
Giesen en H.N. Schelhaas 2008, p. 131-154; F.M. Köhne 2008, p. 155-166. Zie Asser Procesrecht/
Veegens-Korthals Altes-Groen 7 (2005), nr. 189; Asser-Vranken, Vervolg 2005, nrs. 76-77; I.
Giesen en J.B.M. Vranken 2003, p. 171-176; J.B.M. Vranken 2000, p. 1-5.

266 Vergelijk J.C.A. de Poorter 2015, p. 40-49; M.J.C. Pieterse 2014, p. 236 e.v.; J.C.A. de Poorter
2014B, p. 120 e.v.; R.J. Koopman 2014, p. 291-295; T. Barkhuysen 2014, p. 633; J.C.A. de Poorter
2013A, p. 7 e.v.; J.C.A. de Poorter 2013B, p. 75 e.v.; J.L.M. Gribnau, A.O. Lubbers en H. Vording
2013B, p. 449 e.v.; J.C.A. de Poorter 2011, p. 142 e.v.; J.L.M. Gribnau 2011, p. 241-261; J.C.A. de
Poorter en K.J. de Graaf 2011, p. 38 e.v.; A.O. Lubbers 2011A, p. 62-67; M. Scheltema 2011,
p. 320-321; P.M.F. van Loon 2011, p. 116 e.v.; J.C.A. de Poorter 2010B, p. 58 e.v. Verder R.H.
Happ�e 2010, p. 1456-1467; C.B. Bavinck 2009, p. 1-4; S. Douma 2007, p. 1-3; M. Scheltema
2007A, p. 323-333; M. Scheltema 2005B, p. 10 e.v.; M. Scheltema 2001, p. 42 e.v.

267 Vergelijk Asser Procesrecht/Asser 3 2013, nr. 31; Asser Procesrecht/Veegens-Korthals Altes-Groen
7 2005, nr. 90. Zie C. Bruijsten 2014, p. 38 e.v.; E. Bauw 2013, p. 219 e.v.; J.C.A. de Poorter 2013A,
p. 5 e.v.; J.C.A. de Poorter 2013B, p. 73 e.v.; J.C.A. de Poorter 2011, p. 121 e.v.; J.C.A. de Poorter en
K.J. de Graaf 2011, p. 61 e.v.; W. van Gerven en S. Lierman 2010, p. 261 e.v.; R.E.C.M. Niessen
2009, p. 11 e.v.; D.A. Verburg 2008, p. 233 e.v. Verder M. IJzermans 2001, p. 89-104; G.J. Wiarda
1999, p. 30 e.v.; W.J. Witteveen 1996, p. 34 e.v. Voorts J.H. Nieuwenhuis 1976, p. 495 e.v.; W. van
Gerven 1974, p. 23 e.v.; D.H.M. Meuwissen 1971, p. 13 e.v.; J.M. Polak 1953, p. 13 e.v.

268 Vergelijk Asser-Vranken 1995, nr. 217 e.v. Verder W.D.H. Asser 2013, p. 23 e.v.; R.H. Bock 2011,
p. 5; D.J.G. Visser 2011, p. 320-325; W.D.H. Asser 2008, p. 21 e.v.; M. IJzermans 2001, p. 89-104.
Zie Ph.A.N. Houwing 1947, p. 6.
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de intuïtie respectievelijk het rechtsgeweten van de rechter beslist over de
gewenste uitkomst. In zijn woorden:

‘De rechter doet anders dan waarnemen te wiens gunste de schaal overslaat,
hij beslist. Die beslissing is een handeling, zij wortelt tenslotte in het geweten,
van hem, die haar verricht. Het is een daad, die van de rechter wordt verwacht.
[. . .] Ik geloof, dat in ieder wetenschappelijk oordeel meer ligt dan waarne-
men en logisch betoog, doch wat daarvan zij, het rechtsoordeel is meer dan
dat – het is nooit herleidbaar tot deze twee. Het is niet een wetenschappelijk
oordeel, het is een wilsverklaring: zo moet het. Het is tenslotte een sprong,
gelijk iedere daad, ieder zedelijk oordeel dat is. [. . .] Het rechtsoordeel
worstelt in het zedelijk deel van ons geestesleven; ieder goed rechter streeft
er altijd weer naar dat op te leggen, wat hij in eigen geweten verantwoorden
kan. In zover is ieder rechtsoordeel irrationeel.’269

Vanuit een ander perspectief heeft ook J. Eggens betoogd dat de rechter als bon juge
zich – maar niet louter of zelfs maar grotendeels – moet laten leiden door zijn intuïtie.
Dit betoog is evenwel meer ingegeven als een waarschuwing voor de rechter dat hij
‘zijn ‘samengrijpend’ denken niet moet achterstellen bij zijn ‘ontledend’ denken, en
zijne intuïtie daarbij niet geheel – of zelfs maar grootendeels – mag uitschakelen,
zonder gevaar te loopen in zijne ‘logische’ redeneeringen den beslissenden schakel
over te slaan’.270

Een bekend, zij het niet zo vaak als zodanig benoemd, voorbeeld met betrekking
tot de bestuursrechtspraak van die ‘sprong’ is de uitspraak van de eerste voorzit-
ter van de Afdeling rechtspraak van de Raad van State, J. van der Hoeven, op
25 augustus 1976, over de waarschuwing dat politiedwang (bestuursdwang) zal
worden toegepast. Voor die tijd werd aangenomen dat een dergelijke waarschu-
wing geen rechtshandeling maar een feitelijke handeling betrof. De voorzitter van
de Afdeling rechtspraak overwoog echter in die uitspraak:

‘Wij delen dit oordeel niet. Het besluit van verweerders strekt tot uitvoering
van artikel 55, eerste lid, Woningwet en artikel 345 gemeentelijke
Bouwverordening. Ingevolge de artikelen 152, eerste lid, en 210 Gemeentewet
hebben verweerders de bevoegdheid – geenszins de verplichting – tot het in
de vorige toestand doen herstellen van hetgeen in strijd met de betreffende
bepalingen is of wordt ondernomen. Voor het gebruik maken van deze
bevoegdheid is op grond van artikel 152, tweede lid, Gemeentewet,
spoedeisende gevallen uitgezonderd, een voorafgaande schriftelijke
waarschuwing vereist. Deze waarschuwing is een voorwaarde voor het

269 Asser-Scholten 1974, p. 130, vergelijk p. 133-134. Zie M.H. Bregstein 1952; J.M. Polak 1953, p. 16
e.v. en p. 58 e.v.; H. Drion 1973B, p. 49 e.v.; J.J.H. Bruggink 1983, hoofdstuk 3; H. Kaptein 1996,
p. 75-90; N.F. van Manen 1996, p. 57-74; N. Rozemond 1998, p. 28 e.v. Verder Asser-Vranken,
Synthese 2014, nr. 77; C. Bruijsten 2014, p. 39; R.H. Bock 2011, p. 5, p. 24, p. 27, p. 197 en p.
233; J.B.M. Vranken 2011B, p. 51; J.H. Nieuwenhuis 2010, p. 131 e.v.; N.F. van Manen 2010,
p. 265 e.v.; W.J. Witteveen 2010, p. 299 e.v.; J.M. van Dunn�e 2006, p. 53-54; V.V.R. van Bogaert
2005, p. 401 e.v.

270 J. Eggens 1941, p. 13. Vergelijk J.M. van Dunn�e 2006, p. 8.
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rechtsgeldig uitoefenen van de bevoegdheid tot politiedwang en derhalve op
een rechtsgevolg gericht. Het besluit van verweerders, dat een waarschuwing
als bedoeld inhoudt, moet dan ook naar Ons oordeel als een beschikking in
de zin van artikel 2, eerste lid, Wet AROB worden aangemerkt.’271

Het is in de pen van A.M. Donner ‘in zijn beknoptheid een juweel van een
motivering. Dat daarbij de term ‘rechtsgevolg’ ruimer werd genomen dan menig-
een had verwacht, werd niet gemotiveerd – terecht, want daar zat nu, om met Van
der Hoevens leermeester, P. Scholten te spreken, de ‘sprong’ die zich niet meer
laat motiveren maar waar het rechtsgeweten door het geredeneer heen breekt.’272

Doch ook P. Scholten wees op het belang van de motivering van een rechterlijke
beslissing en in die zin moet deze toeschrijving van A.M. Donner met de eigen
woorden van eerstgenoemde als volgt worden bijgesteld:

‘Doch tegelijk is het [rechtsoordeel] een oordeel, dat uitgesproken wordt in
een functie, die de gemeenschap opdroeg. Dat sluit twee€erlei in: het moet steunen
op gezag – het moet logisch verantwoord kunnen worden. Die verantwoording kan
alleen door een redenering geschieden, waardoor de uitspraak in verband wordt
gebracht met de factoren, die gezag hebben in een bepaalde gemeenschap. In
zoverre is ieder rechtsoordeel rationeel. In de verplichting tot motivering vindt
deze zijde de rechtspraak haar volledige uitdrukking.’273

Evenwel waar P. Scholten de waarborgen, ter voorkoming dat de subjectiviteit
ontaardt in willekeur of anderszins oncontroleerbaar is, voornamelijk zocht in de
rechter zelf (het geweten), zijn tegenwoordig – in de woorden van J.B.M. Vranken
– deze ‘waarborgen meer extern gericht en ook iets inhoudelijker. Ze worden
geacht te liggen in de maatschappelijke aanvaardbaarheid van de rechterlijke
beslissing �en in de verantwoording die de rechter hiervan moet afleggen in de
motivering van zijn beslissing. [. . .] Maatschappelijke aanvaardbaarheid is niet
wat ‘men’ de beste oplossing vindt, en zeker niet wat de helft plus een denkt. Een
beslissing moet werfkracht hebben.’274 Dat een beslissing van een rechter werf-
kracht dient te hebben, dat wil (dus) zeggen: de kracht om naar maatschappelijke
opvattingen consensus met zijn beslissing te verwerven, sluit aan bij de in
paragraaf 1.5 neergeschreven opvatting dat dogmatiek niet staat voor een onwrik-
baar systeemdenken. Ook voor een rechterlijke beslissing is van toepassing dat
wanneer maatschappelijke problemen daarom vragen, zij erop gericht dient te
zijn om die problemen te geleiden tot een zoveel mogelijk maatschappelijk
bevredigende oplossing.275

271 Vz. ARRvS 25 augustus 1976, AB 1976/214, m.nt. Van der Burg. Vergelijk F.C.M.A. Michiels 1987,
p. 130 e.v. Zie Van Buuren/Jurgens/Michiels 2014, p. 29 e.v.; J.E.M. Polak 2010B, p. 378.

272 A.M. Donner 1984, p. 363. Vergelijk M. Scheltema 2011, p. 318; M. Scheltema 2001, p. 41. Zie
J.C.A. de Poorter en H.J.Th.M. van Roosmalen 2009A, deel III, waarin ook met betrekking tot de
meer recente bestuursrechtspraak (van de ABRvS) voorbeelden van de zogeheten sprong van
Scholten (en apodictische motiveringen) te vinden zijn.

273 Asser-Scholten 1974, p. 130, vergelijk p. 131 e.v. Zie Asser-Vranken, Synthese 2014, nr. 77.
274 J.B.M. Vranken 2011B, p. 51. Vergelijk Asser-Vranken, Synthese 2014, nrs. 77-78. Zie R.E.C.M.

Niessen 2009, p. 24 e.v. en p. 57. Verder Asser-Vranken 1995, nr. 217 e.v.
275 Vergelijk de bronnen genoemd in voetnoot 279.
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In het verlengde van hetgeen in paragraaf 1.2.1 over rechtsvorming door de rechter is
opgemerkt, omvat (naar hedendaagse opvatting) het door de rechter vaststellen van
geldend recht meer dan de wet.276 In deze zin had W.L.P.A. Molengraaff al in 1919
gelijk toen hij benadrukte dat niet uit het oog moet worden verloren ‘dat de wetboeken
slechts een deel van het recht doen kennen, dat zij nooit meer kunnen zijn in handen
van den rechter, dan wat een reisgids is in handen van den bezoeker van een vreemd
land. Het wetboek is een gids, een leidraad voor wien het recht wil leeren kennen, niet
het recht zelf, al is het voor den rechter een gids, dien hij verplicht is te raadplegen.’277

De rechter dient, gelijk als de wetgever, inhoud te geven ‘aan het recht, dat leeft in de
maatschappij, dat gelding heeft in het onderling verkeer der menschen’.278 Geïnspi-
reerd door deze woorden heeft H.C.F. Schoordijk betoogd dat de rechter een
maatschappij slechts goed kan dienen als hij zijn taak zoekt in het vinden van een
zoveel mogelijk maatschappelijk bevredigende oplossing; het vinden van een rechter-
lijke beslissing met werfkracht.279

4.3 Gedifferentieerd discursief motiveren

‘Op grond van langdurige ervaring, geloof ik’, aldus D.J. Veegens in 1977, ‘dat als
iemand een rechtsvraag krijgt voorgelegd, hij altijd eerst en vrij gauw de beslis-
sing weet en dat hij dan achteraf de motivering erbij gaat maken, zijn beslissing
verstandelijk gaat onderbouwen.’280 Of het – in de woorden van onder meer
H. Drion – ‘regressief redeneren’281 van de rechter, dat wil zeggen: de rechter
begint met intuïtief tot zijn beslissing te komen om daarna de argumenten te
bedenken die haar steunen, thans (geheel) verdwenen is, is moeilijk vast te stellen
daar het zich op het eerste niveau bevindt in de gedachtegang van de rechter.282

276 Indien er al een tijd van legisme is geweest (vergelijk H.C.F. Schoordijk 2014, p. 50 e.v.; Asser-
Vranken, Synthese 2014, nr. 104; G.E. van Maanen 1996, p. 12 e.v.; Asser-Vranken 1995, nr. 221),
dan ligt deze al lang achter ons. Zie C.J.H. Jansen 2014, p. 278 e.v.; W.J. Zwalve en C.J.H. Jansen
2013, p. 186 e.v.; G.E. van Maanen 2008, p. 33-50; C.J.H. Jansen 2008, p. 28-29; F.T. Groenewe-
gen 2006, p. 62 e.v.; V.V.R. van Bogaert 2005, p. 372 e.v. Verder H.C.F. Schoordijk 2003; H.C.F.
Schoordijk 1996; P.C. Kop 1992; H.C.F. Schoordijk 1988.

277 W.L.P.A. Molengraaff 1919, p. 494. Verder W.L.P.A. Molengraaff 1917, p. 4. Zie H.C.F. Schoordijk
2014, p. 14, p. 43, p. 50 e.v., p. 144, p. 155, p. 162 en p. 172; H.C.F. Schoordijk 2007, p. 825;
H.C.F. Schoordijk 2003, p. 16; H.C.F. Schoordijk 1999, p. 378; H.C.F. Schoordijk 1996, p. 28 e.v.
Verder C.J.H. Jansen 2014, p. 286.

278 W.L.P.A. Molengraaff 1919, p. 528. Verder W.L.P.A. Molengraaff 1917, p. 24. Zie H.C.F. Schoor-
dijk 2003, p. 17; H.C.F. Schoordijk 1999, p. 378. Verder I. Giesen 2008, p. 29-43.

279 H.C.F. Schoordijk 2014, p. 25, p. 31-32, p. 51, p. 60, p. 132 en p. 255 e.v. Vergelijk H.C.F.
Schoordijk 2015, p. 70; H.C.F. Schoordijk 2007, p. 825; H.C.F. Schoordijk 2003, p. 10 en p. 36;
H.C.F. Schoordijk 1999, p. 377-384; H.C.F. Schoordijk 1996, p. 5 e.v. Verder Asser-Hartkamp-
Sieburgh 6-III* 2014, nr. 331; P. Memelink 2009, p. 272 e.v.; J.H. Nieuwenhuis 2007, p. 6 en p.
11; V. van den Brink 2002, p. 128-129; O.A. Haazen 2001, p. 294 en p. 372. Zie G.J. Wiarda 1999,
p. 36; W. van Gerven 1974, p. 129 e.v. Voorts H.C.F. Schoordijk 1972.

280 D.J. Veegens 1977, p. 269. Vergelijk R.E.C.M. Niessen 2009, p. 22 e.v.; J.M. van Dunn�e 2006,
p. 28.

281 Vergelijk de bron genoemd in voetnoot 283.
282 Vergelijk C.F. Deelen 2015, p. 356-363.
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Over het ‘regressief redeneren’ van de rechter merkte H. Drion reeds op dat zijn grootste
bezwaar ertegen is ‘dat het in wezen een legitimatie inhoudt van een wijze van beslissen
die aan het meest essenti€ele van de rechterlijke functie geen recht doet wedervaren: het
luisteren naar alle argumenten van partijen en pas daarna zijn oordeel vormen, en,
wanneer het om collegiale rechtspraak gaat, dit oordeel zo voorlopig houden dat men
volledig open blijft staan voor eventuele afwijkende opinies van zijn mederechters’.283

In het verlengde van het ‘regressief redeneren’ van de rechter heeft S.K. Martens
in 1993 opgemerkt dat de civiele kamer van de Hoge Raad zich betrekkelijk
zelden van een betoogtrant bedient die wikt en weegt, voors en tegens bespreekt
en dan ten slotte voorzichtig een keuze maakt: ‘haar motiveringsmodellen’, aldus
in zijn woorden, ‘redeneren veeleer van meet af, zoals een goede pleitnota, aan op
het in raadkamer besloten resultaat: dat betekent veel plaats voor argumenten die
voor dat resultaat pleiten, en slechts aandacht voor tegenargumenten als dat voor
de overtuigende kracht dan wel voor de duidelijkheid onontbeerlijk is en ze in
kort bestek weerlegd kunnen worden. Ik [. . .] zou menen dat een dergelijke, van
meet af aan gedecideerd van een bepaalde opvatting getuigende betoogtrant in
beginsel beter past bij een rechterlijke uitspraak dan de onzekere, wikkende en
wegende.’284 Ten aanzien van het voorgaande heeft zich evenwel de hieronder te
bespreken ontwikkeling voorgedaan.

In de vorige paragraaf is opgemerkt dat bij rechterlijke oordeelsvorming geen
sprake is van een dwingende logica maar het altijd gaat om een keuze. De
natuurlijke houding van de rechter, zijnde trouw aan de democratisch gelegiti-
meerde wet, is om de indruk te wekken dat zijn beslissing vanzelfsprekend is
omdat zij logisch uit de wet voortvloeit en hij daarbij niet expliciteert wat zijn
achterliggende beweegredenen zijn. In samenhang met het laatste ziet de rechter
in zijn motivering dan af van een expliciete weergave van de verschillende voor-
en tegenargumenten: er wordt gekozen voor een bepaalde oplossing zonder
expliciet te motiveren waarom andere uitkomsten naar zijn oordeel tekort schie-
ten. Met juistheid heeft J.B.M. Vranken hierover opgemerkt dat dit geen recht
doet aan het feit dat recht een discursieve grootheid is, dat wil zeggen: ‘het altijd
voorlopige resultaat van een proces van meningsvorming en overtuiging, zowel in
abstracto als bij de beslissing in concreto’285 en hij heeft in dat licht een
gedifferentieerde motiveringsplicht bepleit die afhangt van de aard van het recht;
het rechtsgebied; de procesrechtelijke context, en de stand van de discussie in de

283 H. Drion 1977, p. 554. Zie H.J. Snijders 2009, p. 271 e.v.; A.R. Bloembergen 2005, p. 16. Verder
J.H. Nieuwenhuis 1992, p. 99-101; J.B.M. Vranken 1978B, p. 410-420.

284 S.K. Martens 1993, p. 142-143. Vergelijk Asser-Vranken 1995, nrs. 169, 182 en 247. Zie Asser-
Vranken, Synthese 2014, nrs. 33, 91, 115.

285 Asser-Vranken 1995, nr. 105 en vergelijk nrs. 112 e.v., 169, 182, 217 e.v. en 246 e.v. Zie Asser-
Vranken, Synthese 2014, nr. 4; H.C.F. Schoordijk 2014, p. 16; B.M.J. Klink en L.M. Poort 2013,
p. 264; J.H. Nieuwenhuis 2013, p. 11-20; M. Adams en D. Broeren 2013A, p. 189 e.v.; W.D.H.
Asser 2013, p. 24 e.v.; A. Soeteman 2010A, p. 185; B.M.J. van Klink 2010, p. 64 e.v.; A. Soeteman
2009, p. 13 e.v.; J.M. Smits 2009, p. 93 e.v.; W.D.H. Asser 2008, p. 22 e.v. Verder V.C.A. Lindijer
2006, p. 51 e.v.; V.V.R. van Bogaert 2005, p. 411 e.v.; L. Reurich 2003, p. 131; J.H. Nieuwenhuis
2000, p. 688 e.v. Voorts J.H. Nieuwenhuis 1995, p. 1387-1391; J.B.M. Vranken 1993, p. 231 e.v.
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rechtspraak en literatuur.286 Op de rechter rust, naar in zijn opvatting terecht tot
uitdrukking komt, een verzwaarde motiveringsplicht indien de beantwoording
van de aan de orde zijnde rechtsvraag in het belang is van de rechtsontwikkeling
of het bevorderen van de rechtseenheid.287 Met name sindsdien is in de
rechtspraak van voornamelijk de Hoge Raad, en in de literatuur dienaangaande,
geleidelijk aan (meer) tot uitdrukking gekomen dat recht een discursieve groot-
heid is en dat wanneer het belang van de rechtsontwikkeling of het bevorderen
van de rechtseenheid daartoe noopt, op een onverhullende wijze uitgebreider en
in het bijzonder discursief288 gemotiveerd dient te worden.289

Anders dan bij de Hoge Raad, is de zojuist besproken ontwikkeling minder goed
waar te nemen bij de Centrale Raad van Beroep, het College van Beroep voor het
bedrijfsleven en de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Daar-
enboven zijn in de rechtspraak van die drie hoogste bestuursrechters weinig tot
geen handvatten te vinden voor de manier waarop de bestuursrechter invulling
dient te geven aan zijn motiveringsplicht.290

In artikel 121 Grondwet is onder meer neergelegd ‘dat met uitzondering van de
gevallen bij de wet bepaald’, ‘de vonnissen’ de gronden inhouden waarop zij rusten.
Hierin ligt de motiveringsplicht van de rechter besloten,291 hetgeen (summier) nader is
uitgewerkt in onder meer artikel 5, eerste lid, Wet op de Rechterlijke Organisatie;
artikel 30 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering; artikel 359 Wetboek van Straf-
vordering, en de artikelen 8:77, eerste lid en onder b en tweede lid, en 8:67, tweede lid,
Awb.292 Met betrekking tot de laatste twee artikelen is in de rechtspraak alleen de
algemene lijn te ontdekken dat de motiveringsplicht niet zover strekt dat de bestuurs-
rechter gehouden is al hetgeen in beroep is aangevoerd afzonderlijk in de uitspraak op

286 Vergelijk Asser-Vranken 1995, nr. 227 e.v.
287 Vergelijk Asser-Vranken 1995, nrs. 240 e.v. en 248 e.v.
288 Vergelijk relatief recent bijvoorbeeld HR 3 oktober 2014, ECLI:NL:HR:2014:2873; HR 27 juni

2014, ECLI:NL:HR:2014:1528.
289 Vergelijk M.W.C. Feteris 2014, p. 419 e.v. en p. 425 e.v.; G. de Groot 2014, p. 129 e.v.; M.J.C.

Pieterse 2014, p. 234 e.v.; R.J.G.M. Widdershoven 2014B, p. 129 e.v.; C.H.W.M. Sterk 2013, p. 12-
15; M. Adams en D. Broeren 2013A, p. 189 e.v.; A.E.M. Röttgering 2013, p. 428 e.v.; L.J.A. Pieterse
2013B, p. 1-3; L.J.A. Pieterse 2013C, p. 152 e.v.; J.L.M. Gribnau, A.O. Lubbers en H. Vording
2013A, p. 252-253; A. Hammerstein 2011B, p. 34-35; C.H.W.M. Sterk 2009, p. 187-197. Zie wat
betreft het begin van deze ontwikkeling in de rechtspraak van de Hoge Raad Asser Procesrecht/
Veegens-Korthals Altes-Groen 7 (2005), nrs. 120 e.v. 184 en 186 e.v. Verder Asser-Vranken 1995,
nrs. 169 e.v. en 246.

290 Vergelijk J.C.A. de Poorter en H.J.Th.M. van Roosmalen 2009A, i.h.b. p. 13 e.v.; A.M.L. Jansen
2006, p. 173 e.v. Zie K.J. de Graaf en A.T. Marseille 2014, p. 271-288.

291 Blijkens de parlementaire geschiedenis van artikel 121 Grondwet is deze motiveringsplicht niet
beperkt tot vonnissen maar geldt deze bijvoorbeeld ook voor uitspraken van de bestuursrechter.
Vergelijk P.P.T. Bovend’Eert 2013, p. 295 e.v.; D.W.M. Wenders 2010, p. 105 e.v.; J.C.A. de
Poorter en H.J.Th.M. van Roosmalen 2009A, p. 13; A.M.L. Jansen 2006, p. 173 e.v.; A.M.L. Jansen
2005, p. 65 e.v.; B.W.N. de Waard 1995, p. 448 e.v.

292 Voor de verdragsrechtelijke verankering (zoals in artikel 6, eerste lid, EVRM) van deze motive-
ringsplicht zij gewezen op de literatuur genoemd in de vorige voetnoot.
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te nemen en te bespreken.293 Daarentegen heeft de Hoge Raad (civiele kamer) reeds in
zijn uitspraak van 4 juni 1993 de motiveringsplicht van de rechter nader ingevuld door
te overwegen dat ‘elke rechterlijke beslissing tenminste zodanig moet worden gemo-
tiveerd dat zij voldoende inzicht geeft in de daaraan ten grondslag liggende gedachte-
gang om de beslissing zowel voor partijen als derden – in geval van openstaan van
hogere voorzieningen: de hogere rechter daaronder begrepen – controleerbaar en
aanvaardbaar te maken’, en daarbij tot uitdrukking gebracht dat het, vergelijk hierbo-
ven, gaat om een gedifferentieerde motiveringsplicht, in de zin dat het van de omstan-
digheden van het geval afhangt hoe ver die plicht gaat.294 Het is met name sinds deze
uitspraak dat in de literatuur over het burgerlijk recht veelvuldig is besproken op welke
wijze aan deze motiveringsplicht vorm dient te worden gegeven.295

Dit hangt in elk geval (voor een deel) samen met het feit dat die drie als
bestuursrechtelijke appelrechters feitenrechters zijn en de (aandacht voor de)
motivering van hun rechtspraak onder meer concurreert met het vermijden van
overbelasting respectievelijk de gewenste snelle doorlooptijden van zaken (verge-
lijk het slot van paragraaf 2.3).296

Bij het bovenstaande dient aangetekend te worden dat wat betreft het ‘bedrijfsmodel’
aangaande het schrijven en motiveren van rechterlijke uitspraken er tevens verschillen
tussen de hoogste bestuursrechters bestaan. Anders dan bij de Afdeling bestuurs-
rechtspraak van de Raad van State, wordt het schrijven en motiveren van rechterlijke
uitspraken bij de andere hoogste bestuursrechters (en dan nog het meest bij het
College van Beroep voor het bedrijfsleven en de Hoge Raad (inzake belastingzaken))
meer als een ambacht uitgeoefend, het wordt daarom niet in overwegende mate
overgelaten aan het ondersteunend juridisch personeel.297 In een debat op 18 januari

293 Vergelijk ABRvS 24 september 2014, ECLI:NL:RVS:2014:3496; CRvB 21 augustus 2012, ECLI:NL:
CRVB:2012:BX5104; CRvB 22 januari 2008, ECLI:NL:CRVB:2008:BC3135; ABRvS 8 augustus
2007, ECLI:NL:RVS:2007:BB1317; ABRvS 27 juli 2005, ECLI:NL:RVS:2005:AU0104. Voor de
verdere (meer casuïstische) rechtspraak zij gewezen op M. Schreuder-Vlasblom 2013, p. 915 e.v.

294 HR 4 juni 1993, NJ 1993/659, m.nt. Verkade. Vergelijk voor verdere vindplaatsen de bronnen
genoemd in de volgende voetnoot.

295 Vergelijk Y. Buruma 2015, p. 150-158; G. de Groot 2014, p. 126 e.v.; J.D.A. den Tonkelaar en J.W.M.
Tromp 2014, p. 243 e.v.; J.B.M. Vranken 2014, p. 1734; W.D.H. Asser 2013, p. 27 e.v.; Asser
Procesrecht/Asser 3 2013, nrs. 267 en 291; J.D.A. den Tonkelaar en L.E. de Groot-van Leeuwen
2012, p. 320 e.v.; A.O. Lubbers 2011B, p. 123 e.v.; Asser Procesrecht/Veegens-Korthals Altes-Groen
7 2005, nrs. 120 e.v. en 221; K. Teuben 2005, p. 114, p. 184 e.v. en p. 312 e.v. Verder Asser-Vranken
1995, nrs. 217 e.v. en 227 e.v. Voorts J.M. Barendrecht 1993, p. 35-51; E. Korthals Altes 1993, p. 89-
103; S.K. Martens 1993, p. 133-153; J.B.M. Vranken 1993, p. 229-243; J.M. Barendrecht 1992, p. 171
e.v. Zie eerder R.J.G.M. Widdershoven 1989, p. 152-153; B.W.N. de Waard 1987, p. 371 e.v.; R.J.P.
Kottenhagen 1986, p. 296 e.v.; A.Q.C. Tak en J.B.J.M. ten Berge 1983, p. 99 e.v.

296 Vergelijk A. Hammerstein 2011A, p. 327. Verder J.C.A. de Poorter en H.J.Th.M. van Roosmalen
2009A, p. 29. Voorts Jaarverslag Raad van State 2011, p. 73 e.v.; Jaarverslag Raad van State 2008,
p. 49 e.v. Zie reeds H.E. Ras (1988, p. 1576): ‘Tekortschietende motiveringen zijn een symptoom
van overbelasting.’

297 Vergelijk O. van Loon 2014, p. 361; B.J. Schueler 2014A, p. 10 e.v.; B.J. Schueler 2014B, p. 160 e.v.;
W. Konijnenbelt 2014, p. 3064-3065; Raad voor de Rechtspraak 2013A, p. 5-6; A.J.C. de Moor-van
Vugt 2013, p. 89 e.v.; T. Barkhuysen 2013, p. 221; A. Hammerstein 2011A, p. 328-329. Zie J. van
Erp c.s. 2001, p. 53 en p. 65.

125



2013, georganiseerd door de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak over de inrich-
ting van de bestuursrechtspraak, naar aanleiding van mede de passage uit het in
paragraaf 2.3 besproken regeerakkoord, heeft de voorzitter van de Afdeling bestuurs-
rechtspraak opgemerkt dat wat hem betreft de uitkomst over het ‘bedrijfsmodel’
vaststaat: ‘Meer delegatie aan ondersteunende juristen is noodzakelijk, en dat pleit
voor het model van de Afdeling, en niet voor de werkwijze van de CRvB en het CBb.’298

In paragraaf 2.3 is besproken dat van de hoogste bestuursrechters de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State zich geleidelijk steeds meer is gaan
profileren als niet �e�en van de hoogste algemene bestuursrechters maar de
hoogste algemene bestuursrechter en dat zij in die hoedanigheid met betrekking
tot de rechtsontwikkeling en het bevorderen van de rechtseenheid een bijzondere
verantwoordelijkheid heeft. In de literatuur is evenwel met name over dat
rechtscollege meermaals uitgesproken dat de motivering van haar rechtspraak
– mede gelet op de zojuist benoemde profilering – op zijn zachtst gezegd voor
verbetering vatbaar is.299 De (Afdeling bestuursrechtspraak van de) Raad van
State lijkt zich deze kritiek te hebben aangetrokken.300 Zo is te wijzen op het
onderzoek ‘Motiveren bij rechtsvorming’, uit de serie ‘Studies en rapporten’ van
de Raad van State, uit 2009, waarin – geïnspireerd door onder meer de hierboven
genoemde gedachten van J.B.M. Vranken – differentiatiefactoren zijn gegeven die
relevant zijn bij het bepalen van de breedte en diepte van de motivering van de
uitspraken van de Afdeling bestuursrechtspraak.301

Het belang volgens de Raad van State van de motivering van een rechterlijke uitspraak
is bijvoorbeeld ook tot uitdrukking gekomen in zijn standpunt over de – in paragraaf
2.3 besproken – bevoegdheid om een grote kamer te vormen. Naar het terechte
oordeel van de Raad volgt de overtuigingskracht van een rechterlijke uitspraak enkel
en alleen uit de daaraan ten grondslag gelegde motivering en volgt die kracht niet uit
het enkele gegeven dat het een uitspraak van een grote kamer betreft.302

Uit dat onderzoek volgt dat indien het belang van de rechtsontwikkeling of het
bevorderen van de rechtseenheid daartoe noopt, een rechterlijke beslissing op een
onverhullende wijze uitgebreider en in het bijzonder discursief gemotiveerd dient

298 Weergegeven in NJB 2013, p. 602.
299 Vergelijk R.J.N. Schlössels 2012A, p. 83-103; A. Hammerstein 2011A, p. 333-334. Zie J.C.A. de

Poorter en H.J.Th.M. van Roosmalen 2009A; A.M.M.M. Bots 2007, p. 263 e.v.; A.M.L. Jansen
2006, p. 179 e.v.; L.J.A. Damen 2004A, p. 155-162; L.J.A. Damen 2003, p. 243-260. Verder
bijvoorbeeld Damen onder ABRvS 3 september 2014, AB 2014/410; ABRvS 27 augustus 2014,
AB 2014/384; ABRvS 18 juni 2014, AB 2014/382; ABRvS 16 april 2014, AB 2014/328.

300 Vergelijk Jaarverslag Raad van State 2003, p. 96-97; Jaarverslag Raad van State 2006, p. 91 en p.
94-95; Jaarverslag Raad van State 2007, p. 79 en p. 82. Zie J.E.M. Polak 2011, p. 1604.

301 J.C.A. de Poorter en H.J.Th.M. van Roosmalen 2009A. Verder J.C.A. de Poorter en H.J.Th.M. van
Roosmalen 2009B, p. 219-227. Vergelijk Jaarverslag Raad van State 2008, p. 49 e.v.; Jaarverslag
Raad van State 2009, p. 171 e.v.; Jaarverslag Raad van State 2010, p. 149; Jaarverslag Raad van
State 2012, p. 52-53. Zie A.O. Lubbers 2011B, p. 123 e.v.; A.T. Marseille 2010, p. 90-94.

302 Vergelijk Kamerstukken II 2009/10, 32450, nr. 4, p. 13. Zie T. Barkhuysen en M. Claessens 2012,
p. 91.
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te worden.303 Dit is specifiek het geval voor de situatie dat een hoogste bestuurs-
rechter ‘omgaat’, dat wil zeggen: een uitspraak doet in afwijking van een eerdere
vaste lijn uit zijn rechtspraak,304 of een vaste lijn uit de rechtspraak van een
andere hoogste (bestuurs)rechter niet volgt.305 In de literatuur is wat betreft het
laatste tot uitdrukking gekomen dat in een intern rapport, getiteld: ‘Rapport opzet
en vormgeving van uitspraken van de Afdeling bestuursrechtspraak’, in aanwij-
zing 100i is bepaald dat in het geval dat de Afdeling bestuursrechtspraak een vaste
lijn uit de rechtspraak van een andere hoogste (bestuurs)rechter niet volgt, zij dit
uitdrukkelijk vermeldt en uiteenzet welke argumenten daartoe nopen.306 Tot nu
toe is dit evenwel een dode letter gebleken, in de zin dat, voor zover te overzien,
ook die hoogste bestuursrechter nimmer uitdrukkelijk, laat staan met argumen-
ten, vermeldt wanneer zij een vaste lijn uit de rechtspraak van een andere hoogste
(bestuurs)rechter niet volgt (vergelijk bijvoorbeeld de in hoofdstuk 3 besproken
rechtspraak). Hiermee wordt geen dienst bewezen aan het belang van de
rechtsontwikkeling en het bevorderen van de rechtseenheid en wordt meer in
algemene zin miskend dat pas in de openlijke confrontatie van tegengestelde
argumenten (en posities) het recht vorm en inhoud kan krijgen (het recht als een
discursieve grootheid).307

4.4 Uitleiding en aanbevelingen

Dat een rechterlijke beslissing niet wordt voorzien van een motivering met een
expliciete weergave van de verschillende voor- en tegenargumenten maar dat door
de rechter gekozen wordt voor een bepaalde oplossing zonder expliciet te motive-
ren waarom andere uitkomsten naar zijn oordeel tekortschieten, ligt in het
verlengde van de natuurlijke houding van de rechter, zijnde trouw aan de demo-
cratisch gelegitimeerde wet, om de indruk te wekken dat zijn beslissing vanzelf-
sprekend is omdat zij logisch uit de wet voortvloeit en hij daarbij niet expliciteert
wat zijn achterliggende beweegredenen zijn. Het recht ontwikkelen tot een zoveel
mogelijk maatschappelijk bevredigende oplossing is evenwel niet voorbehouden
aan de democratisch gelegitimeerde wetgever maar is ook de taak van de rechter.
Met het door de rechter in zijn beslissing expliciet onderkennen van het laatste
wordt de weg geopend om die beslissing, wanneer het belang van de

303 Vergelijk J.C.A. de Poorter en H.J.Th.M. van Roosmalen 2009A, i.h.b. deel VI.
304 Vergelijk J.C.A. de Poorter en H.J.Th.M. van Roosmalen 2009A, p. 67 en p. 121.
305 Vergelijk J.C.A. de Poorter en H.J.Th.M. van Roosmalen 2009A, p. 86, p. 88 e.v. en p. 121-122. Zo

ook O. van Loon 2014, p. 130-131, p. 262 en p. 264; A.W.M. Bijloos 2014, p. 206; J.C.A. de Poorter
en K.J. de Graaf 2011, p. 68 en p. 232-233; J.C.A. de Poorter 2011, p. 151; R.J.G.M. Widdershoven
2011A, p. 285; P. van Dijk en J.C.A. de Poorter 2010, p. 87; Bartel onder HR 16 april 2010, BNB
2010/228; A.T. Marseille 2010, p. 94; A.J.C. de Moor-van Vugt 2010, p. 316; M. Scheltema 2010,
p. 220; R.P. den Otter 2008, p. 100; A.M.M.M. Bots 2007, p. 265; R.J.G.M. Widdershoven 2006A,
p. 292-293; M. Scheltema 2006B, p. 295; M. Scheltema 2006A, p. 219-224; M. Scheltema 2005A,
p. 288-289. Verder J. van Erp c.s. 2001, i.h.b. p. 53 en p. 65 (zoals besproken in paragraaf 1.1 van
dit preadvies).

306 Weergegeven in A.W.M. Bijloos 2014, p. 200. Zie Jaarverslag Raad van State 2010, p. 149;
Jaarverslag Raad van State 2008, p. 51-52.

307 Vergelijk M.A. Loth 2001, p. 115. Zie J.H. Nieuwenhuis 2000, p. 687-689.
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rechtsontwikkeling of het bevorderen van de rechtseenheid daartoe noopt, op een
onverhullende wijze uitgebreider en in het bijzonder discursief te motiveren. Door
een rechterlijke beslissing op deze wijze te motiveren, en daarmee bijvoorbeeld
duidelijk te maken waarom een vaste lijn uit de rechtspraak van een andere
hoogste bestuursrechter niet wordt gevolgd, wint een dergelijke beslissing aan
werfkracht en zij geeft daarmee meer houvast om rechtseenheid tussen de
hoogste bestuursrechters te bereiken en/of te bestendigen. Het op de zojuist
genoemde wijze motiveren van een rechterlijke beslissing kan daarenboven voor
het voetlicht brengen waarom er (op een bepaald onderwerp) een verschil in
rechtspraak tussen de hoogste bestuursrechters is, hetgeen als gevolg kan hebben
dat er ter zake consensus ontstaat dat er (op een bepaald onderwerp) geen
rechtsoneenheid tussen hen bestaat, maar er ‘slechts’ sprake is van legitieme
differentiatie (vergelijk paragraaf 1.2.1).

De aanbeveling om als rechter, wanneer het belang van de rechtsontwikkeling of het
bevorderen van de rechtseenheid daartoe noopt, op een onverhullende wijze uitgebrei-
der en in het bijzonder discursief te motiveren, sluit aan bij de ontwikkeling om de
rechtspraak voor de maatschappij ‘transparanter’ te maken. In de in 2013 verschenen
bundel van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, getiteld: ‘Speel-
ruimte voor transparantere rechtspraak’, wordt dienaangaande een onderscheid
gemaakt tussen openheid, begrijpelijkheid en bekritiseerbaarheid. Het gegeven dat
de rechter een rechtsvormende taak heeft en die ook uitoefent, vergelijk paragraaf
1.2.1, noopt er blijkens dat rapport onder meer toe dat bij rechterlijke rechtsvorming in
de motivering de argumenten voor en tegen van de gemaakte keuze worden genoemd,
teneinde de maatschappij meer houvast te geven voor het begrijpen, accepteren of
bekritiseren.308 Dienaangaande kan blijkens dat rapport ook gedacht worden aan de
invoering van de mogelijkheid van (concurring en) dissenting opinions bij de hoogste
nationale rechters.309 In het geval dat een minderheid van een hoogste nationale
rechter met argumenten een afwijkende mening aan een desbetreffende uitspraak
kan toevoegen, wordt de meerderheid aangespoord om in de argumentatie van een
rechterlijke beslissing in te gaan op die tegengestelde argumenten.310 De discussie over
de mogelijkheid van (concurring en) dissenting opinions laait in Nederland om de zoveel
tijd op en kan niet rekenen op een overweldigend warm onthaal in de literatuur en
door de ondervraagde rechters.311 De redenen hiervoor zijn onder meer dat ons

308 Vergelijk de bronnen genoemd in de volgende voetnoot. Wat betreft de ontwikkeling van het
begrijpen, accepteren of bekritiseren van het optreden van de overheid, kan in een breder kader
gewezen worden op de informele aanpak via het project ‘Prettig Contact met de Overheid’
respectievelijk ‘Passend contact tussen overheid en burger’. Vergelijk Raad voor het openbaar
bestuur 2014; A.T. Marseille, H.D. Tolsma en K.J. de Graaf 2014, p. 30-44; H.E. Bröring 2014,
p. 60-84; N. Karsten 2014, p. 132-143; M.T.A.B. Laemers 2014, p. 186-204 (met de in die bronnen
genoemde nadere vindplaatsen).

309 Vergelijk J.E.J. Prins, H. Griffioen en D. Broeders 2013, p. 25-114; M. Adams en D. Broeren
2013A, p. 167-206; M. Adams en D. Broeren 2013B, p. 2500-2505; H.M. Griffioen en J.E.J. Prins
2013, p. 222-229; R.J. Verschoof 2013, p. 821-825; C.H.W.M. Sterk 2013, p. 12-15; J.E.J. Prins
2013, p. 16-37. Zie J.D.A. den Tonkelaar en J.W.M. Tromp 2014, p. 243 e.v.

310 Vergelijk H. Drion 1973C, p. 39. Zie W.M.E. Thomassen 2006, p. 686 e.v.; C.E. Drion 2005A,
p. 192 e.v.

311 Vergelijk de bronnen genoemd in de volgende voetnoot.
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rechtsstelsel, als onderdeel van de civil law-traditie, gekenmerkt wordt door collegiale
rechtspraak (met de nadruk op het ambt van het gerecht) en ons rechtsstelsel in
mindere mate bestaat uit rechtersrecht. Dit is in de common law-traditie anders, hetgeen
als gevolg heeft dat rechters uit die traditie in meerdere mate gedwongen zijn om aan
de maatschappij verantwoording af te leggen over de wijze waarop zij het recht
ontwikkelen.312 Ook een conclusie van een advocaat-generaal spoort – gelijk als
hieronder wordt opgemerkt – het rechtscollege, dat om die conclusie heeft gevraagd,
aan om in de argumentatie van zijn rechterlijke beslissing in te gaan op de door de
advocaat-generaal besproken tegengestelde argumenten.313 Het is waarschijnlijk ook
om die reden dat de regering met betrekking tot de bevoegdheid om een conclusie van
een advocaat-generaal in het bestuursrecht te vragen heeft opgemerkt dat een derge-
lijke conclusie mede de functie kan vervullen die (concurring en) dissenting opinions in
common law-landen (en bij het Europese Hof voor de Rechten van de Mens)
vervullen.314

De aansporing om, wanneer het belang van de rechtsontwikkeling of het bevor-
deren van de rechtseenheid daartoe noopt, op een onverhullende wijze uitge-
breider en in het bijzonder discursief te motiveren, dient in eerste instantie vanuit
de organisatie van de hoogste bestuursrechters zelf te komen. Stappen in die
richting zijn ook reeds gezet. Zo is te wijzen op het in de vorige paragraaf
genoemde onderzoek, getiteld: ‘Motiveren bij rechtsvorming’, uit de serie ‘Studies
en rapporten’ van de Raad van State, en het intern rapport, getiteld: ‘Rapport
opzet en vormgeving van uitspraken van de Afdeling bestuursrechtspraak’.

Daarenboven is in paragraaf 1.3 besproken dat, voor zover te overzien, bij de hoogste
bestuursrechters (inmiddels) verschillende vormen van zaaksdifferentiatie worden

312 Vergelijk W.M. Limborgh 2014, p. 147-156; M.J.C. Pieterse 2014, p. 238; A. Soeteman 2014, p. 92-
93; W.M. Limborgh 2013, p. 1708-1714; C.H.W.M. Sterk 2013, p. 14-15; L.J.A. Pieterse 2013C,
p. 151-159; J.E.J. Prins, H. Griffioen en D. Broeders 2013, p. 97 e.v.; J.E.J. Prins, J. van der Mijl en
W. Tiemeijer 2013, p. 223 e.v.; J.E.J. Prins 2013, p. 23 e.v.; M. Adams en D. Broeren 2013A, p. 187
e.v.; M. Adams en D. Broeren 2013B, p. 2500 e.v.; H.M. Griffioen en J.E.J. Prins 2013, p. 228-229;
P.P.T. Bovend’Eert 2013, p. 92 e.v.; J.C.A. de Poorter 2013B, p. 106-107; H.C.F.J.A. de Waele 2013,
p. 468 e.v.; A. Hammerstein 2011B, p. 34 e.v.; J.L.W. Broeksteeg 2011, p. 247-250; A. Soeteman
2011, p. 251-252; A. Soeteman 2010B, p. 864-867; A.L.H. Ernes 2010, p. 846-847; H. de Doelder
2010, p. 372-377; C.H.W.M. Sterk 2009, p. 192 e.v.; G.J.M. Corstens 2009A, p. 1079; A. Soeteman
2009, p. 21 e.v.; T. Mertens en B. Vermeulen 2008, p. 47-62; M.R. Mok 2008, p. 239 e.v.; J.
Numann 2008, p. 251 e.v.; C.H. Sieburgh 2008A, p. 109 e.v.; W.M.E. Thomassen 2006, p. 686-
690; W.D.H. Asser 2006, p. 691-695; P.T.C. Hoefer-van Dongen 2006, p. 696-697; Asser
Procesrecht/Veegens-Korthals Altes-Groen 7 2005, nr. 158; C.E. Drion 2005A, p. 189 e.v.; C.E.
Drion 2005B, p. 519. Verder H.U. Jessurun d’Oliveira 1991, p. 171-180; J.E.F.F.M. Duijnstee 1990,
p. 49-52; J.C.M. Leijten 1990, p. 216-217; L.H. van den Heuvel 1989, p. 477-481; J.C.M. Leijten
1975, p. 166-167; H. Drion 1973C, p. 31-48; O. de Savornin Lohman 1973, p. 49-78; J.C.M. Leijten
1973, p. 649-659; J.C.M. Leijten 1972, p. 697-707 en p. 731-741. Zie J.P. Fockema Andreae 1934.

313 Vergelijk J.C.A. de Poorter en J.E.M. Polak 2014, p. 147. Verder J.C.A. de Poorter en K.J. de Graaf
2011, p. 245-246; A.J.C. de Moor-van Vugt 2010, p. 312-313; J.C.A. de Poorter 2010B, p. 72-73. Zie
M.W.C. Feteris 2014, p. 423 e.v.; W.M. Limborgh 2014, p. 153 e.v.; A. Hammerstein 2011A,
p. 329; C.H. Sieburgh 2008A, p. 99-116; Asser Procesrecht/Veegens-Korthals Altes-Groen 7
(2005), nr. 188.

314 Vergelijk Kamerstukken II 2009/10, 32450, nr. 3, p. 17.
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toegepast, opdat in een vroeg stadium van de procedure een onderscheid kan worden
gemaakt in ‘gewone’ zaken en zaken die gelet op het belang van de rechtsontwikkeling
of het bevorderen van de rechtseenheid de aandacht krijgen die zij verdienen.

Verder kunnen hier de – in paragraaf 2.3 besproken – bevoegdheden om een
grote kamer te vormen en om een conclusie van een advocaat-generaal te vragen
worden genoemd. Het initiatief om deze bevoegdheden aan te wenden ligt bij
de desbetreffende rechtscolleges zelf. De kans bestaat dat de zojuist genoemde
bevoegdheden alleen worden aangewend indien reeds in bijvoorbeeld de Com-
missie Rechtseenheid Bestuursrecht tot uitdrukking is gekomen dat over een
bepaald onderwerp overeenstemming is of kan worden bereikt.315 Het is mede
daarom van belang dat de hoogste bestuursrechters tevens meer van buitenaf
aangespoord kunnen worden om, wanneer het belang van de rechtsontwikke-
ling of het bevorderen van de rechtseenheid daartoe noopt, hun rechterlijke
beslissingen op een onverhullende wijze uitgebreider en in het bijzonder dis-
cursief te motiveren. Teneinde een dergelijke externe aansporing te bewerkstelli-
gen wordt de aanbeveling gedaan om een advocaat-generaal in het
bestuursrecht de bevoegdheid te verlenen om, in het belang van de rechtsont-
wikkeling of het bevorderen van de rechtseenheid, (hoger) beroep in het belang
van het recht in te stellen.316

Met betrekking tot deze aanbeveling wordt niet alleen in herinnering gebracht dat uit
een (ongepubliceerd) onderzoek van de Raad van State zelf blijkt dat rechtsvormende
uitspraken soms niet als zodanig worden herkend (vergelijk paragraaf 1.3), maar ook
dat er – ondanks het nuttige werk van de Commissie Rechtseenheid Bestuursrecht –
nog steeds op verschillende onderwerpen rechtsoneenheid tussen de hoogste (be-
stuurs)rechters bestaat (vergelijk paragrafen 1.2.2 en 2.3 en hoofdstuk 3).

Hier dringt zich een vergelijking op met ‘cassatie in het belang der wet’ ex artikel
78, eerste lid, Wet op de Rechterlijke Organisatie; een bijzonder rechtsmiddel dat,
vergelijk het zesde lid van dat artikel, niet kan worden ingesteld indien voor
partijen een gewoon rechtsmiddel openstaat en geen nadeel toebrengt aan de
rechten die door partijen zijn verkregen. Met het laatste wordt bedoeld dat de
beoordeling en het uiteindelijke oordeel van de Hoge Raad met betrekking tot
‘cassatie in het belang der wet’ enkel en alleen een algemeen belang dient:
partijen worden niet in hun rechtsposities geraakt en voor hen ‘blijft de toestand
die voortvloeit uit het gewezen vonnis of arrest (dat tussen hen niet vernietigd
wordt, doch onverkort in stand blijft) voortbestaan, alsof er geen arrest van de
Hoge Raad is’.317 Met het op een vergelijkbare wijze in de Awb voorzien in de

315 Vergelijk B.J. van Ettekoven 2011A, p. 322; B.J. van Ettekoven 2010, p. 289; T. Barkhuysen 2010B,
p. 1961, die een vergelijkbare observatie hebben gemaakt met betrekking tot de bevoegdheid om
een grote kamer te vormen.

316 Vergelijk J.C.A. de Poorter en K.J. de Graaf 2011, p. 218 e.v. en p. 245 e.v. Verder J.L. Verbeek
2013, p. 604-605; K.J. de Graaf en A.T. Marseille 2013, p. 358.

317 W.H.B. den Hartog Jager 1994, p. 237-238. Verder H.U. Jessurun d’Oliveira 1973B, p. 235 e.v. Zie
M.W.C. Feteris 2014, p. 465 e.v.; Asser Procesrecht/Veegens-Korthals Altes-Groen 7 (2005), nr.
47; J.W. Fokkens 2003, p. 193-205.
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bevoegdheid van een advocaat-generaal om (hoger) beroep in het belang van het
recht in te stellen, wordt geen afbreuk gedaan aan de – in paragraaf 2.3 bespro-
ken – gewenste snelle doorlooptijden van zaken. Een voorwaarde om deze
ambtshalve bevoegdheid van een advocaat-generaal op het gebied van het be-
stuursrecht goed te laten werken is om die advocaat-generaal – anders dan thans
het geval is – in te bedden in een professioneel en onafhankelijk opererend
parket, waarbij het – tevens in het belang van de rechtsontwikkeling en het
bevorderen van de rechtseenheid aangaande de andere rechtsgebieden – de
voorkeur heeft om hem toe te voegen aan het reeds bestaande parket van de
procureur-generaal bij de Hoge Raad.318

In de paragrafen 2.3 en 4.1 is het rapport van de ‘Commissie normstellende rol Hoge
Raad’, uit 2008, getiteld: ‘Versterking van de cassatierechtspraak’, besproken. In dat
rapport is ook aandacht besteed aan ‘cassatie in het belang der wet’, in de zin dat
daarin is voorgesteld om een adviescommissie in het leven te roepen die de procureur-
generaal bij de Hoge Raad adviseert over uitspraken die zich lenen voor een voordracht
tot ‘cassatie in het belang der wet’. De leden van de commissie zouden volgens dat
rapport door de procureur-generaal moeten worden benoemd en bij voorkeur afkom-
stig moeten zijn uit de rechterlijke macht en de wetenschap.319 Dit voorstel is door de
procureur-generaal voor wat betreft civiele zaken overgenomen.320 Goed voorstelbaar
is dat ook een advocaat-generaal (de procureur-generaal) met betrekking tot de
hierboven gedane aanbeveling om in het bestuursrecht (hoger) beroep in het belang
van het recht te kunnen instellen, een dergelijke adviescommissie in het leven roept.

318 Vergelijk J.C.A. de Poorter en K.J. de Graaf 2011, p. 218 e.v. en p. 245 e.v.; B.J. van Ettekoven
2011B, p. 272-273; B.J. van Ettekoven 2011A, p. 323; R.J.G.M. Widdershoven 2011A, p. 285; A.J.C.
de Moor-van Vugt 2010, p. 311 e.v.; B.J. van Ettekoven 2010, p. 290 e.v.; B.J. van Ettekoven 2008,
p. 14-18. Verder A.T. Marseille, K.J. de Graaf en A.J.H. Smit 2008, p. 67-76; A.J.C. de Moor-van
Vugt 2007, p. 45 e.v.; A.T. Marseille, K.J. de Graaf en A.J.H. Smit 2007, p. 175 e.v.

319 Vergelijk Versterking van de cassatierechtspraak 2008, p. 48-50 en p. 57. Zie M.W.C. Feteris
2014, p. 476. Verder T. Hartlief 2011, p. 191-206; B.T.M. Wiel 2011, p. 207-214; F.W. Bleichrodt
2011, p. 215-223; M.J. Borgers 2011, p. 225-232; R.E.C.M. Niessen 2011, p. 233-240.

320 Informatie te vinden via: http://www.rechtspraak.nl.
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5 Balans

Mede voor degene die het ‘olifantenpaadje’ naar het onderhavige hoofdstuk heeft
genomen, kan de betooglijn van dit preadvies – in relatie tot de in paragraaf 1.1
genoemde (vraag)stelling – als volgt worden weergegeven. Het rechtseenheids-
probleem tussen de hoogste bestuursrechters is in overwegende mate een
argumentatieprobleem. De natuurlijke houding van de rechter, zijnde trouw aan
de democratisch gelegitimeerde wet, is om de indruk te wekken dat zijn beslis-
sing vanzelfsprekend is omdat zij logisch uit de wet voortvloeit en hij daarbij niet
expliciteert wat zijn achterliggende beweegredenen zijn. Dit met J.B.M. Vranken
genoemde ‘verhullend argumenteren’ doet niet alleen af aan de werfkracht van
een rechterlijke beslissing, en zij geeft daarmee onvoldoende houvast om
rechtseenheid tussen de hoogste bestuursrechters te bereiken en/of te bestendi-
gen, er wordt tevens geen recht aan gedaan dat het ontwikkelen van het recht tot
een zoveel mogelijk maatschappelijk bevredigende oplossing niet is voorbehou-
den aan de democratisch gelegitimeerde wetgever maar ook de taak is van de
rechter. Met het door de rechter in zijn beslissing expliciet onderkennen van het
laatste wordt de weg geopend om die beslissing, wanneer het belang van de
rechtsontwikkeling of het bevorderen van de rechtseenheid daartoe noopt, op een
onverhullende wijze uitgebreider en in het bijzonder discursief te motiveren. Door
een rechterlijke beslissing op deze wijze te motiveren, en daarmee bijvoorbeeld
duidelijk te maken waarom een vaste lijn uit de rechtspraak van een andere
hoogste bestuursrechter niet wordt gevolgd, wint een dergelijke beslissing aan
werfkracht en zij geeft daarmee meer houvast om rechtseenheid tussen de
hoogste bestuursrechters te bereiken en/of te bestendigen. Het op de zojuist
genoemde wijze motiveren van een rechterlijke beslissing kan daarenboven voor
het voetlicht brengen waarom er (op een bepaald onderwerp) een verschil in
rechtspraak tussen de hoogste bestuursrechters is, hetgeen als gevolg kan hebben
dat er ter zake consensus ontstaat dat er (op een bepaald onderwerp) geen
rechtsoneenheid tussen hen bestaat, maar er ‘slechts’ sprake is van legitieme
differentiatie.

In herinnering wordt, tot besluit, gebracht, vergelijk paragraaf 2.3, dat het ‘wat
worden zal’ aangaande de institutionele inrichting van de bestuursrechtspraak op
de volgende wijze kan worden ingekleurd: de Hoge Raad (inzake belastingzaken)
en de Afdeling bestuursrechtspraak als de twee hoogste bestuursrechters, waarbij
het laatstgenoemde rechtscollege (als feitenrechter) zich wat betreft zijn taakop-
vatting en werkwijze in overwegende mate laat inspireren door de taakopvatting
en werkwijze van de Hoge Raad (als cassatierechter). Voor de Afdeling bestuurs-
rechtspraak blijft het naar de bedoeling van de regering mogelijk om gebruik te
maken van de bevoegdheden om een grote kamer te vormen en om een conclusie
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van een advocaat-generaal te vragen. Door het terugbrengen van het aantal
hoogste bestuursrechters naar twee en de inmiddels in positieve zin opgedane
ervaring van het nemen van een conclusie door een advocaat-generaal in het
bestuursrecht, ligt het (nog) meer voor de hand om de werkwijze en bevoegdhe-
den van die advocaat-generaal op dezelfde wijze vorm te geven als de werkwijze
en bevoegdheden van een advocaat-generaal bij de Hoge Raad. De aanbeveling is
gedaan om een advocaat-generaal in het bestuursrecht de bevoegdheid te verle-
nen om, in het belang van de rechtsontwikkeling of het bevorderen van de
rechtseenheid, (hoger) beroep in het belang van het recht in te stellen. Dit met
als doel om een externe aansporing te bewerkstelligen dat, wanneer �e�en van de
zojuist genoemde belangen daartoe noopt, een rechterlijke beslissing op een
onverhullende wijze uitgebreider en in het bijzonder discursief gemotiveerd
wordt. Een voorwaarde om deze ambtshalve bevoegdheid van een advocaat-
generaal op het gebied van het bestuursrecht goed te laten werken is om die
advocaat-generaal – anders dan thans het geval is – in te bedden in een profes-
sioneel en onafhankelijk opererend parket, waarbij het – tevens in het belang van
de rechtsontwikkeling en het bevorderen van de rechtseenheid aangaande de
andere rechtsgebieden – de voorkeur heeft om hem toe te voegen aan het reeds
bestaande parket van de procureur-generaal bij de Hoge Raad.
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