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Content

Programma

1. totstandkoming en terminologie

2. concentratie procesrecht in Awb

3. "meesleepregeling" nieuwe besluiten (art. 6:19)

4. verruiming passeren gebreken (art. 6:22) en introductie relativiteitsvereiste 
(art. 8:69a)

5. enige kleine onderwerpen

6. finaliteit  (art. 8:41a en art. 8:72)

7. hoger beroep

8. overgangsrecht

-> lezing in vogelvlucht/uitgebreide slides als naslagwerk
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1.a Voorgeschiedenis

• Voorontwerp, breed uitgezet

• Gevraagd en ongevraagd advies van de Raad van State

• Concurrentie met Crisis- en herstelwet

• Eind 2010 start parlementaire behandeling in TK

• Op 11 december 2012 afronding behandeling door EK (waarin
het vooral gaat over de "relativiteitstheorie")
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1.b Terminologie

art. 1:4: 

• eerste lid: "bestuursrechter": ter vervanging van 
"administratieve rechter", maar ook in Hfdst. 8 consequent 
gebruikt

• tweede lid: "hogerberoepsrechter", een nieuwe term
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2.1.a Concentratie best.proc.r.

• Het bestuursprocesrecht uit vijf wetten gaat samen in de Awb; 
alleen "institutionele zaken" blijven nog in WRvS, Ber.wet, AWR 
en Wbbo

• De Awb wordt hét "Wetboek van bestuursrechtelijke 
rechtsvordering", met:
- procesrecht voor rechtbank en overige eerste aanleg in Hfdst. 8 
en
- procesrecht voor hoger beroep in (m.n.) titel 8.5

• Let op 1: art. over herziening wordt verplaatst: art. 8:119 in 
nieuwe titel 8.6 (was: art. 8:88)

• Let op 2: titel 8.4 (verzoekschriftprocedure schadevergoeding ogv
onrechtmatige daad; hier niet aan de orde)
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2.1.b Concentratie best.proc.r.

Buiten de Awb blijft:

• Regeling cassatieberoep in AWR

• Afwijkingen Vw 2000 (o.a. feitelijke handelingen en afwijkende 
termijnen)

• Afwijkingen andere wetten, o.a. Kieswet (afwijkende termijnen)

• Cassatiemogelijkheid WW, Wwb, Wia

• Crisis- en herstelwet; verankering in Awb?
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2.2.a Concentratie (artt. 8:1-8:9)

Bevoegdheidsgrondslag voor rechtbank:

• art. 8:1 én art. 8:6

Verhuisd, maar inhoudelijk gelijk gebleven:

• gelijkstellingen met besluit: art. 8:2 (was art. 8:1, tweede en 
derde lid)

• uitsluiting beroep a.v.v. en beleidsregels: art. 8:3, eerste lid (was 
art. 8:2); let op: nu definitief!

• uitsluiting beroep privaatr. rechtshandeling: art. 8:3, tweede lid 
(was art. 8:3)
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2.2.b Concentratie (artt. 8:1-8:9)

Verhuisd, maar inhoudelijk gelijk gebleven (vervolg):

• uitsluiting beroep specifieke categorieën: art. 8:4; volgorde 
logischer gemaakt: 

1. uitzonderingen Awb

2. uitzonderingen Defensie

3. uitzonderingen kennen en kunnen

4. overig

• uitsluiting beroep als adm. beroep openstaat of -stond: art. 8:5, 
tweede lid (was art. 8:6, tweede lid)

• bevoegdheid andere beroepsrechter dan rechtbank: art. 8:7, 
derde en vierde lid
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2.3.a Concentratie (drie bijlagen)

• 1. regeling rechtstreeks beroep 
(art. 7:1, eerste lid, aanhef en onder g, + bijzondere wetten); vb: 
Vw 2000

• 2. Bevoegdheidsregeling bestuursrechtspraak (Brbr)

• 3. regeling verlaagd griffierecht 
(artt. 8:41 en 8:109); vb: Toeslagenwet

Opm. 1: het mooie is: ze staan op alfabet!

Opm. 2: het is een wet, geen ministeriële regeling.

Opm. 3: permanent overgangsrecht: art. 11:3
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2.3.b Concentratie (drie bijlagen)

Bijlage 2: Brbr

• art. 1: "negatieve lijst": art. 8:5, eerste lid

• art. 8:6 + art. 8:7, derde en vierde lid: andere bestuursrechter
- artt. 2 – 5: beroep eerste en enige aanleg
- artt. 6 – 8: beroep bij een andere rechtbank
- artt. 9 (schorsing) + 10 (geen schorsing): hoger beroep bij 
CRvB
- art. 11: hoger beroep bij het CBb
- art. 12: hoger beroep bij het gerechtshof

vb: besluit Raad voor rechtsbijstand (art. 8, derde lid)
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3.a "Meesleepregeling" (art. 6:19)
• Schrappen artt. 6:18, 6:19 en 8:13a oud

• Er is nu één nieuw art. 6:19: dat is bewust globaler geformuleerd

• Snelheid, effectiviteit en finaliteit; hoofdregel: meenemen, 
tenzij....

• Codificatie van rechtspraak

- nieuwe "derden" in procedure; alle procedures lopen bij de nú 
behandelende instantie

- rechtsmiddel aangewend, terwijl besluit al is ingetrokken/ 
gewijzigd

- bevoegdheidsherstel in nieuw besluit

- ook doorgevoerd in vovoprocedure (art. 8:81, vierde lid)
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3.b "Meesleepregeling" (art. 6:19)
• Exit art. 6:18, derde lid (beperking bevoegdheid nieuw besluit te 

nemen): overbodig

• Exit art. 6:18, eerste lid (intrekking en wijziging mag hangende 
bezwaar/beroep): gemis? gevolgen voor belastingrechtspraak?

• Exit art. 8:13a (doorzending door rb. bij bestuurlijke lus hb-
rechter): dat regelt art. 6:19, eerste lid

• Aantal problemen niet opgelost

- bip/bob

- nieuwe aanvraag; zie echter ABRvS 18/11/2009, LJN: BK3649
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3.c "Meesleepregeling" (art. 6:19)
• "vervanging" als nieuw element (art. 6:19, eerste lid): ook bij 

nieuw besluit na constructief overleg tijdens NZB-zitting?

• anderszins verruiming door "vervanging"?
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3.d "Meesleepregeling" (art. 6:19)
• Wel of niet meeslepen? Nieuw criterium: het nieuwe besluit wordt 

in de procedure betrokken "tenzij partijen daarbij onvoldoende 
belang hebben" (was: "tenzij dat besluit aan het bezwaar of 
beroep geheel tegemoet komt")

betekenis:

- verruiming voor nieuwe partijen

- appreciatie behandelende instantie

- hoger beroep bestuursorgaan
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4.1 Verruiming art. 6:22

• art. 6:22 oud; 
- passeren schending vormvoorschrift
- als ‘blijkt dat’
- geen benadeling belanghebbenden

• art. 6:22 nieuw (vgl. art. 1.5 Chw + jp)
- passeren schending rechtsregel
- als ‘aannemelijk is dat’
- geen benadeling belanghebbenden

• Verhouding art. 6:22 nieuw en art. 8:72, derde lid, aanhef en 
onder a?
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4.2.a Relativiteitsvereiste

• We kennen al een relativiteitseis, namelijk in het burgerlijk recht

• art. 6:163 BW
"geen verplichting tot schadevergoeding bestaat, wanneer de 
geschonden norm niet strekt tot bescherming tegen de schade 
zoals de benadeelde die heeft geleden."
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4.2.b Relativiteitsvereiste

• De Crisis- en herstelwet kent al sinds 2010 een 
relativiteitsvereiste.

• Art. 1.9 Chw
"De bestuursrechter vernietigt een besluit niet op de grond, dat 
het in strijd is met een (on)geschreven rechtsregel of een 
algemeen rechtsbeginsel, indien deze regel of dit beginsel 
kennelijk niet strekt tot bescherming van de belangen van 
degene die zich daarop beroept.“

• Art. 8:69a Awb is gelijkluidend aan art. 1.9 Chw
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4.2.c Relativiteitsvereiste

In kernwoorden:

• ratio (subjectivering, efficiëntie)

• belang (normatief) – belanghebbende (feitelijk)

• ontvankelijkheid / inhoud

• ambtshalve / verweer

• bezwaar / beroep
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4.2.d Relativiteitsvereiste

In kernwoorden (vervolg):

• ‘kennelijk’ = onmiskenbaar

• ruim / strikt

• parallelle belangen? Nb-wet, F&f-wet, Monumentenwet

• welke normen?

• formele abbb hebben geen zelfstandige betekenis



19

4.2.e Relativiteitsvereiste

In kernwoorden (vervolg):

• techniek volgorde van toetsen

• vovo of bodem?

• vovo en bezwaar?

• wat is de oogst tot nu toe?

• verdragsproof? Århus



20

4.2.g Relativiteitsvereiste

Vragen:

• Hoe bepaal je ter bescherming van welke belangen een 
bepaalde norm is geschreven?

• Heeft het oordeel van de bestuursrechter over relativiteit (art. 
8:69a Awb) gevolgen voor de toepassing van art. 6:163 BW in 
schadezaken?

• Wat te doen als het bestuur (impliciet) de relativiteitseis toepast?
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4.2.h Relativiteitsvereiste

Vragen (vervolg):

• Wat is de betekenis van de relativiteitseis voor het 
ambtenarenrecht, het sociale zekerheidsrecht en andere twee-
partijengedingen? Of betreft WAO/Wia ook 
meerpartijengedingen?
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4.3 Verhouding artt. 6:22 en 8:69a

Art. 6:22:

• in (hoger) beroep én bezwaar

• álle (potentiële) belanghebbenden

• feitelijke toets

• bevoegdheid

Art. 8:69a:

• alleen in (hoger) beroep

• déze belanghebbende (partij)

• normatieve toets

• verplichting
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5.1 Enige kleine onderwerpen
Art. 7:1, eerste lid 

Degene aan wie het recht is toegekend beroep bij een 
bestuursrechter in te stellen, dient alvorens beroep in te stellen 
bezwaar te maken, tenzij:

a. het besluit in bezwaar of in administratief beroep is genomen,

b. het besluit aan goedkeuring is onderworpen,

c. het besluit een goedkeuring of een weigering daarvan inhoudt,

d. het besluit is voorbereid met toepassing van afdeling 3.4,

e. het besluit is genomen op basis van een uitspraak waarin de 
bestuursrechter met toepassing van artikel 8:72, vierde lid, 
onderdeel a, heeft bepaald dat afdeling 3.4 geheel of gedeeltelijk 
buiten toepassing blijft,

f. het beroep zich richt tegen het niet tijdig nemen van een besluit,

g. het besluit is genomen op grond van een voorschrift als 
genoemd in de bij deze wet behorende Regeling rechtstreeks 
beroep dan wel het besluit anderszins in die regeling is 
omschreven.
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5.2 Enige kleine onderwerpen

Antwoordkaartmethode, art. 7:3 

Van het horen van een belanghebbende kan worden afgezien indien:

[...]

d. de belanghebbende niet binnen een door het bestuursorgaan 
gestelde redelijke termijn verklaart dat hij gebruik wil maken van het 
recht te worden gehoord

mogelijke problemen:

- "ik heb dat kaartje nooit gekregen" (verzendproblematiek)

- ongebruikt laten van mogelijkheden informele aanpak
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5.3 Enige kleine onderwerpen

proceskostenveroordeling in geval van toevoeging

Art. 7:15, tweede en vijfde lid, (bezwaar):

1. bestuursorgaan betaalt proceskostenvergoeding aan advocaat, 
advocaat betaalt eigen bijdrage aan cliënt;

2. advocaat stelt Raad voor rechtsbijstand op de hoogte van 
betaling door bestuursorgaan.

Art. 8:75, tweede lid (beroep, ook over bezwaar):

1. bestuursorgaan betaalt proceskostenvergoeding aan advocaat; 
advocaat betaalt eigen bijdrage aan cliënt;

2. advocaat stelt Raad voor rechtsbijstand op de hoogte van 
betaling door bestuursorgaan;

3. de griffier "valt er tussenuit".
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5.4 Enige kleine onderwerpen

Kortsluiting in verzet, art. 8:55, tiende lid 

Als verzet gegrond is, ook bodemzaak afdoen

Voorwaarden:

- nader onderzoek kan redelijkerwijs niet bijdragen (cfm. art. 8:86, 
eerste lid)

- ook andere partij(en) is/zijn uitgenodigd voor verzetzitting + 
gewezen op kortsluitingsmogelijkheid



27

5.5 Enige kleine onderwerpen

Afschaffen mandaatverbod in adm. beroep,

art. 10:3, tweede lid, aanhef en onder c

• reden: geen feitelijke problemen, maar wel praktisch ondoenlijk om aan dit verbod vast te 
houden
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5.6 Enige kleine onderwerpen

Permanente overgangsbepaling bijlagen, art. 11:3

Als een van de bijlagen wordt gewijzigd: recht ten tijde van 
bekendmaking bestreden besluit (in beroep) of aangevochten 
uitspraak (in hoger beroep) is bepalend.
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5.7 Enige kleine onderwerpen

Herverkaveling rechtsmacht

• Geringe herverkaveling rechtsmacht

• Voor HR en Hof Arnhem/Leeuwarden geen wijzigingen 
noodzakelijk

• Bij ABRvS, CBb en CRvB grenscorrecties om meer samenhang 
in bevoegdheidspakketten te krijgen

• Van ABRvS -> CBb

• Van ABRvS -> CRvB
- Babw / gehandicaptenparkeerkaart
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5.8 Enige kleine onderwerpen

Verplichte jaarlijkse indexering, art. 11:2

• Verplichte jaarlijkse indexering van pkv, griffierecht en 
aanmaningskosten

• Eigen overgangsrecht?
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6.1.a Finaliteit 

Opdracht aan bestuursrechter, art. 8:41a:

• "De bestuursrechter beslecht het hem voorgelegde geschil 
zoveel mogelijk definitief."
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6.1.b Finaliteit 

Betekenis art. 8:41a:

- "banner"/"mission statement" (conform jurisprudentie 
CRvB/ABRvS)

- plaats in de Awb: vanaf binnenkomst beroepschrift gericht op 
finalisering

- einde van discussie binnen rechtbank?

- aanspraak van partijen?

- hogerberoepsgrond?
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6.2.a Finaliteit

Instrument van bestuursrechter (naast bestuurlijke lus e.d.):

• art. 8:72:

• 3. De bestuursrechter kan bepalen dat:
a. de rechtsgevolgen van het vernietigde besluit of het 
vernietigde gedeelte daarvan geheel of gedeeltelijk in stand 
blijven, of
b. zijn uitspraak in de plaats treedt van het vernietigde besluit of 
het vernietigde gedeelte daarvan.
4. De bestuursrechter kan, indien toepassing van het derde lid 
niet mogelijk is, het bestuursorgaan opdragen een nieuw besluit 
te nemen of een andere handeling te verrichten met 
inachtneming van zijn aanwijzingen. Daarbij kan hij:
a. bepalen dat wettelijke voorschriften over de voorbereiding van 
het nieuwe besluit of de andere handeling geheel of gedeeltelijk 
buiten toepassing blijven;
b. het bestuursorgaan een termijn stellen voor het nemen van het 
nieuwe besluit of het verrichten van de andere handeling.
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6.2.b Finaliteit

De bestuursrechter moet drie belangen dienen (binnen zijn paraplutaak 
rechtsbescherming aan de burger te bieden):

1. zo finaal mogelijk

2. niet méér ingrijpen in bestuursbevoegdheid dan nodig

3. snellere geschilbeslechting gaat vóór tragere

Zie p. 59-61 van toelichting bij NvW Wab, Kamerstukken II 2010/11, 32 
450, 8H.
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6.2.c Finaliteit

Dat betekent het volgende beslisschema voor de bestuursrechter:

- art. 6:22 toe te passen?

- rechtsgevolgen in stand laten (art. 8:72, derde lid, a)?

- zelf in de zaak voorzien (art. 8:72, derde lid, b)?

(deze laatste twee in besluitvorming op hetzelfde moment, maar
in redeneervolgorde zoals hierboven weergegeven)

- benodigde informatie alsnog te verkrijgen (formele of informele 
bestuurlijke lus, bewijsopdracht aan eiser)

- rechtsgevolgen in stand laten?

- zelf in de zaak voorzien?

- opdracht nieuw besluit met aanwijzingen (art. 8:72, vierde lid)?

- restbeslissing: opdracht nieuw besluit "sec".
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6.2.d Finaliteit

Over de minst finale vorm, de opdracht een nieuw besluit te nemen:

- aanwijzingen ("de aangeklede opdracht", art. 8:72, vierde lid, 
aanhef)

- "vrijstelling" voorbereidingsverplichtingen verruimd (art. 8:72, 
vierde lid, aanhef en onder a)

- termijnstelling (art. 8:72, vierde lid, aanhef en onder b)
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6.2.e Finaliteit

Voorlopige voorziening in de einduitspraak, art. 8:72, vijfde lid

• Zoals ook nu kan: treffen vovo in einduitspraak

• LET OP 1: Niet meer "verlengen" van al getroffen vovo

• LET OP 2: Bedoeling wetgever is stroomlijning: 
hogerberoepsrechter gaat over einduitspraak (bodemgeding) en 
voorzieningenrechter hogerberoepsrechter gaat over voorlopige 
voorziening (zie art. 8:87, eerste lid, en art. 8:104, vierde lid).
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7. Hoger beroep

Werken aan rechtseenheid

• Is er een gebrek aan rechtseenheid?

• Is er een probleem?
- geen institutionele voorziening
- wel informele middelen, o.a. de 
Commissie rechtseenheid

• Instrumenten Wab: Grote Kamer & Conclusies
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7.1. Hoger beroep

Grote kamer, art. 8:10a, vierde lid

• vijf leden

• niet bij hoven

• overigens: óók bij e.a.a. ABRvS, CRvB en CBb
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7.2 Hoger beroep

Conclusie, art. 8:12a

• Onafhankelijk, openbaar en met redenen omkleed advies aan de 
rechter over een in de zaak te nemen beslissing.

• Niet bindend

• Bedoeld voor rechtseenheid en rechtsontwikkeling.

• Alleen bij ABRvS, CRvB en CBb.

• Zowel in MK als GK.

• Conclusienemer is lid van ABRvS, CRvB of CBb, evt. speciaal 
voor deze taak benoemd lid.

• Conclusienemer neemt geen deel aan beraadslaging.

• Binnen 6 weken na sluiting van het onderzoek ter zitting.

• Daarna 2 weken voor schriftelijke reactie partijen.
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7.3 Hoger beroep

Proceseconomie

• Hogerberoepsrechter mag in EK oordelen, ook als rechtbank in 
MK heeft geoordeeld
(art. 8:108 en 8:10a, tweede lid)

• Kortsluiting in hoger beroep, ook als rechtbank in MK heeft 
geoordeeld (art. 8:86)
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7.4.a Hoger beroep

Incidenteel hoger beroep – art. 8:110-8:112 

(is samen met Veegwet in werking getreden per 1 juli 2013)

• "Civilisatie" bestuursprocesrecht

• Fiscaal bestuursrecht, art. 27m AWR

• Ratio:

- versterken procespositie verweerder in hoger beroep

- betere afweging ja / nee hoger beroep
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7.4.b Hoger beroep

Incidenteel hoger beroep

• Instellen binnen 6 weken nadat appelrechter gronden hoger 
beroep heeft toegezonden (geen formele koppeling aan het 
verweerschrift)

• Zienswijze op incidenteel appel naar voren brengen binnen 4 
weken

• Geen griffierecht
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7.4.c Hoger beroep

Incidenteel hoger beroep

• Kan voorwaardelijk / onvoorwaardelijk

• Heeft gevolgen als hoger beroep wordt ingetrokken of niet-
ontvankelijk is

• Onvoorwaardelijk: acties hebben in beginsel geen gevolgen voor 
de ontvankelijkheid van het incidenteel hoger beroep

• Voorwaardelijk: dan vervalt het incidenteel hoger beroep
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7.5 Hoger beroep

Judiciële lus

• Art. 8:113, tweede lid: 
judiciële lus / "sprongberoep“

• Instantieverlies

• Positie derden

• Bestuurlijke lus vs. judiciële lus
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8.a Overgangsrecht

• Wab, Deel C, art.1

• Eerbiedigende werking voor eerstvolgend rechtsmiddel. Afhankelijk van 
bekendmaking besluit of uitspraak (1 januari 2013 peildatum, behalve 
voor incidenteel hoger beroep 1 juli 2013)

• Voor vovo geldt zelfde recht als voor hoofdzaak.
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8.b Overgangsrecht

• Uitzondering voor relativiteitsvereiste in
hoger beroep (als rechtbank oud recht
toepast).

• Uitzondering bij ‘van 2 naar 1 instantie’.

• Voor toekomstige wijzigingen Awb-bijlagen:
art. 11:3 (permanent overgangsrecht in
Awb zelf). 


