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Hoofdstuk 1

Inleiding

§ 1.1 Inleiding
In dit onderzoek staan voorzieningen in het bestuursprocesrecht centraal die
beogen de burger te beschermen bij een beroepsprocedure tegen het bestuur. In
het Awb-procesrecht bestaat geen verplichte procesvertegenwoordiging, als
gevolg waarvan de situatie kan ontstaan dat een leek een juridische procedure
moet doorlopen. Om die reden dient het procesrecht zo te zijn ingericht dat het
voor een leek doenlijk is om een vermeend onrechtmatige handeling van het
bestuur aan een rechterlijk oordeel te onderwerpen. Algemeen wordt aangenomen dat door middel van de inrichting van de procedure en de rol van de rechter daarbinnen rekening dient te worden gehouden met het gegeven dat in het
bestuursprocesrecht verplichte procesvertegenwoordiging ontbreekt. De procedure dient daarom laagdrempelig te zijn, dat wil zeggen informeel en eenvoudig,
zodat voorkomen wordt dat de burger, als gevolg van zijn gebrek aan juridische
deskundigheid, fouten maakt die zijn gang naar of bij de rechter frustreren.
Daarnaast dient de rechter zich actief op te stellen in de procedure om mede te
voorkomen dat de burger als gevolg van zijn te veronderstellen juridische ondeskundigheid in onvoldoende mate rechtsbescherming wordt geboden.
In de praktijk doen zich echter ontwikkelingen voor die niet met bovengenoemde uitgangspunten lijken te stroken. Zo zijn er in de jurisprudentie voorbeelden te vinden die de vraag oproepen of de daarin gevolgde handelwijze wel
strookt met het streven naar een laagdrempelige procedure. Een eerste voorbeeld betreft de zogenoemde ‘onderdelentrechter’, die in art. 6:13 van de Awb
wordt gelezen. Deze komt erop neer dat een burger in beroep niet bepaalde
onderdelen van een besluit kan aanvechten als hij deze niet ook reeds in de
bestuurlijke voorprocedure heeft aangevochten. De zaak ‘Standplaats Uithoorn’1
kan als illustratie hiervan dienen.
Bij besluit heeft het college van burgemeester en wethouders van de
gemeente Uithoorn aan appellant vergunning verleend op grond van de
Algemene plaatselijke verordening voor het innemen van een standplaats
met een verkoopwagen voor ijs en gebakken producten op een parkeerterrein bij het perceel te Uithoorn. Aan die vergunning zijn onder meer
de voorwaarden verbonden dat de vergunninghouder zijn standplaats
mag innemen op maandag tot en met vrijdag (voorwaarde drie) en dat
de vergunninghouder uiterlijk vijftien minuten voor het tijdstip waarop
de verkoopactiviteiten mogen beginnen op de standplaats aanwezig mag
zijn en de standplaats uiterlijk vijftien minuten na afloop van de onder
voorwaarde vier aangegeven tijd (21.00 uur) dient te hebben ontruimd
(voorwaarde vijf). Het college heeft het tegen de aan de vergunning ver1
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bonden voorwaarde drie door appellant gemaakte bezwaar gegrond verklaard en heeft die voorwaarde gewijzigd in die zin dat appellant voortaan van maandag tot en met zaterdag standplaats mag innemen. Het tegen het besluit door appellant ingestelde beroep tegen voorwaarde vijf –
over de tijdstippen waarop hij buiten de verkooptijden op de standplaats
aanwezig mag zijn – wordt door de rechtbank ongegrond verklaard. Tegen deze uitspraak gaat appellant in hoger beroep. De Afdeling oordeelt
dat appellant de grond die gericht was tegen voorwaarde vijf in beroep
(en hoger beroep) niet aan de orde kon stellen, aangezien het bezwaar
van appellant alleen tegen voorwaarde drie was gericht; ‘[d]e op voorwaarde vijf betrekking hebbende beroepsgrond betreft derhalve een onderdeel van het besluit dat geheel losstaat van de onderdelen waartegen
het gemaakte bezwaar zich richtte’.
De vraag die deze casus oproept is of van een burger, die een procedure als leek
voert, mag worden verwacht dat hij ervan op de hoogte is dat zijn beroep bij de
rechtbank alleen mag voortbouwen op de klachten die hij in bezwaar heeft
aangevoerd. Lijkt het niet meer voor de hand te liggen, dat, nu het procesrecht
toegespitst dient te zijn op de omstandigheid dat de procedure doorlopen moet
kunnen worden door leken, burgers de mogelijkheid dienen te hebben om in
beroep ook nog besluitonderdelen aan de orde te kunnen stellen die zij in bezwaar buiten beschouwing hebben gelaten? Kan van deze onderdelentrechter,
met andere woorden, gesteld worden dat deze zich verdraagt tot het uitgangspunt dat de bestuursrechtelijke procedure laagdrempelig behoort te zijn?
Een ander voorbeeld betreft de omstandigheid dat partijen zelf verantwoordelijk worden gehouden voor het naar voren brengen van hun stellingen en het
bewijzen daarvan. In een zaak over een WW-uitkering stelde de burger in hoger beroep dat hij door een verrassingsuitspraak was overvallen, aangezien hem
geen bewijsopdracht was verstrekt ter ondersteuning van bepaalde gronden die
hij had aangevoerd. De Centrale Raad van Beroep overwoog ten aanzien van
die stelling het volgende:
‘[H]et bestuursprocesrecht [kent], in tegenstelling tot het burgerlijk procesrecht, niet de formele bewijsopdracht. In de procedure voor de bestuursrechter dienen partijen uit eigen beweging hun stellingen voldoende aannemelijk te maken en spontaan het daarvoor benodigde bewijsmateriaal aan te dragen. Vervolgens kan de bestuursrechter, indien hij daartoe aanleiding ziet, gebruik maken van de in hoofdstuk 8 van de Awb
neergelegde onderzoeksbevoegdheden. Nu appellant zijn stellingen niet
met enig bewijsmateriaal heeft onderbouwd, was er voor de rechter geen
aanleiding om van zijn onderzoeksbevoegdheden gebruik te maken.’2
In een procedure die doorlopen moet kunnen worden door leken, lijkt hetgeen
de Raad opmerkt slecht te passen. Kan van een leek immers worden verwacht
2
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dat hij weet dat hij uit eigen beweging stellingen naar voren dient te brengen en
daar ook nog eens uit eigen beweging, dus zonder dat hij daarbij op assistentie
hoeft te rekenen – bijvoorbeeld in de vorm van informatieverschaffing – het
bewijs voor dient te leveren? Ligt het niet meer voor de hand om personen
zonder (noemenswaardige) kennis van het recht op dergelijke, voor hen geldende, processuele verplichtingen te wijzen? Kortom: deze handelwijze roept in
ieder geval de vraag op of deze zich laat verenigen met het streven om de bestuursrechtelijke procedure laagdrempelig, en daarmee ‘doorloopbaar’ voor leken, te laten zijn.
Nog een voorbeeld van een ontwikkeling die op gespannen voet lijkt te
staan met het streven naar een laagdrempelige procedure betreft de zogenoemde
Brummenjurisprudentie, die inhoudt dat een burger, indien zijn beroep bij de
rechtbank gegrond wordt verklaard, maar niet op (alle) gronden die hij tegen het
besluit heeft aangevoerd, ondanks dus de omstandigheid dat hij zijn zaak heeft
‘gewonnen’, toch hoger beroep dient in te stellen tegen de door de rechtbank
uitdrukkelijk en zonder voorbehoud verworpen gronden. Laat hij dit achterwege, dan kan hij in een eventuele vervolgprocedure die gronden niet alsnog ter
beoordeling voorleggen aan de rechter. De burger moet in een dergelijk geval
dus, ook al heeft hij gelijk gekregen van de rechtbank – het besluit is vernietigd
– en krijgt hij dus zijn zin, toch tegen die voor hem gunstige uitspraak hoger
beroep instellen. Door dat niet te doen kan hij althans de gronden die door de
rechtbank zijn verworpen niet nog eens aan de orde stellen en krijgt hij uiteindelijk dus maar één rechterlijk oordeel daarover. Ook deze handelwijze roept de
vraag op hoe deze zich verhoudt tot het streven om de procedure voor burgers
als leken toegankelijk en begrijpelijk te houden.
Naast ontwikkelingen die het laagdrempelige karakter van de bestuursrechtelijke
procedure niet ten goede lijken te komen, zijn er in de jurisprudentie ontwikkelingen waar te nemen die niet lijken te stroken met het beeld dat de rechter
binnen deze procedure een actieve rol speelt of behoort te spelen. Een voorbeeld hiervan betreft de omstandigheid dat de rechter zich bij zijn toetsing van
de rechtmatigheid van het besluit beperkt tot de gronden die de burger hiertegen heeft ingebracht. De volgende casus kan als illustratie van deze ontwikkeling
dienen.
Een vreemdeling vraagt een verblijfsvergunning regulier aan voor bepaalde tijd. De aanvraag daartoe wordt door de minister afgewezen. De
vreemdeling stelt tegen deze afwijzing beroep in bij de rechtbank. De
rechtbank verklaart het beroep gegrond onder de overwegingen dat de
staatssecretaris (die in de beroepsprocedure namens de minister optreedt)
wisselende standpunten heeft ingenomen over zowel de feiten als het
toetsingskader dat hij heeft gehanteerd bij de beoordeling van het relaas
van de vreemdeling en het haar niet duidelijk is wat hij geloofwaardig
acht en welke waardering daaraan wordt gegeven. De rechtbank vernietigt het besluit en bepaalt dat de staatssecretaris van Justitie een nieuw besluit op de aanvraag dient te nemen met inachtneming van hetgeen in de
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uitspraak is overwogen. De staatssecretaris gaat tegen de uitspraak in hoger beroep en voert aan dat de rechter met zijn toetsing van bovengenoemde punten buiten de grenzen van de rechtsstrijd is getreden, aangezien de vreemdeling die zaken niet zelf aan de orde heeft gesteld. De Afdeling bestuursrechtspraak gaat mee met het betoog van de staatssecretaris, aangezien ‘de stukken, waaronder het beroepschrift en het procesverbaal van het verhandelde ter zitting van de rechtbank, geen aanknopingspunten bieden voor het oordeel dat de vreemdeling in eerste aanleg
heeft betoogd dat de staatssecretaris wisselende standpunten heeft ingenomen over zowel de feiten als over het toetsingskader dat hij heeft gehanteerd bij de beoordeling van diens asielrelaas’.3
De rechtbank was van oordeel dat het motiveringsbeginsel was geschonden door
de inname van de wisselende standpunten van de staatssecretaris en de diffuse
manier waarop gebruik was gemaakt van het toetsingskader aan de hand waarvan de vergunningaanvraag had dienen te worden beoordeeld. Hoewel dus
vaststond dat het besluit om die reden onrechtmatig was, had de rechtbank niet
uit zichzelf die grond mogen aanvoeren tegen het besluit, aangezien datgene wat
de vreemdeling tegen het besluit had aangevoerd daarvoor geen aanleiding gaf.
De vreemdeling had zich in deze zaak niet voorzien van professionele bijstand.
Het lijkt aannemelijk dat hij de grond, die leidde tot het oordeel dat het besluit
onrechtmatig was en op grond waarvan dit vernietigd werd, wel aangevoerd zou
hebben als hij in juridisch opzicht deskundiger zou zijn geweest. De bestuursrechter mag uit zichzelf een dergelijke grond dus niet hanteren, ook al kan worden aangenomen dat appellant deze wel zou hebben aangevoerd ware hij op de
hoogte geweest van de relevantie (en in dit geval: doeltreffendheid) ervan.
Deze voorbeelden laten zien dat zich in de praktijk van het bestuursrechtelijk
procederen situaties voordoen die op gespannen voet lijken te staan met het
streven om door middel van een eenvoudige en informele procedure en een
actieve rechter daarbinnen de procedure zo in te richten dat het voor leken
doenlijk is een dergelijke procedure te doorlopen. Zij roepen in ieder geval de
vraag op hoe ver de bescherming dient te gaan die leken dienen te krijgen in
een bestuursrechtelijke procedure.
In de literatuur worden ‘burgervriendelijke’ voorzieningen waarmee de burger beschermd wordt tegen zijn veronderstelde gebrek aan juridische deskundigheid traditioneel geduid met de term ongelijkheidscompensatie. In bestuursrechtelijke literatuur wordt het beginsel van ongelijkheidscompensatie regelmatig in stelling gebracht; bijvoorbeeld ter verklaring van het bestaan van bepaalde
voorzieningen, een bepaalde rechterlijke attitude of als argument tegen een
bepaalde handelwijze van de wetgever of de bestuursrechter. Ook heeft het
blijkens parlementaire stukken bij de totstandkoming van de Awb een niet onbelangrijke rol gespeeld en speelt het die nog steeds bij de verdere ontwikkeling
ervan. Toch is weinig bekend over wat het beginsel van ongelijkheidscompensa3
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tie nu precies inhoudt en wat het eist van onder andere de wetgever en de rechter en zelden wordt gearticuleerd wat onder het beginsel verstaan dient te worden. Niet alleen is er onduidelijkheid over wat het beginsel van ongelijkheidscompensatie inhoudelijk eist, ook over de normatieve status ervan bestaat weinig
eenduidigheid. Zo zijn er auteurs die het beginsel de status van een rechtsbeginsel toekennen, maar ook auteurs die het ‘slechts’ als karakterstiek wensen te
bestempelen. Daarnaast zijn er auteurs die menen dat het beginsel niet meer past
in het huidige bestuursprocesrecht en hier in het geheel geen rol meer dient te
spelen. Het is evident dat de visie die men hieromtrent aanhangt gevolgen heeft
voor de mate waarin men burgervriendelijk handelen, in bijvoorbeeld de vorm
van het opnemen van wettelijke voorzieningen of een bepaalde rechterlijke
attitude, zal bepleiten. Het behoeft geen betoog dat duidelijkheid op dit gebied
van belang is voor de voor de vraag hoever de bescherming dient te gaan voor
burgers die als leken een bestuursrechtelijke procedure doorlopen.
Een en ander hangt ook nauw samen met de verschuiving van de doelstelling
van het bestuursprocesrecht van ‘handhaving van het objectieve recht’ naar ‘het
bieden van rechtsbescherming’ en de procedurele consequenties die deze verschuiving met zich meebrengt. In een systeem van het recours objectif, zo wordt
doorgaans aangenomen, speelt de rechter een actievere rol dan in het recours
subjectif. In het bestuursprocesrecht wordt de actieve rechter, zoals hierboven
reeds werd opgemerkt, ook in verband gebracht met het beginsel van ongelijkheidscompensatie; door zijn actieve opstelling kan hij tegemoetkomen aan de
juridisch zwakke positie van de burger (als leek). Een afname van de inzet van
bevoegdheden van de rechter lijkt dan ook een evenredige afname van zijn
mogelijkheid tot het bieden van extra bescherming voor de burger te impliceren. Het onderzoek naar de mate waarin burgers als leken extra bescherming
krijgen en behoren te krijgen zal dan ook noodzakelijkerwijs in dit bredere
kader worden geplaatst.
§ 1.2 Doel en vraagstelling van het onderzoek
Het doel van dit onderzoek is inzicht te verschaffen in de vraag in hoeverre
burgers in bescherming dienen te worden genomen tegen hun veronderstelde
gebrek aan deskundigheid ten aanzien van het recht. Zoals zal blijken hebben
voorzieningen die de burger als leek beogen te beschermen, een lange staat van
dienst in het bestuursprocesrecht en bepalen zij ook deels het eigen karakter
ervan. De centrale onderzoeksvraag van deze studie luidt als volgt:
‘In hoeverre worden leken beschermd in het bestuursprocesrecht?’
Aan de hand van de volgende subvragen wordt getracht een antwoord op de
hoofdvraag te kunnen formuleren.
Wat is de ratio en het doel van het beginsel van ongelijkheidscompensatie en hoe verhoudt zich dit tot het uitgangspunt van de lekenbescherming?
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Zoals reeds gezegd worden burgervriendelijke voorzieningen in het bestuursprocesrecht doorgaans in verband gebracht met het beginsel van ongelijkheidscompensatie. Door middel van literatuuronderzoek zal geanalyseerd worden wat onder
dit beginsel verstaan dient te worden en hoe dit zich verhoudt tot het uitgangspunt van de lekenbescherming. Om deze vraag te kunnen beantwoorden is het
noodzakelijk te analyseren wat de achterliggende gedachte is van het beginsel.
Meer specifiek zal daartoe worden ingegaan op doel en noodzaak ervan.
Welke normen in de Awb zijn als uitwerkingen van het uitgangspunt van de lekenbescherming te beschouwen?
Nadat in meer abstracte termen duidelijk is geworden wat onder het beginsel
verstaan dient te worden wordt aan de hand daarvan de focus verlegd naar de
Awb en wordt bezien welke voorzieningen de Awb bevat die het verwezenlijken van de doelstelling van de lekenbescherming ondersteunen. Aan de hand
daarvan wordt in concreto duidelijk wat de inhoud van de lekenbescherming is
en welke eisen deze aan de procedure voorschrijft. Aan de analyse van de Awb
gaat een analyse van de memories van toelichting daarvan vooraf teneinde te
achterhalen hoe de Awb-wetgever de positie van de burger als leek voor zich
zag en welke processuele consequenties hij daaraan verbond.
In hoeverre wordt in de praktijk door rechters lekenbescherming geboden?
Aangezien het beginsel van ongelijkheidscompensatie (of lekenbescherming)
nagenoeg niet is terug te vinden in de jurisprudentie is het lastig om door middel van jurisprudentieonderzoek te achterhalen in hoeverre de rechter bij het
doen van uitspraak lekenbeschermende activiteiten ontplooit teneinde de burger
tegemoet te komen in zijn gebrek aan juridische ondeskundigheid. Dat wil niet
zeggen dat de rechter die activiteiten niet zou ontplooien. Daarom wordt door
middel van interviews getracht te achterhalen in hoeverre de rechter zich moeite
getroost om te (helpen) voorkomen dat de burger als gevolg van zijn beperkte
juridische deskundigheid niet optimaal genoeg procedeert.
In hoeverre biedt het Awb-procesrecht de burger als leek voldoende bescherming tegen
zijn gebrek aan juridische deskundigheid?
Na de analyse van de Awb, parlementaire stukken en het onderzoek naar de
wijze waarop lekenbescherming in de praktijk toepassing vindt, wordt ingegaan
op de vraag of de manier waarop in het Awb-procesrecht lekenbescherming
wordt geboden, voldoende recht doet aan de positie van de burger als leek.
‘Recht doen aan de positie van de burger als leek’ wil zeggen dat het procesrecht rekening houdt met het gegeven dat de burger als leek geen of slechts in
beperkte mate kennis heeft van het (materiële en formele) recht. Uit de analyse
van de manier waarop in het bestuursprocesrecht rekening wordt gehouden met
de positie van de burger als leek, blijkt dat formele lekenbescherming in ruime
mate wordt geboden, materiële lekenbescherming slechts in beperkte mate. In
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een apart hoofdstuk wordt ingegaan op de vraag of er valide argumenten ten
grondslag liggen aan de beperkte taakopvatting van de rechter ten aanzien van
de materiële lekenbescherming en of daarmee in voldoende mate rekening
wordt gehouden met het gebrek aan juridische deskundigheid van de burger.
Wat is de normatieve status van het uitgangspunt van de lekenbescherming?
Van belang voor de vraag welke plaats het uitgangspunt van de lekenbescherming inneemt of behoort in te nemen in het bestuursprocesrecht is ook van
belang om te onderzoeken of en zo ja in hoeverre dit uitgangspunt normatieve
waarde heeft. Hoewel ongelijkheidscompensatie, waarmee dus onder andere
wordt gedoeld op het streven om de burger te beschermen tegen zijn ‘leek zijn’,
regelmatig in stelling wordt gebracht en ook in de literatuur en handboeken nog
altijd is terug te vinden, bestaat, als dit aspect al aan de orde wordt gesteld, verschil van mening over de vraag wat de normatieve status is van dit beginsel.
Deze vraag is relevant, aangezien de mate waarin men normatieve waarde toekent aan het uitgangspunt van de lekenbescherming evenredig bepalend is voor
de mate waarin men eerbiediging van datgene wat het voorschrijft, zal bepleiten.
Op welke wijze wordt in het Duitse bestuursprocesrecht tegemoetgekomen aan het gebrek aan juridische deskundigheid van de burger?
Een rechtsvergelijking beoogt niet alleen verschillen en overeenkomsten tussen
verschillende rechtsstelsels in kaart te brengen, maar tevens meer inzicht te verschaffen in een bepaalde juridische materie. De vergelijkende studie naar lekenbeschermende voorzieningen in het Duitse systeem kan bijdragen aan een beter
begrip van de plaats en de inhoud van het uitgangspunt van de lekenbescherming en kan handvatten aanreiken voor verbeteringen.
In hoeverre doen zich knelpunten voor in het Awb-procesrecht in het licht van de lekenbescherming?
Doel van het onderzoek is niet, zoals reeds gezegd, om ‘slechts’ te beschrijven
wat onder lekenbescherming dient te worden verstaan, maar ook om een bijdrage te leveren aan de verdere ontwikkeling van het bestuursprocesrecht. Daartoe
zullen in het laatste hoofdstuk naast de knelpunten die hierboven reeds zijn genoemd en die voor een belangrijk deel de aanleiding vormen voor deze studie,
en andere knelpunten en ontwikkelingen in het bestuursprocesrecht beoordeeld
worden in het licht van de bevindingen met betrekking tot het uitgangspunt van
de lekenbescherming. Afgesloten zal worden met enkele aanbevelingen aan de
wetgever en de rechter.
§ 1.3

Methoden van onderzoek

Om antwoord te kunnen geven op de verschillende vragen die in dit onderzoek
centraal staan, worden verschillende methoden gehanteerd. Daarbij beperkt het
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onderzoek zich niet tot een louter beschrijven. Rechtswetenschappelijk onderzoek laveert in de regel tussen ‘sein’ en ‘sollen’. Zo ook dit onderzoek: door
middel van een analyse van beschrijvingen in de literatuur en parlementaire
stukken en voorzieningen in de wet wordt getracht tot een dogmatische verantwoording te komen met betrekking tot het uitgangspunt van de lekenbescherming. Een deel van die dogmatisering zal zich op het niveau van ‘sollen’
bevinden; handelwijzen of ontwikkelingen die niet passen in het verkregen
denkmodel kunnen immers deel uitmaken van het positieve recht, van het ‘sein’
derhalve. Een onderzoek dat een bijdrage wil leveren aan de verdere ontwikkeling van (een deel van) een rechtsgebied zal zich echter in mijn ogen niet kunnen beperken tot het enkele beschrijven ervan. Hieronder worden de verschillende gehanteerde onderzoeksmethoden nader toegelicht.
§ 1.3.1 Literatuuronderzoek
Aan de hand van bestuursrechtelijke literatuur over het beginsel van ongelijkheidscompensatie wordt beschreven wat doorgaans onder het beginsel van ongelijkheidscompensatie wordt verstaan. Van Galen en Van Maarseveen zijn
waarschijnlijk de eersten die de term ‘beginsel van ongelijkheidscompensatie’ in
het bestuursrechtelijke discours hebben gebracht. Hun preadvies waarin zij het
beginsel omschrijven komt dan ook uitgebreid aan de orde. Daarnaast wordt aan
overige literatuur waarin serieuze aandacht aan het beginsel wordt besteed, aandacht geschonken. Naast een beschrijving van de opvattingen die leven met
betrekking tot het beginsel worden zij geanalyseerd en van commentaar voorzien. Ten behoeve van het rechtsvergelijkende gedeelte worden voornamelijk
handboeken over en commentaren op de Verwaltungsgerichtsordnung besproken.
§ 1.3.2 Wetgevingsanalyse
Om te kunnen achterhalen wat het beginsel van ongelijkheidscompensatie volgens de Awb-wetgever inhoudt en voorschrijft wordt geanalyseerd welke voorzieningen de Algemene wet bestuursrecht bevat die als uitwerkingen zijn te
beschouwen van het streven om burgers in hun positie van leek (extra) bescherming te bieden. De memories van toelichting bij de Awb bevatten belangrijke aanknopingspunten voor hoe de Awb-wetgever het uitgangspunt van de
lekenbescherming voor zich zag en op welke wijze hij datgene wat dit voorschrijft, wenste te operationaliseren in de Awb. Een uitgebreide analyse van
hetgeen de wetgever in de memories van toelichting over het beginsel opmerkt,
gaat dan ook vooraf aan de analyse van de Awb zelf. Teneinde de vraag te kunnen beantwoorden naar de manier waarop lekenbescherming gestalte wordt
gegeven in het Duitse bestuursprocesrecht, wordt onderzocht welke voorzieningen de Verwaltungsgerichtsordnung in dat kader bevat.
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§ 1.3.3 Interviews rechters
In de jurisprudentie is het beginsel van ongelijkheidscompensatie nagenoeg niet
terug te vinden. Dat maakt het lastig te achterhalen hoe het beginsel in de
rechtspraktijk werkt. Om op die vraag antwoord te krijgen zijn tien rechters
geïnterviewd over het beginsel van ongelijkheidscompensatie. Bij het formuleren van de vragen die hen zijn voorgelegd, is gebruik gemaakt van de term ongelijkheidscompensatie, aangezien dat, zoals gezegd, de term is waarmee traditioneel een burgervriendelijke attitude van de rechter in verband wordt gebracht.
§ 1.3.4 Rechtsvergelijkend onderzoek
In hoofdzaak zijn er twee redenen om een rechtsvergelijkende exercitie naar het
Duitse bestuursprocesrecht te ondernemen. In de eerste plaats bevat het Duitse
bestuursprocesrecht een wettelijke bepaling, waarvan wel gezegd wordt dat zij
als het equivalent is te beschouwen van het Nederlandse bestuursprocesrechtelijke beginsel van ‘ongelijkheidscompensatie’. De Verwaltungsgerichtsordnung
bevat een zogenoemde Hinweispflicht op basis waarvan, in algemene termen, de
rechter verplicht is informatie te verschaffen aan partijen (lees: vooral de burger)
over de procedure en de daarbinnen voor partijen geldende verplichtingen en
dient hij te helpen voorkomen dat burgers procedurele fouten maken. In de
tweede plaats is de keuze voor een vergelijking met het Duitse bestuursprocesrechtelijke stelsel ingegeven door het feit dat dit stelsel gezien wordt als een
schoolvoorbeeld van het recours subjectif. Zoals eerder gezegd is de uitleg die men
daaraan geeft in hoge mate bepalend voor de mate waarin men ruimte ziet voor
een rechter die zich actief kan of zelfs moet opstellen in de procedure. De ruimte voor een rechter om zich actief op te stellen in de procedure is op haar beurt
derhalve medebepalend voor de vraag in hoeverre de rechter ruimte heeft de
burger (extra) bescherming te bieden tegen diens gebrek aan juridische deskundigheid. De rechtsvergelijking beperkt zich niet tot een beschrijving van de
overeenkomsten en verschillen tussen het Duitse en het Nederlandse bestuursrechtelijke systeem waar het de bescherming tegen de juridische ondeskundigheid van de burger betreft, maar zal tevens aangegrepen worden om te bezien of
de Duitse aanpak in dezen wellicht (op bepaalde punten) navolging verdient.
§ 1.3.5 Jurisprudentieonderzoek
In de jurisprudentie wordt het beginsel van ongelijkheidscompensatie niet uitdrukkelijk genoemd. Dat betekent niet dat geen jurisprudentieonderzoek is
gedaan; bij het onderzoek naar voorzieningen in de Awb waarvan gezegd kan
worden dat deze te herleiden zijn tot de gedachte dat de leek in een bestuursrechtelijke procedure extra bescherming behoeft, is ook de toepassing daarvan in
de jurisprudentie betrokken. Hetzelfde geldt ten aanzien van de lekenbeschermende voorzieningen die in het Duitse bestuursprocesrecht bestaan. Het voorgaande neemt echter niet weg dat slechts in beperkte mate jurisprudentieonderzoek is gedaan naar de werking van het uitgangspunt van de lekenbescherming.
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In de eerste plaats vanwege de eerder genoemde omstandigheid dat het beginsel
van ongelijkheidscompensatie in de jurisprudentie niet wordt genoemd. In de
tweede plaats omdat ten aanzien van veel lekenbeschermende voorzieningen of
voorzieningen die daar nauw mee samenhangen, (recent) reeds uitgebreid jurisprudentieonderzoek is gedaan. Voorbeelden daarvan betreffen onderzoek naar
de feitenvaststelling in beroep, het aanvullen van de rechtsgronden en de
ambsthalve toetsing.4 In dit onderzoek wordt gebruik gemaakt van die onderzoeksresultaten en wordt mede aan de hand daarvan, in combinatie met een
analyse van wetgeving, parlementaire stukken en literatuur, beoordeeld of en zo
ja in hoeverre het Awb-procesrecht de burger als leek in voldoende mate bescherming biedt tegen zijn gebrek aan juridische deskundigheid.
§ 1.4

Plan van behandeling

Om antwoord te krijgen op de vraag wat het uitgangspunt van de lekenbescherming inhoudt en voorschrijft, wordt vooral relevante literatuur, parlementaire stukken en wetgeving geanalyseerd met betrekking tot de voorzieningen
die de burger extra bescherming beogen te bieden tegen zijn gebrek aan juridische deskundigheid. Aan de hand van de op die manier verkregen resultaten
worden vervolgens, na een vergelijking met het Duitse bestuursprocesrecht, de
verkregen inzichten toegepast op enkele knelpunten en ontwikkelingen in het
bestuursprocesrecht.
In hoofdstuk 2 worden opvattingen in de literatuur met betrekking tot het
beginsel van ongelijkheidscompensatie beschreven, waarbij het hoofddoel is te
achterhalen wat de ratio, inhoud en het doel ervan zijn. Het preadvies van Van
Galen en Van Maarseveen zal daar afzonderlijk besproken worden, aangezien dat
als een blauwdruk gezien kan worden voor het ‘compensatiedenken’ en vanwege de blijvende rol die het preadvies speelt bij discussies over dit beginsel. Voorts
wordt aan de hand van overige literatuur beschreven wat onder het beginsel van
ongelijkheidscompensatie verstaan dient te worden. Na de bespreking van de
literatuur over de ongelijkheidscompensatie zal ingegaan op de positie van de
burger als leek. Afgesloten wordt met bevindingen en conclusies.
In hoofdstuk 3 wordt de focus verlegd naar het Awb-procesrecht. Aan de
hand van de omschrijvingen en de analyse van het beginsel van ongelijkheidscompensatie uit de literatuur en van de analyse van het ‘leek zijn’ van de burger
wordt onderzocht van welke voorzieningen in de Awb kan worden gesteld dat
zij uitwerkingen zijn van het het uitgangspunt van de lekenbescherming. Voor
daartoe wordt overgegaan, wordt eerst uitgebreid beschreven hoe de Awbwetgever zich het beginsel van ongelijkheidscompensatie voorstelde en wordt
deze voorstelling van een analyse voorzien. Na de analyse van lekenbeschermende voorzieningen in de Awb wordt overgegaan tot een definiëring van het
uitgangspunt van de lekenbescherming en worden conclusies getrokken met
4

Bijv. Barkuysen, Damen e.a. 2007; Harmsen 2013; Van de Griend 2007; Crommelin 2007;
Brugman 2010.
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betrekking tot de vraag in hoeverre het Awb-procesrecht rekening houdt met
de positie van de burger als leek.
In hoofdstuk 4 wordt verslag gedaan van de interviews die onder rechters
zijn gehouden. Zoals gezegd is het beginsel van ongelijkheidscompensatie –
althans wat die benaming betreft – (nagenoeg) niet in de rechtspraak terug te
vinden. Dat wil niet zeggen dat het beginsel geen rol speelt bij de behandeling
van een zaak door de bestuursrechter. Teneinde zicht te krijgen op een mogelijke rol van het beginsel van ongelijkheidscompensatie in de rechtspraktijk is een
tiental rechters geïnterviewd. Na de beschrijving van de interviews worden
enkele conclusies getrokken.
In hoofdstuk 5 wordt de vraag behandeld naar de mate waarin het huidige
bestuursrechtelijke systeem ruimte biedt voor het bieden van lekenbescherming,
waarbij de focus zal liggen op de mogelijkheden in dit verband voor de rechter.
De mate waarin hij in het licht van de lekenbescherming actief kan worden,
hangt in belangrijke mate af van de visie die aangehangen wordt met betrekking
tot de doelstelling van het bestuursprocesrecht. De verschuiving van de doelstelling van het handhaven van het objectieve recht naar het bieden van individuele
rechtsbescherming lijkt grote invloed te hebben gehad op de mate waarin de
rechter actief kan worden. Na de analyse van de verschuiving van de doelstelling
van het bestuursprocesrecht van handhaving van het objectieve recht naar het
bieden van individuele rechtsbescherming en daarmee samenhangende begrippen, zoals finale geschilbeslechting en de wederkerige rechtsbetrekking, wordt
afgesloten met bevindingen en conclusies.
Hoofdstuk 6 is van rechtstheoretische aard en behandelt de vraag of en zo ja
in hoeverre van een beginsel van lekenbescherming kan worden gesproken en
wat de normatieve status ervan is. Na enkele algemene opmerkingen over de rol
van beginselen en rechtsbeginselen in het recht wordt ingegaan op de vraag
welke rol beginselen en rechtsbeginselen spelen in het bestuursprocesrecht. Ten
slotte wordt antwoord gegeven op de vraag hoe het uitgangspunt van lekenbescherming rechtstheoretisch is te positioneren in het bestuursprocesrechtelijke
systeem.
In hoofdstuk 7 vindt een externe rechtsvergelijking plaats met het Duitse
bestuursprocesrecht, waarbij de hoofdvraag is hoe daarin rekening wordt gehouden met de juridische ondeskundigheid van de burger. Dit hoofdstuk heeft een
gelaagde structuur van algemeen naar bijzonder; na inleidende opmerkingen
over de ontwikkeling van dit stelsel, wordt ingegaan op de inrichting van de
Duitse bestuursprocesrechtelijke procedure. Vervolgens worden de aan dit systeem ten grondslagen liggende beginselen besproken en wordt tevens ingegaan
op de vraag in hoeverre daarin de gedachte van de lekenbescherming is terug te
vinden. Daarna wordt aan de hand van de tweedeling die ook ten aanzien van
het Nederlandse stelsel wordt gehanteerd, laagdrempeligheid enerzijds en een
actieve rechter anderzijds, nagegaan hoe het streven om leken extra bescherming
te bieden concreet is uitgewerkt in de Verwaltungsgerichtsordnung. In het
tweede deel van dit hoofdstuk worden het Nederlandse en het Duitse bestuursrechtelijke processtelsel met elkaar vergeleken en worden conclusies getrokken
met betrekking tot de vraag hoe in het Nederlandse en het Duitse bestuurspro-
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cesrechtelijke systeem tegemoet wordt gekomen aan het gebrek aan juridische
deskundigheid van de burger als leek.
Hoofdstuk 8 bevat naast een samenvatting van het onderzoek en algemene
conclusies ook een toepassing van de verkregen inzichten omtrent het uitgangspunt van de lekenbescherming op enkele mogelijke knelpunten en ontwikkelingen in het bestuursprocesrecht. Zoals eerder al is opgemerkt, laat het gegeven
dat burgers vanwege onbekendheid met het recht niet optimaal (genoeg) procederen een frictie zien met het uitgangspunt dat de bestuursrechtelijke procedure
laagdrempelig behoort te zijn en dat de rechter daarbinnen een actieve rol behoort te spelen. Daartoe zullen bepaalde bestuursprocesrechtelijke ontwikkelingen, zoals de onderdelentrechter, de nieuwe zaaksbehandeling en de lijdelijker
opstelling van de rechter ten aanzien van de ambtshalve toetsing, in het licht van
wat het uitgangspunt van de lekenbescherming eist, worden beoordeeld. Afgesloten zal worden met enkele aanbevelingen aan de rechter en de wetgever.
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§ 2.1

Lekenbescherming versus
ongelijkheidscompensatie

Inleiding

‘Dat ik mij in de loop van dit betoog herhaaldelijk genoodzaakt zag in
gevoelen te verschillen van mannen, die, hier ten lande, in de wetenschap eene hooge plaats innemen en voor wier kennis en geleerdheid ik
den diepsten eerbied koester, zal men, hoop ik, mij niet te kwade willen
duiden. Immers was ik te zeer overtuigd, hoe weinig mijne vrijmoedige
kritiek hen kon deren, om slechts een oogenblik aan het geoorloofde er
van te twijfelen.’5
In bestuursrechtelijke literatuur worden veel van de voorzieningen die de burger
beogen te beschermen tegen zijn gebrek aan juridische deskundigheid doorgaans
in de sleutel van de ongelijkheidscompensatie geplaatst. In dit hoofdstuk zal
worden onderzocht wat men in de literatuur onder dit beginsel verstaat. Het zijn
Van Galen en Van Maarseveen geweest die in 1978 in hun VAR-preadvies over
beginselen van administratief procesrecht de term ongelijkheidscompensatie
vermoedelijk hebben geïntroduceerd in het bestuursrechtelijke discours. In het
navolgende zullen eerst hun ideeën uit het preadvies worden besproken ten
aanzien van het beginsel van ongelijkheidscompensatie. Na de beschrijving van
het preadvies zal dit worden geanalyseerd. Bij de bespreking van de overige
literatuur zullen de factoren worden besproken die in de literatuur doorgaans
worden aangevoerd ter verklaring van het bestaan van het beginsel. Vervolgens
zal worden stilgestaan bij de omstandigheid dat in het bestuursprocesrecht verplichte procesvertegenwoordiging ontbreekt en welke consequenties dit heeft
voor de processuele positie van de burger. Afgesloten zal worden met bevindingen en conclusies.
§ 2.1.1 Het preadvies van Van Galen en Van Maarseveen: achtergrond en context van
de ongelijkheidscompensatie
‘Het beginsel van ongelijkheidscompensatie is een tere plant in de tuin
van het administratief procesrecht. Hoezeer ook allerlei wettelijke voorschriften het plantje ondersteunen, het sterft gauw af in een maatschappelijke omgeving die sterk door ongelijkheden wordt beheerst. Er is als
het ware een ingebouwde stimulans om het maar te laten verkommeren.
De tuinman van het administratief procesrecht blijkt het bij zijn drukke
bezigheden nog wel eens over het hoofd te zien. Dat is jammer. Want

5

Loeff 1887, p. 198.
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het is wel zo ongeveer het mooiste dat het administratief procesrecht
heeft opgeleverd.’6
Van Galen en Van Maarseveen schetsen in hun advies de achtergrond en context van het beginsel van ongelijkheidscompensatie. Zij plaatsen de ontwikkeling
van administratieve rechtspraak vooral in de tekenen van rechtsstaat en rechtsbescherming. De gedachten dat de overheid zich dient te houden aan het recht en
dat er bescherming diende te bestaan tegen die overheid vertaalden zich hierin
dat het rechtssysteem ‘met haar organen en machtsposities, als subsysteem van
het politieke stelsel’, geschikt werd geacht om ‘rechtsdeviant overheidsgedrag’ te
controleren en hiertegen bescherming te bieden.7 In deze visie komen de twee
doelstellingen van het bestuursprocesrecht die men doorgaans aanneemt naar
voren: handhaving van het objectieve recht en het bieden van (individuele)
rechtsbescherming. Wat opvalt, is de rol die zij het beginsel van ongelijkheidscompensatie toekennen bij de ontwikkeling van het bestuursprocesrecht. Zij
vermoeden namelijk dat de ongelijkheid van partijen in bestuurlijke geschillen er
de oorzaak van is geweest dat de beslechting hiervan niet aan de burgerlijke
rechter is opgedragen.8
§ 2.1.2 Oorzaken van de ongelijkheid
Waaruit bestaat nu de ongelijkheid die Van Galen en Van Maarseveen signaleren? In hun preadvies maken zij onderscheid tussen ongelijkheid van maatschappelijke en van processuele aard. De maatschappelijke ongelijkheid wordt veroorzaakt doordat de overheid de ‘macht’ heeft: ‘zij heeft (…) die mens in de greep.
Men is overheidsafhankelijk geworden’.9 Zij merken daarbij wel relativerend op
dat de ongelijkheden tussen het bestuur en de burger niet meer zo eenvoudig
aan te wijzen zijn als vijftig jaar voor het schrijven van hun preadvies, maar merken daarbij op dat het ‘beeld van de machtige overheid tegenover de zwakke
burger trouwens in heel wat gevallen feitelijk nog toereikend [is]’.10 Ongelijkheid met betrekking tot dit machtsverschil is voor het beginsel van ongelijkheidscompensatie in hun visie echter niet relevant:
‘[o]ver dit soort ongelijkheid die nu eenmaal met ons al dan niet legitiem
politiek stelsel gegeven is, valt verder weinig te zeggen. De administratieve rechtspraak is ook niet bedoeld om aan dit soort ongelijkheden een
einde te maken, of daarop correcties aan te brengen’.11
Van Galen en Van Maarseveen 1978, p. 35; eerder aangehaald door Schlössels, zie
Schlössels 2003, p. 139 en Damen, zie Damen 1999, p. 34.
7 Van Galen en Van Maarseveen 1978, p. 30.
8 Daarin zijn zij niet de enigen: zo stelt de huidige voorzitter van de VAR, Schueler, dat de
‘ongelijke maatschappelijke en juridische verhouding tussen overheid en burger […] om
een laagdrempelige procedure [vraagt], die voor een leek toegankelijk is’. Rede voor de
jaarvergadering van 2013, p. 1.
9 Van Galen en Van Maarseveen 1978, p. 31.
10 Ibidem.
11 Van Galen en Van Maarseveen 1978, p. 31.
6
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Het gegeven dat het bestuur over bevoegdheden beschikt, is in hun ogen dus
niet een voor het beginsel van ongelijkheidscompensatie relevante ongelijkheid.
Dit is opmerkelijk, aangezien in de literatuur dit aspect van de ongelijkheid
doorgaans wel met het beginsel van ongelijkheidscompensatie in verband wordt
gebracht. Bij de bespreking daarvan in paragraaf 2.2.1.1 zal hierop worden teruggekomen. Welke ongelijkheid komt in de visie van Van Galen en Van
Maarseveen dan wel voor compensatie in aanmerking?
‘Voor het administratief procesrecht is de processuele ongelijkheid van
belang. Die laat zich in drie onderdelen opsplitsen, te weten de ongelijkheid ten aanzien van de feiten, de ongelijkheid ten aanzien van het recht
en de ongelijkheid ten aanzien van het proces.’12
De ongelijkheid ten aanzien van de feiten uit zich in een drietal aspecten. In de
eerste plaats is de deskundigheid van het bestuur omtrent de feiten groter; het zal
die beter kennen. In de tweede plaats kan het bestuur de feiten ook gemakkelijker (laten) vaststellen: het beschikt over ‘hulporganen, archieven, registraties en
personeel om (…) daarbij behulpzaam te zijn’. Daarnaast kan het bestuur een
beroep doen op de hulp van talrijke overheidsorganen en kan de overheid kortom wel als een ‘bestuurlijk informatiecomplex’ worden omschreven. Derde
aspect van ongelijkheid op het gebied van de feiten ligt hierin, dat de overheid
de feiten kan beïnvloeden; ‘[z]ij kan een beleid voeren ten gevolge waarvan
feitelijke situaties zich wijzigen’.13
De ongelijkheid ten aanzien van het recht is volgens Van Galen en Van
Maarseveen ook in drie onderdelen te splitsen. In de eerste plaats heeft het bestuur een grotere kennis van het geldende recht dan de burger. In de tweede
plaats is het bestuur in staat ‘tot beïnvloeding van het recht’. Hiermee doelen zij
op het gegeven dat het bestuur soms geldende voorschriften kan wijzigen of
door middel van een bepaalde praktijk het geldende recht kan veranderen. In de
derde plaats bestaat de ongelijkheid ten aanzien van het recht hierin, dat het
bestuur ‘ten processe’ wordt geconfronteerd met een klacht over de uitvoering
van het eigen recht. Dit recht is in de regel door het bestuur zelf vastgesteld en
indien zulks niet het geval is, ‘toch typisch daarop toegeschreven’ of recht met
de uitvoering waarvan het orgaan ervaring heeft.
De ongelijkheid ten aanzien van de procedure valt ook in drie elementen
uiteen, te weten die van geld, tijd en emotionele belasting. De overheid heeft in
de regel meer geld voor het procederen dan de burger; ‘zij heeft eigenlijk onbeperkte middelen hiervoor beschikbaar als men het vergelijkt met de middelen
van de ‘gemiddelde’ partij in het administratieve geding’.14 Het bestuur kent
nauwelijks financiële barrières om te procederen, aangezien het onbeperkt deskundigenhulp kan inroepen en juridische adviezen inwinnen. Ook over tijd
beschikt het bestuur in ruimere mate dan de burger. Soms heeft het bestuur er
volgens Van Galen en Van Maarseveen groot belang bij dat ‘snel afgeprocedeerd
Ibidem.
Ibidem.
14 Van Galen en Van Maarseveen, p. 32.
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wordt’, bijvoorbeeld bij algemene beleidsvraagstukken, over het algemeen echter ‘maakt het tijdsaspect de overheid niets uit’. Voor de burger ligt dat in hun
ogen anders: ‘[d]eze is financieel noch anderszins opgewassen tegen langdurig
procederen’. 15 Hier nauw mee verbonden is het aspect van de emotionele belasting. Voor het bestuur vormt in de regel procederen geen, voor de burger een
aanzienlijke emotionele belasting:
‘[i]n het algemeen kan men zeggen dat de afhankelijkheid van de overheid bij de uitkomst van het proces veel geringer is dan die van de klager. Of de overheid nu wel of niet verliest, in de veelheid van haar handelingen is het dikwijls niet meer dan een incident, dat het ‘overheidsgemoed’ niet in grote beweging brengt. Voor een individu is daarentegen de procesafhankelijkheid veel groter. Niet alleen procedeert men
niet zo gauw en moet er dus al een behoorlijk wegend belang mee gemoeid zijn, de uitkomst van het proces is ook veel ingrijpender voor betrokkene dan het voor het overheidsorgaan is.’16
Samenvattend is voor de ongelijkheidscompensatie volgens Van Galen en Van
Maarseveen dus de procedurele ongelijkheid van belang, die wordt veroorzaakt
door ongelijkheid met betrekking tot de feiten, het recht en de procedure.
§ 2.1.3 Ongelijkheidscompensatie
Hoe zien Van Galen en Van Maarseveen de ongelijkheid op het gebied van de
feiten, het recht en qua tijd en emotionele belasting nu gecompenseerd worden?
Het processuele antwoord op de partijongelijkheid wordt in het bestuursprocesrecht volgens hen langs twee wegen gezocht: in de eerste plaats door middel van
het minimaliseren van de formele partijverplichtingen en in de tweede plaats
door middel van het maximaliseren van de rechterlijke vrijheid. Wat betreft de
‘eerste weg’ wijzen Van Galen en Van Maarseveen erop dat er een beperkt aantal eisen wordt gesteld aan zowel de klager als de verweerder. Beiden kunnen in
hun ogen niet snel het slachtoffer worden van een ‘uit ondeskundigheid niet
voldoen aan bepaalde verplichtingen’. Zowel aan het beroepschrift als aan het
verweerschrift ‘worden weinig rituelen voorgehouden’ en in dit verband kan
volgens hen worden gesproken van een beginsel der informaliteit.17 De rechterlijke vrijheid heeft niet alleen betrekking op het verdelen van voor het proces
noodzakelijke verplichtingen, zoals het verstrekken van inlichtingen of het ondergaan van een deskundigenonderzoek, maar de rechter kan voorts een ‘veelheid van maatregelen treffen om te zorgen dat een bestaande ongelijkheid niet
ook resulteert in een onbillijke kansenongelijkheid voor wat betreft de uitkomst
van het proces’.18 Zij wijzen er concluderend op dat het streven naar ongelijkIbidem.
Ibidem.
17 Een beginsel dat zij overigens niet afzonderlijk opvoeren in hun preadvies over beginselen van administratief procesrecht.
18 Van Galen en Van Maarseveen 1978, p. 33.
15
16

16

LEKENBESCHERMING VERSUS ONGELIJKHEIDSCOMPENSATIE

heidscompensatie een rode lijn door het gehele administratieve procesrecht is en
voor een groot deel het eigen karakter ervan verklaart. In hun ogen kunnen
andere beginselen, zoals het ‘vrij-bewijsbeginsel, dat van de kosteloosheid en het
eenheidsbeginsel’, er deels op worden teruggevoerd. Daarnaast bestaan in het
bestuursprocesrecht compensatoire bepalingen die bestaande ongelijkheden
bedoelen op te heffen. Zij doelen daarmee onder andere op de verplichting van
het bestuur om alle stukken, die bij de voorbereiding van het besluit een rol
hebben gespeeld, over te leggen. Tevens bestaan er voorschriften, die tot doel
hebben aan de onbeholpenheid of het gebrek aan ervaring van de burger tegemoet te komen, zoals de doorzendplicht, de mogelijkheid om verzuimen te
herstellen en bepalingen op grond waarvan de klager dient te worden gewezen
op zijn verplichting om het griffierecht te betalen.
In de ogen van Van Galen en Van Maarseveen biedt het bestuursprocesrecht
voldoende mogelijkheden om de bestaande ongelijkheden in procespositie minstens af te vlakken. Zij merken daarbij wel op dat het in de praktijk brengen van
die mogelijkheden wordt bepaald door randvoorwaarden. In de eerste plaats
geldt dat naarmate de werklast van de rechter toeneemt, hij minder mogelijkheden heeft om per procedure actief te zijn en meer zal moeten overlaten aan het
‘partij-initiatief’. De tweede randvoorwaarde betreft rechtsbijstand. Vanwege de
eis van onpartijdigheid kan de rechter ‘nimmer volledige compensatie bieden
voor de ondeskundigheid of vaardigheidsgebreken van een partij’. Ook in een
bestuursprocesrecht dat uitgaat van de rechtsbeschermingsfunctie kan hij niet
‘aan de kant van de klager gaan staan om voor hem het relevante in feit en recht
op te sporen’. Van iedere partij wordt een minimum aan inspanning gevraagd,
dat de rechter niet kan overnemen. Aangezien in hun ogen menige partij die
minimale inspanning alleen maar kan leveren met behulp van bijstand, is een
systeem van bijstand ook in het bestuursprocesrecht noodzakelijk teneinde de
partijenongelijkheid werkelijk te kunnen opheffen.19
§ 2.1.4 Resumé
Resumerend zien Van Galen en Van Maarseveen alleen processuele ongelijkheid
voor compensatie in aanmerking komen. Deze ongelijkheid uit zich op het
terrein van de feiten, het recht, tijd en emotionele belasting. De compensatie
wordt nagestreefd langs twee wegen, te weten minimaliseren van formele partijverplichtingen en maximaliseren van de rechterlijke vrijheid. Minimalisering van
formele partijverplichtingen wordt vooral gerealiseerd door het stellen van beperkte eisen aan het beroepschrift van de burger en door het inbouwen van
voorzieningen die helpen voorkomen dat vanwege ondeskundigheid procedurele fouten worden gemaakt. De rechterlijke vrijheid hangt in hun ogen samen
met het verdelen van procesverplichtingen en de bevoegdheden die de rechter
heeft om ongelijkheidscompensatie te kunnen bieden. Zoals gezegd hebben Van
Galen en Van Maarseveen het beginsel van ongelijkheidscompenatie met het
hierboven besproken preadvies uit 1978 in het bestuursprocesrechtelijke discours
19

Idem, p. 35.
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gebracht. Na de beoordeling van het preadvies hieronder zullen opvattingen uit
de overige literatuur ten aanzien van het beginsel van ongelijkheidscompensatie
aan de orde komen.
§ 2.1.5 Beoordeling van het preadvies
Ten aanzien van het beginsel van ongelijkheidscompensatie is de waarde van het
preadvies er vooral in gelegen dat de auteurs de aandacht hebben gevestigd op
een niet onbelangrijke omstandigheid in het bestuursprocesrecht: de zwakke
positie van de burger in een bestuursrechtelijke procedure. Toch zijn bij hun
beschrijving en analyse van de verhouding tussen partijen in die procedure kanttekeningen te plaatsen. Zoals hieronder zal blijken is het de vraag of veel van de
voorzieningen die het bestuursprocesrecht bevat en die literatuur en wetgeving
als ongelijkheidscompensatie bestempelen, wel tot dit beginsel zijn te herleiden
of, beter gezegd, die voorzieningen wel (primair) existeren vanwege tussen het
bestuur en de burger bestaande ongelijkheden.
§ 2.1.5.1

Ongelijkheidscompensatie: de gekozen terminologie

Eerst iets over de door Van Galen en Van Maarseveen gekozen terminologie,
waarbij ik me op deze plaats zal beperken tot de term ongelijkheidscompensatie.
Over de vraag of sprake is van een beginsel en zo ja wat zulks dan inhoudt, zal
in hoofdstuk 6, dat handelt over de vraag naar de normatieve waarde van het
uitgangspunt van de lekenbescherming, worden teruggekomen. Wat betekent
de term ongelijkheidscompensatie? Volgens Van Dale is ongelijkheid ‘niet gelijk
in maat, grootte enz. of met betrekking tot enige kwaliteit’. Inegaliteit en oneffenheid zijn synoniemen van ongelijkheid. Compensatie definieeert Van Dale als
‘het goedmaken, het aanvullen of vervangen van iets wat tekortschiet of uitgevallen is’. Als synoniemen noemt hij ‘vereffening’ en ‘vergoeding’. Ongelijkheidscompensatie zou aan de hand hiervan kunnen worden gedefinieerd als het
goedmaken of aanvullen van de inegaliteit tussen het bestuur en de burger. Op
deze plaats wil ik reeds de aandacht vestigen op een onderscheid bij de omschrijvingen door Van Dale van ongelijkheid, dat van belang is voor de manier
waarop men ongelijkheidscompensatie dient te begrijpen. Ongelijkheid is, zoals
hierboven bleek, in een tweetal manieren op te vatten, namelijk als ongelijkheid
ten opzichte van maat of grootte, die men kwantitatieve ongelijkheid zou kunnen noemen, en van ongelijkheid met betrekking tot enige kwaliteit, die men
kwalitatieve ongelijkheid zou kunnen noemen. Kwaliteit definieert Van Dale, in
dit verband relevant, als ‘hoedanigheid’, ‘staat’ en ‘waardigheid’. In het eerste
geval gaat het dus om ongelijkheid in hoeveelheid en is sprake van meer of
minder, in het tweede geval om ongelijkheid in hoedanigheid of aard en is eenvoudig gesteld sprake van wel of niet. In beide gevallen echter heeft ongelijkheid altijd een relatie met de ander: ongelijkheid heeft een vis-à-viskarakter.20
Overigens komt het mij voor dat ten behoeve van de duidelijkheid bij kwantitatieve
ongelijkheid, dus wanneer sprake is van ergens in mindere of meerdere mate over beschik20
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§ 2.1.5.2

De ongelijkheden: kwantitatieve en kwalitatieve

Zoals hierboven uitgebreid beschreven zien Van Galen en Van Maarseveen de
ongelijkheid tussen het bestuur en de burger vooral gelegen op het gebied van
de feiten, het recht en het proces. Bij de ongelijkheid met betrekking tot de
feiten lijken zij vooral op ongelijkheid in kwantitatieve zin te doelen: het bestuur heeft een grotere deskundigheid omtrent de feiten en kan deze gemakkelijker laten vaststellen. Daarnaast is in hun ogen bij de ongelijkheid ten aanzien
van de feiten ook sprake van kwalitatieve ongelijkheid: het bestuur kan de feiten
beïnvloeden door middel van het voeren van beleid waardoor feitelijke situaties
zich wijzigen. Bij de bespreking van de ongelijkheid ten aanzien van het recht
blijkt sprake te zijn van zowel kwalitatieve als kwantitatieve ongelijkheid. Kwantitatief is de ongelijkheid die het gevolg is van het gegeven dat het bestuur het
recht beter kent dan de burger en hier meer ervaring mee heeft. Kwalitatief is de
ongelijkheid vanwege de mogelijkheid van het bestuur om het recht te beïnvloeden. Bij de ongelijkheid die Van Galen en Van Maarseveen signaleren ten
aanzien van het proces lijkt voornamelijk sprake te zijn van ongelijkheid in
kwantitatieve zin: het bestuur heeft in meerdere mate dan de burger de beschikking over tijd en geld en heeft in mindere mate dan de burger last van emotionele belasting.
§ 2.1.5.3

De compensatie

De compensatie van deze ongelijkheden zien Van Galen en Van Maarseveen
zoals gezegd langs twee wegen lopen, namelijk door middel van het minimaliseren van formele partijverplichtingen en het maximaliseren van de rechterlijke
vrijheid. Het minimaliseren van formele partijverplichtingen uit zich onder
andere in de beperkte eisen die aan het beroepschrift van de burger worden
gesteld. Ik kom hieronder terug op de merkwaardig lijkende opmerking van de
auteurs dat de ongelijkheidscompensatie ook blijkt uit de beperkte eisen die aan
het verweerschrift van het bestuur worden gesteld. Het maximaliseren van de
rechterlijke vrijheid uit zich in zijn vrijheid bij het verdelen van verplichtingen
in het kader van voortgang van het proces, zoals het verstrekken van inlichtingen en het laten ondergaan van een deskundigenonderzoek. Andere voorbeelden die zij noemen van compensatoire bepalingen betreffen de verplichting van
het bestuursorgaan om alle stukken, die een rol hebben gespeeld bij de voorbereiding van het besluit, over te leggen, de doorzendplicht, de herstelmogelijkheden voor de burger van vormverzuimen en bepalingen omtrent het wijzen van
klagers op hun verplichting inzake het betalen van het griffierecht.21

ken, de preadviseurs beter hadden kunnen spreken van ongelijkwaardigheid en bij kwalitatieve ongelijkheid van ongelijkheid.
21 Van Galen en Van Maarseveen 1978, p. 33 en 34.
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§ 2.1.5.4

Bescherming tegen ondeskundigheid in plaats van compensatie van
ongelijkheid

Van de meeste van de hierboven genoemde voorzieningen kan in mijn ogen
niet worden gezegd dat deze compensatie bieden voor de door de auteurs van
het preadvies gesignaleerde kwantitatieve ongelijkheid. Aan bijvoorbeeld het
beroepschrift van de burger worden geen lage eisen gesteld omdat hij ondeskundiger is dan het bestuur of anderszins de zwakkere partij is dan het bestuur,
maar omdat de burger verondersteld wordt juridisch ondeskundig te zijn. Het
vis-à-viskarakter, dat inherent is aan de term ongelijkheid heeft in mijn ogen
geen rol gespeeld bij de keuze van de Awb-wetgever om de burger niet met
veel eisen aan zijn beroepschrift te confronteren. Hetzelfde geldt voor de verplichting van de onbevoegde rechter om een bij hem ingediend beroepschrift
door te zenden; daartoe is hij niet gehouden omdat de burger in de regel minder
deskundig is dan het bestuur, maar omdat een zichzelf vertegenwoordigende
burger verondersteld wordt niet deskundig te zijn. De term ongelijkheidscompensatie lijkt dan ook een weinig adequate omschrijving van de hier genoemde
voorzieningen; niet de ongelijkheid op het gebied van de deskundigheid wordt
gecompenseerd, maar het gebrek aan deskundigheid van de burger. Wat betreft
de kwalitatieve ongelijkheid bleek hierboven dat het ook daarin steeds gaat om
een vis-à-visbenadering, de ongelijkheid van de burger ten opzichte van het
bestuur. Compensatoire bepalingen in dat verband dienen dan eerst vanwege die
grond in het leven te zijn geroepen. De gesignaleerde kwalitatieve ongelijkheid
vanwege het gegeven dat het bestuur het recht of de feiten kan beïnvloeden, en
de burger dus niet, zou dan om die reden gecompenseerd dienen te worden. In
het hoofdstuk over de operationalisering van de ongelijkheidscompensatie zal
echter blijken dat er geen of nauwelijks voorzieningen in dat kader existeren,
zodat ook voor die beperkte categorie het niet zuiver lijkt van ongelijkheidscompensatie te spreken. Ook De Waard lijkt reeds in deze richting te denken
wanneer hij stelt dat veel van de burgervriendelijke voorzieningen die traditioneel als vormen van ongelijkheidscompensatie worden beschouwd, mede dienen
te worden in het begrepen licht van de ontbrekende procesvertegenwoordiging:
‘[n]atuurlijk zijn er bepaalde regels die men in de sleutel van ongelijkheidscompensatie kan zien. Zoals de regel dat een bestuursorgaan alle op
de zaak betrekking hebbende stukken dient over te leggen (art. 8:42
Awb). Maar dergelijke bepalingen hebben niet per se het etiket ‘ongelijkheidscompensatie’ nodig. Bovendien hebben veel van de andere aspecten van wat men als ongelijkheidscompensatie placht te zien van
doen met de omstandigheid dat er in het bestuursprocesrecht voor is gekozen te werken zonder procesvertegenwoordiging of verplichte deskundige rechtsbijstand’.22

22

De Waard 2006, p. 112.
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Als men derhalve deze de burger beschermende voorzieningen van een adequate
benaming wil voorzien, dient in de omschrijving tot uitdrukking te komen dat
het daarbij bescherming betreft tegen het veronderstelde gebrek aan deskundigheid van de burger. Aangezien juristen niet-ingewijden in het recht in de regel
als leken plegen aan te duiden en de voorzieningen die met de term ‘ongelijkheidscompensatie’ worden geduid dus vooral daarop blijken te zien, kan ik geen
geschiktere term bedenken voor dit burgervriendelijke handelen dan ‘lekenbescherming’. Het voordeel van deze term boven ongelijkheidscompensatie is dat
zij, zoals zal blijken, minder dan deze laatste het gevaar in zich heeft dat verwarring ontstaat over betekenis en draagwijdte ervan.
Wellicht ten overvloede zij opgemerkt dat het voorgaande niet is bedoeld
om het bestaan als zodanig van het beginsel van ongelijkheidscompensatie te
ontkrachten, het gaat me erom duidelijk te maken dat het verwarring kan wekken het hierboven beschreven burgervriendelijke handelen in de vorm van
voorzieningen of een bepaalde rechterlijke attitude, in verband te brengen met
de machtsverhouding tussen het bestuur en de burger. Het voorgaande betekent
voorts niet dat de door Van Galen en Van Maarseveen gesignaleerde ongelijkheden tussen bestuur en burger niet zouden bestaan; de door hen genoemde
voorzieningen zijn echter niet als compensatie daarvan te beschouwen. Daarnaast is een de lading dekkende omschrijving van dit burgervriendelijk handelen
van dogmatisch belang; bijvoorbeeld voor de discussie omtrent de vraag of, zoals
wel wordt betoogd, de rechterlijke eis van onpartijdigheid zich verzet tegen
compensatoir handelen ten opzichte van de burger. Hierop zal in hoofdstuk 5
worden teruggekomen. Voorts is een adequate omschrijving van belang voor de
rechtstheoretische inkadering van dit burgervriendelijk streven. Hierop zal in
hoofdstuk 6, dat handelt over de normatieve waarde van het uitgangspunt waarop de lekenbeschermende voorzieningen zijn terug te voeren, dieper worden
ingegaan.
§ 2.1.5.5

Begungstigingsadressaat

Voorts wil ik op deze plaats nog aandacht besteden aan hetgeen Van Galen en
Van Maarseveen opmerken over de begunstigingsadressaat van het beginsel van
ongelijkheidscompensatie. Zoals eerder opgemerkt, lijken zij ruimte te zien voor
ongelijkheidscompensatie zowel ten gunste van het bestuur als de burger. In het
kader van de inrichting van het bestuursprocesrecht merken zij bijvoorbeeld op
dat, teneinde processuele ongelijkheden zoveel mogelijk af te vlakken, men
hiervoor ‘de oplossing [heeft] gezocht in een veel actievere rol van de rechter,
en in processuele technieken om de gegeven ongelijkheden over en weer te compenseren’ (cursivering AM).23 Elders merken zij op dat de omstandigheid dat in
hun ogen de ongelijkheden tussen het bestuur en de burger ten tijde van het
schrijven van het preadvies niet meer zo gemakkelijk zijn aan te wijzen als vijftig
jaar daarvoor en dat daarom ‘de compensatie van de ongelijkheid niet altijd meer

23

Van Galen en Van Maarseveen 1978, p. 30.
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[kan] gaan in de richting van de ‘klagende’ partij’.24 Hoe nu deze opmerkingen
te beoordelen? Deze komen enigszins opmerkelijk over in het licht van wat zij
opmerken over het ontstaan van het beginsel van ongelijkheidscompensatie en
de aard van de ongelijkheden tussen het bestuur en de burger. Zij stellen immers
dat vanuit de idee van ongelijkheid tussen de ‘sterke overheid’ en het ‘zwakke
individu’ het bestuursprocesrecht is opgezet. Deze ongelijkheid maakte een
andere inrichting van de procedure noodzakelijk (dan de civiele). Zoals hierboven bleek zien zij de ongelijkheden tussen het bestuur en de burger voornamelijk ten nadele van de burger werken of, anders gezegd, bij de beschrijvingen
van die ongelijkheden wijzen zij in de regel de overheid (het bestuur) als de
sterkere en de burger als de zwakkere partij aan. Hoewel zij wel opmerken dat
niet in alle gevallen het bestuur de machtige partij is en de burger de zwakke –
bijvoorbeeld wanneer een machtige mulitnational tegen een kleine gemeente
procedeert – zijn de door hen gesignaleerde ongelijkheden in hun ogen toch
een adequate omschrijving van hoe in de regel de verhouding tussen het bestuur
en de burger is te typeren. Vervolgens betogen dat het bestuursprocesrecht elementen dient te bevatten om de ongelijkheden over en weer te redresseren,
komt dan niet erg sterk over. Voorts dient ook in het licht van de doelstelling
van het bestuursprocesrecht, het bieden van individuele rechtsbescherming,
betwijfeld te worden dat de lekenbeschermende voorzieningen ook in de richting van het bestuur dienen te gaan. Hierop zal in hoofdstuk 5 worden teruggekomen. Het bieden van individuele rechtsbescherming, van welk doel zoals
gezegd ook de preadviseurs uitgaan, beoogt rechtsbescherming aan de burger te
bieden tegen vermeend onrechtmatig optreden van het bestuur. Teneinde dit
geen lege huls te laten zijn voor burgers die procederen zonder rechtsbijstand en
derhalve zonder noemenswaardige kennis van het (materiële en formele) recht,
is de procedure zo ingericht dat hiermee rekening wordt gehouden. Kort gezegd
is datgene wat Van Galen en Van Maarseveen ongelijkheidscompensatie noemen dus assistentie bij de verwezenlijking van het recht op rechtsbescherming
van de burger ten opzichte van het bestuur; deze behoort a priori niet in de richting van het bestuur te gaan.
§ 2.2

Omschrijvingen van het beginsel van ongelijkheidscompensatie
in overige literatuur

Het beginsel van ongelijkheidscompensatie wordt in bestuursrechtelijke literatuur met regelmaat genoemd. Het wordt in de eerste plaats regelmatig in stelling
gebracht bij de beoordeling van bepaalde ontwikkelingen in wetgeving of rechtspraak. Een voorbeeld van een vanuit de compensatiegedachte bekritiseerde
wettelijke ontwikkeling betreft de wederkerigheidsconceptie in de parlementaire
stukken behorend bij de Awb. Een voorbeeld van een rechterlijke praktijk die,
onder andere, met een beroep op het beginsel van ongelijkheidscompensatie
werd bekritiseerd, betreft de fuikenpraktijk die met name de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State hanteerde. Bekend is in dit verband de anno24

Idem, p. 31.
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tatie van De Graaf onder een uitspraak van de Afdeling, waarin hij opmerkt dat
‘het feit dat fuiken, trechters en de goede procesorde een stempel drukken op
het bestuursprocesrecht, niet alleen de gedachte van ongelijkheidscompensatie
[doet] verdampen, maar onmiddellijk de materiële rechtspositie van de burger
[beïnvloedt]’.25 In de tweede plaats wordt het beginsel van ongelijkheidscompensatie in handboeken genoemd ter verklaring van het bestaan van bepaalde
wettelijke voorzieningen. Hierboven is de omschrijving die Van Galen en Van
Maarseveen van het beginsel van ongelijkheidscompensatie geven al aan de orde
geweest. Hoe wordt het in overige bestuurs(proces)rechtelijke literatuur omschreven? Een greep uit enkele handboeken en overige literatuur geeft het volgende beeld.
Voorzover ik weet is Schlössels de enige die een artikel heeft geschreven dat
als onderwerp het beginsel van ongelijkheidscompensatie heeft. In zijn ‘Ongelijkheidscompensatie in bestuursproces. Mythe of verdwenen rechtsbescherming’26 betoogt hij dat ongelijkheidscompensatie meer is dan een mythe en dat
het een rechtsbeginsel betreft met een lange staat van dienst, dat bepalend is voor
het karakter van het bestuursprocesrecht.27 Voor de manier waarop ongelijkheidscompensatie dient te worden vormgegeven zoekt hij in sterke mate aansluiting bij Van Galen en Van Maarseveen, namelijk via het minimaliseren van
de formele partijverplichtingen en het maximaliseren van de rechterlijke vrijheid
ten aanzien van het onderzoek naar de feiten en recht. Daarnaast brengt hij het
beginsel van ongelijkheidscompensatie in verband met de bewijsleer die in zijn
ogen niet vrij is, maar juist de rechtspositie van de burger ondersteunt en in
beginsel een heldere materiële grondslag kent.28 Ook in andere publicaties heeft
Schlössels de aandacht gevestigd op de zwakke positie van de burger als leek en
pleit hij voor blijvende aandacht voor het beginsel van ongelijkheidscompensatie.29
Bolt en De Waard hebben in hun artikel over de Duitse hintplicht ook serieuze aandacht geschonken aan het beginsel van ongelijkheidscompensatie. Zij
schetsen de historische ontwikkeling ervan en merken daarbij op dat
‘[o]ngelijkheidscompensatie een lange traditie [kent] in het Nederlandse bestuursprocesrecht’.30 Zij memoreren dat de term ongelijkheidscompensatie rond
het einde van de jaren ’70 van de vorige eeuw is opgekomen, maar dat de gedachte, dat partijen in het bestuursproces niet op voet van gelijkheid staan, teruggaat tot de oudste bestuursrechtelijke wetgeving, waarbij zij, met een verwijzing naar Punt, wijzen op de memorie van toelichting bij de ontwerpen Loeff
uit 1905.31 Voorts wijzen zij erop dat het beginsel in de literatuur regelmatig in
verband wordt gebracht met de (andere) karakteristieken van het bestuursproK.J. de Graaf in zijn annotatie onder ABRvS 21 mei 2001, AB 2002, 234.
Schlössels 2003, p. 139 e.v.
27 Idem, p. 142.
28 Schlössels 2003, p. 150.
29 Zie bijv. zijn preadvies uit 2009 over de bestuursrechtelijke bewijsleer, zie Schlössels
2009, p. 11 e.v.
30 Bolt en De Waard 2006, p. 224.
31 Ibidem.
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cesrecht, zoals het zoeken naar de materiële waarheid en het inquisitoire karakter
van het bestuursrechtelijke proces.32 De verschuiving van de doelstelling van
handhaving van het objectieve recht naar individuele rechtsbescherming heeft
tot gevolg dat met eerder genoemde karakteristieken het procesrecht niet meer
adequaat kan worden getypeerd en dat daarmee de ‘natuurlijke habitat’ van het
beginsel van ongelijkheidscompensatie sterk lijkt te zijn afgekalfd.33 Na hun
bespreking van de hintplicht – die bij de vergelijking met het Duitse bestuursprocesrecht ook in deze studie (uitgebreid) aan de orde zal komen – concluderen zij dat de term ongelijkheidscompensatie wellicht is gedateerd, maar dat veel
van datgene wat in het kader daarvan werd verlangd, nog steeds actueel is. Zij
merken daarbij op dat met de verschuiving van een ‘contentieux objectif-‘ naar
een ‘contentieux subjectifsysteem’ zelfs een meer regisserende rol van de rechter
verlangd mag worden teneinde het verlies aan rechterlijke leiding als gevolg van
zijn afnemende dominantie en autoriteit te compenseren.34
Damen mag in dit verband ook niet onvermeld blijven. In verschillende
publicaties heeft hij gewezen op de zwakke positie van de burger in een bestuursrechtelijke procedure en heeft hij, in de regel in moeilijk mis te verstane
bewoordingen, ontwikkelingen die aan de positie van de burger als leek afbreuk
doen, bekritiseerd. Te wijzen is op zijn bijdrage in Vijf jaar JB en Awb, waarin
hij op de blijvende actualiteit van het beginsel van ongelijkheidscompensatie
wijst35 en zijn bijdrage in het NTB uit 2004, waarin hij betoogt dat de burger
beter af was onder het bestuursrecht van voor de komst van de Awb, onder
andere omdat vanwege burgeronvriendelijke en bestuursvriendelijke jurisprudentie ‘de aloude gedachte van de ongelijkheidscompensatie tussen de zwakke
burger en het sterkere bestuur (…) de nek [is] omgedraaid’.36 Vermeldenswaard
is voorts zijn bijdrage in de ‘Stroink-bundel’, waarin hij erop wijst dat er in het
bestuursprocesrecht door het steeds vaker ‘pardonneren’ van fouten van het
bestuur er in toenemende mate sprake lijkt te zijn van ‘omgekeerde ongelijkheidscompensatie: de lat wordt voor het bestuur steeds lager gelegd’.37
Zoals opgemerkt wordt het beginsel van ongelijkheidscompensatie ook regelmatig in handboeken genoemd. In de woorden van Damen e.a. bijvoorbeeld
‘[komt] het beginsel van ongelijkheidscompensatie erop neer dat degene
die over de zaak oordeelt, rekening dient te houden met verschillen tussen de machtsposities van partijen (op het punt van bijvoorbeeld deskundigheid en financiële adem)’.38
Evenals Van Galen en Van Maarseveen gaan Damen e.a. uit van een verschil in
de processuele machtsverhouding van partijen en zien zij daarin de reden voor
Bolt en De Waard 2006, p. 225.
Idem, p. 226.
34 Idem, p. 235.
35 Damen 1999, p. 34.
36 Damen 2004, p. 155 e.v.; zie ook Damen 2003, p. 243 e.v.
37 Damen 2006, p. 95.
38 Damen e.a. 2013, Bestuursrecht 2, p. 68.
32
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de compensatie gelegen. Niet alleen dient daar rekening mee te worden gehouden door de rechter, ook dient de manier waarop de inrichting vormgegeven
wordt hierop toegesneden te zijn: ‘[i]n samenhang hiermee dient de procedure
gericht te zijn op het vinden van de materiële waarheid en een inquisitoir karakter te hebben’.39 Het beginsel van ongelijkheidscompensatie vindt in hun
ogen zijn uitwerking in art. 7:11, eerste lid, Awb, waarin de heroverweging op
bezwaar is geregeld en in het tweede en derde lid van art. 8:69 Awb, waarin
respectievelijk de rechterlijke verplichting om de rechtsgronden en zijn bevoegdheid om te feiten aan te vullen, zijn geregeld.40
Schlössels en Zijlstra stellen in hun handboek het volgende ten aanzien van
het beginsel van ongelijkheidscompensatie:
‘Het hier bedoelde beginsel neemt tot uitgangspunt de principiële ongelijkheid tussen burgers en het openbaar bestuur (als behartiger van het algemeen belang). Gelet op de feitelijke en juridische ongelijkheid van deze
partijen dient de bestuursrechter de rechtzoekende burger waar nodig
actief te ondersteunen in zijn procesvoering. Ongelijkheidscompensatie
kan bijvoorbeeld tot uitdrukking komen in de bereidheid van de rechter
tot aanvullend feitenonderzoek (materiële waarheidsvinding) dan wel tot
een ruimhartige aanvulling van de gronden van het beroep. In dit laatste
geval zal de bestuursrechter de appellant actief steunen in de afbakening
en interpretatie van diens beroep.’41
In het eerste gedeelte van hun beschrijving van het beginsel van ongelijkheidscompensatie focussen Schlössels en Zijlstra op de rol die de rechter kan spelen
op het gebied van de ongelijkheidscompensatie. In het tweede gedeelte zoomen
zij in op de rol die de inrichting of het karakter van de procedure bij de ongelijkheidscompensatie kan spelen: ‘het beginsel van ongelijkheidscompensatie
houdt ook verband met het laagdrempelige en relatief informele karakter van
het bestuursprocesrecht.’42 Deze omschrijving volgt duidelijk de tweedeling die
Van Galen en Van Maarseveen aanbrengen waar het de operationalisering van
het beginsel van ongelijkheidscompensatie betreft, namelijk via enerzijds een
laagdrempelige procedure – in de woorden van Van Galen en Van Maarseveen
via het minimaliseren van formele partijverplichtingen – en via anderzijds een
actieve rol van de rechter binnen die procedure – door Van Galen en Van
Maarseveen aangeduid als het maximaliseren van de rechterlijke vrijheid.
Schreuder-Vlasblom brengt ongelijkheidscompensatie vooral in verband met
de doelstellingen van het bestuursprocesrecht. In haar ogen was vooral op de
terreinen van het belasting- en het socialezekerheidsrecht handhaving van het
objectieve recht het primaire doel van het bestuursprocesrecht. Aangezien op die
terreinen de figuur van de derde-belanghebbende in de besluitvorming ontbreekt, staan in de regel twee, naar kennis, toerusting en proceservaring ongelijIbidem.
Ibidem.
41 Schlössels en Zijlstra 2010, p. 1080.
42 Ibidem.
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ke partijen tegenover elkaar: het bestuur en de burger.43 In het kader van haar
bespreking van de in de Awb geïntroduceerde wederkerigheidsgedachte merkt
zij op dat haars inziens terecht de mening in de literatuur is bestreden dat bij de
in die visie veronderstelde horizontalisering van de verhouding tussen het bestuur en de burger ambsthalve en ongelijkheidcompenserende optreden van de
rechter niet meer zou passen.44 Elders merkt zij op dat ‘een actief sturende ’rechter’, naast het bevorderen van een voortvarend verloop van de procedure, ‘de
ongelijkheid in positie, kennis en middelen tussen bestuur en burger [zou] compenseren’.45 Overigens is in haar ogen door de veranderde taakopvatting van de
rechter, van handhaving van het objectieve recht, via het bieden van individuele
rechtsbescherming, naar geschillenbeslechting, geen ruimte meer voor het bieden van ongelijkheidscompensatie door de rechter: de eisen die geschillenbeslechting stelt aan zijn onpartijdigheid ‘verzetten zich tegen een optreden ten
bate van een der partijen’.46 Als uitwerking van de compensatiegedachte noemt
zij bijvoorbeeld de plicht van het bestuursorgaan om ‘het ter voorbereiding van
het besluit gevormde dossier’ over te leggen.47
Ten Berge en Widdershoven plaatsen de ongelijkheidscompensatie vooral in
het teken van het zoeken naar de materiële waarheid en de doelstelling van het
bestuursprocesrecht. Bij hun bespreking van de karakteristieken van het bestuursprocesrecht merken zij op dat kenmerkend voor de bestuursrechtelijke
procedure is dat de rechter op zoek gaat naar de materiële waarheid. Zij merken
daarbij op dat de rechter verplicht is om de rechtsgronden en bevoegd is om de
feiten aan te vullen, hetgeen in hun ogen past bij de rechtsbeschermingsfunctie,
‘die in bepaalde geschillen met ongelijke partijen vraagt om een compensatie van
die ongelijkheid door de rechter. De rechter beschikt daartoe over een juridisch
onderzoeksinstrumentarium.’48
Na deze inleidende algemene opmerkingen over hoe het beginsel van ongelijkheidscompensatie wordt gehanteerd in de literatuur, zal worden ingegaan op
in de literatuur genoemde oorzaken van de tussen het bestuur en burger veronderstelde ongelijkheid. Duidelijk is in ieder geval reeds dat de twee wegen van
compensatie, namelijk door middel van een laagdrempelige procedure en een
actieve rechter, zoals door Van Galen en Van Maarseveen verwoord, doorgaans
ook in overige literatuur worden gehanteerd.
§ 2.2.1 Ongelijkheidveroorzakende factoren
Wat veroorzaakt nu de tussen bestuur en burger bestaande ongelijkheid, die
doorgaans in de literatuur wordt aangenomen? In de regel worden hier verschillende oorzaken of elementen genoemd van die ongelijkheid. In het navolgende
zal daarop worden ingegaan.
Schreuder-Vlasblom 2013, p. 47.
Ibidem.
45 Idem, p. 781.
46 Schreuder-Vlasblom 2013, p. 781.
47 Idem, p. 838.
48 Ten Berge, Widdershoven 2001, p. 47.
43
44

26

LEKENBESCHERMING VERSUS ONGELIJKHEIDSCOMPENSATIE

§ 2.2.1.1

Eenzijdige bevoegdheidsuitoefening

Zoals bij de bespreking van het preadvies van Van Galen en Van Maarseveen
bleek, beschouwen zij het gegeven dat het bestuur over eenzijdig uit te oefenen
bevoegdheden beschikt als niet relevant voor het beginsel van ongelijkheidscompensatie. In overige literatuur wordt dit gegeven hier doorgaans wel mee in
verband gebracht.49 In de woorden van Allewijn is ‘de overheid […] gerechtigd
tot het eenzijdig nemen van ingrijpende beschikkingen die na zes weken rechtskracht verkrijgen’.50 Widdershoven besteedt in zijn dissertatie ook aandacht aan
dit aspect van de tussen het bestuur en de burger bestaande ongelijkheid. Hij
constateert dat er weliswaar mogelijk voorafgaand aan het besluit allerlei vormen
van inspraak en overleg plaatsvinden, aan de uiteindelijke eenzijdigheid van
bijvoorbeeld een beschikking doet zulks echter niet af.51 Een overheidsorgaan
heeft het gezag om eenzijdig positief recht vast stellen. Ook Wulffraat-van Dijk
plaatst de grondslag van de ongelijkheid tussen het bestuur en de burger in het
gegeven dat het bestuursbesluit het resultaat is van een eenzijdige gezagsuitoefening door het bestuursorgaan.52 Het gaat bij de hier genoemde argumenten dus
om de elementen eenzijdigheid en bevoegdheids- of gezagsuitoefening. Met de
pleonastisch aandoende omschrijving ‘eenzijdige bevoegdheidsuitoefening’ willen de auteurs benadrukken dat de burger geen (beslissende) rol speelt bij de
uitoefening ervan. Hier genoemde auteurs plaatsen hun opmerkingen over de
eenzijdigheid van het bestuurshandelen in het kader van de ongelijkheidscompensatie, zodat het met andere woorden om een vorm van ongelijkheid gaat die
zij in aanmerking vinden komen voor compensatie. Het gegeven dat bestuursorganen eenzijdig publiekrechtelijke bevoegdheden uitoefenen jegens de burger
is dus een vorm van ongelijkheid die compensatie behoeft. Hoe dient deze
compensatie in hun ogen te worden vormgegeven? Allewijn ziet de bevoegdheidsuitoefening gecompenseerd worden door de bestuursrechtelijke procedure:
‘dit zie ik als de ware betekenis van het begrip ongelijkheidscompensatie: de
ongelijkheid in de rechtsbetrekking, veroorzaakt door de bevoegdheid besluiten
te nemen, wordt gecompenseerd door het bestaan van de bestuursrechtelijke
procedure.’53 De procedure dient in zijn ogen, in ieder geval, zo ingericht te zijn
dat wordt voorkomen dat van de burger wordt verlangd dat hij zich laat vertegenwoordigen, dat hij een ‘trefzekere vordering’ formuleert op straffe van verlies
van (proces)rechten, dat hij zijn vordering onderbouwt met feitelijke stellingen
waarvoor hij het bewijsrisico draagt en ten slotte dat van hem een aanmerkelijk
griffierecht wordt geheven en dat hij wordt blootgesteld aan een procesrisico.54
Widdershoven neemt in zijn proefschrift afstand van de wederkerigheidsgedachAllewijn 1994; Widdershoven 1989; Wulffraat-van Dijk 1995; Widdershoven e.a. 2001;
Verheij 1992, p. 134; Schlössels 1999, p. 188; Schuurmans 2009, p. 144.
50 Allewijn 1994, p. 108.
51 Widdershoven 1989, p. 28.
52 Zij prefereert voor deze vorm van ongelijkheid overigens de term afhankelijkheid, zie
Wulffraat-van Dijk 1995, p. 37.
53 Allewijn 1994, p. 108.
54 Ibidem.
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te en spreekt een voorkeur uit voor de eenzijdigheidsvisie: ‘[d]oor het eenzijdige
karakter van de relatie burger vs. overheid op de voorgrond te stellen, wordt de
fundamentele gezagsongelijkheid (h)erkent’.55 Met eenzijdigheid als vertrekpunt
kan in zijn ogen de procedure zo worden ingericht, dat de ongelijkheid zoveel
mogelijk wordt gemitigeerd. Elementen van een zodanig ingerichte procedure
zijn volgens hem het gegeven dat een besluit ook op basis van schending van
een formeel beginsel van behoorlijk bestuur kan worden vernietigd en een beroepsrecht voor derden. De beginselen van behoorlijk bestuur zijn in zijn visie
door de rechter ontwikkeld als speciaal toetsingsinstrumentarium vanwege de
eenzijdigheid van de gezagsuitoefening.56 Voorts dient de mogelijke rechtsgang
van burgers niet te worden belemmerd door al te hoge proceskosten en dienen
in het kader van de rechtszekerheid de beroepstermijnen relatief kort te zijn.
Ten slotte hoeft de administratieve rechter zich niet te beperken tot de bezwaren die door partijen zijn ingebracht: ‘[h]ij speelt een actieve rol en kan uit eigen
beweging het gehele besluitvormingsproces dat tot de beschikking geleid heeft,
toetsen’.57 Voor een goed begrip dient hierbij wel te worden bedacht, dat Widdershoven uitgaat van handhaving van het objectieve recht als doelstelling van
het bestuursprocesrecht, dat ten tijde van het verschijnen van zijn dissertatie nog
als doel van het bestuursproces had te gelden. Wulffraat-van Dijk is minder
duidelijk waar het de compensatie betreft voor de ongelijkheid als gevolg van de
eenzijdige bevoegdheidsuitoefening. Zij merkt hierover op dat deze ‘een verticale relatie [impliceert] tussen burger en bestuursorgaan, die zich kan manifesteren in problemen die een burger ondervindt in zijn betrekkingen met het bestuursorgaan’.58
De compensatie van de (eenzijdige) bevoegdheidsuitoefening kan zich niet
richten op de bevoegdheidsuitoefening zelf en moet dus gericht zijn op de nadelige effecten die dit aspect van ongelijkheid voor de burger zouden veroorzaken.
De stelling van Allewijn dat het bestaan van de bestuursrechtelijke procedure de
compensatie vormt voor de bestuurlijke bevoegdheidsuitoefening roept de vraag
op hoe zich dat verhoudt tot het beginsel van het recht op toegang tot de rechter. Anders geformuleerd roept deze stelling de vraag op of dit beginsel het bestaan van de procedure niet reeds eist. Van dit beginsel zeggen Ten Berge en
Widdershoven dat ‘men hier te lande in de negentiger jaren [is] aangeland op
het punt, dat ter zake van al het overheidsoptreden de toegang tot de rechter als
normatief uitgangspunt voor het stelsel van rechtsbescherming wordt genomen’.59 Zo beschouwd is het bestaan van de bestuursrechtelijke procedure een
uitwerking van dit normatieve uitgangspunt.60 Het met ongelijkheidscompensatie in verband brengen ligt dan ook niet voor de hand. Dat ligt wellicht anders
ten aanzien van de manier waarop de procedure in Allewijns ogen onder andere
dient te worden ingericht: zonder verplichte procesvertegenwoordiging, zonder
Widdershoven 1989, p. 33.
Widdershoven 1989, p. 29.
57 Idem, p. 30.
58 Wulffraat-van Dijk 1995, p. 37.
59 Ten Berge en Widdershoven 2001, p. 29.
60 Zie ook De Poorter en De Graaf 2011, p. 14.
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hoge griffierechten en zonder (te) veel verplichtingen voor de burger ten aanzien van het beroepschrift en het te leveren bewijs. De manier waarop Allewijn
dit presenteert, behoeft in mijn ogen precisering. Zoals in de inleiding reeds aan
de orde is geweest, kan de wens om procederen tegen het bestuur geen kostbare
aangelegenheid te laten zijn voor de burger, als een uitvloeisel worden beschouwd van zijn recht op rechtsbescherming. Teneinde dit recht niet alleen in
formeel opzicht te waarborgen door middel van het openstellen van een procedure, maar ook in materieel opzicht, is te verdedigen dat hieruit volgt dat het
voorschrijven van verplichte procesvertegenwoordiging en het heffen van aanzienlijke griffierechten vermeden dienen te worden. Een omstandigheid die
voor deze benadering pleit, is het gegeven dat het bestuur in de regel eenzijdig
handelt; anders dan in het civiele recht is een mogelijk geschil met het bestuur
niet het gevolg van een in wederkerigheid aangegane rechtsbetrekking. Ten
Berge en Widdershoven verwoorden het zo dat de verplichte procesvertegenwoordiging voor bepaalde categorieën van civielrechtelijke geschillen voor velen
een ‘niet onaanzienlijke financiële belemmering om te procederen’ vormt: ‘In
het bestuursrecht, waar toch bescherming tegen de eenzijdig optredende overheid wordt gezocht, wordt de verplichte procesvertegenwoordiging (…) vooral
om deze reden afgewezen.’61 Een ander argument voor deze benadering betreft
het gegeven dat de burger in de regel in hoge mate afhankelijk is van de uitoefening van dat gezag.62 Is in de civiele procedure het geschil doorgaans een gevolg van een in vrijheid aangegane rechtsbetrekking, in de verhouding tussen
het bestuur en de burger ontbreekt deze vrijheid; voor tal van te ontplooien
activiteiten, bijvoorbeeld bij bouwactiviteiten, schrijft de wet de burger voor dat
hij hiervoor toestemming dient te hebben van de overheid. Ook Van Galen en
Van Maarseveen zien in de afhankelijkheid van de burger van de bevoegdheidsuitoefening door het bestuur een argument voor financiële laagdrempeligheid:
‘[b]ij een zo sterke afhankelijkheid van de burger van de administratie als in onze
samenleving het geval is zal de geadministreerde, wil er echt sprake zijn van
rechtsbescherming tegen de overheid, zich niet gehinderd moeten weten door
financiële perikelen.’63 Het niet voorschrijven van verplichte procesvertegenwoordiging en de relatief laag te noemen griffierechten zijn dus materiële waarborgen van het recht op rechtsbescherming van de burger. De noodzaak daartoe
ligt besloten in de aard van het bestuurshandelen: eenzijdig en met een sterke
afhankelijkheid ervan door de burger. Het recht op rechtsbescherming vraagt
dus, met andere woorden, het bestaan van een rechtsgang tegen bestuurlijk handelen, terwijl de eenzijdigheid van dat handelen en de afhankelijkheid van de
burger daarvan vragen om een rechtsgang zonder financiële barrières. Hier zij
opgemerkt dat het mij niet zuiver voorkomt voornoemde financiële laagdrempeligheid door middel van de lage griffierechten en het niet voorschrijven van
procesvertegenwoordiging met de term ongelijkheidscompensatie te duiden.
Zoals bleek zijn deze vooral in verband te brengen met het recht op rechtsbescherming. Voorts ontbreekt bij de keuze voor deze voorzieningen het vis-àTen Berge en Widdershoven 2001, p. 36/7.
Bijv. Duk1996, p. 39 e.v.
63 Van Galen en Van Maarseveen 1978, p. 56.
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viskarakter dat eigen is aan de term ongelijkheidscompensatie: de burger dient
niet beschermd te worden tegen financiële barrières omdat hij in financieel opzicht minder draagkrachtig is dan het bestuur, maar omdat de effectuering van
zijn recht op rechtsbescherming tegen het bestuur, zoals hierboven duidelijk
werd, niet door ‘financiële perikelen’ dient te worden gefrustreerd. Als men dit
met de term ongelijkheidscompensatie aanduidt, ziet ongelijkheid dus op afhankelijkheid en eenzijdigheid, die middels een financieel laagdrempelige procedure
worden gecompenseerd. Zoals aan de orde geweest bestempelen Van Galen en
Van Maarseveen dit zelf ook niet als ongelijkheidscompensatie, maar brengen dit
terecht in verband met het recht van de burger op rechtsbescherming tegen
bestuurlijk handelen.
De keuze om af te zien van verplichte procesvertegenwoordiging stelt op
haar beurt eisen aan de inrichting van de procedure en de overige elementen die
Allewijn noemt, zijn vooral het gevolg van de voormelde afwezigheid van verplichte procesvertegenwoordiging. Dat van de burger geen ‘trefzekere vordering
op straffe van verlies van procesrechten’ kan worden verlangd, lijkt toch eerst en
vooral samen te hangen met het door het ontbreken van de verplichte procesvertegenwoordiging veroorzaakte gebrek aan juridische deskundigheid aan de
zijde van de burger. Hetzelfde geldt voor zijn afwijzing van een stelsel waarin de
burger zijn vordering dient te onderbouwen met feitelijke stellingen waarvoor
hij het bewijsrisico draagt. Zoals bij de analyse van het preadvies van Van Galen
en Van Maarseveen reeds is opgemerkt, kunnen deze voorzieningen beter niet
met de term ongelijkheidscompensatie worden aangeduid; dat bijvoorbeeld van
de burger geen trefzekere vordering kan worden verlangd, is toch vooral bescherming tegen het gebrek aan deskundigheid van de burger, waarbij zijn positie ten opzichte van die van zijn wederpartij, het bestuur, niet primair de bestaansgrond ervan is; het is derhalve beter te spreken van lekenbescherming.
Resumerend kan over de eenzijdige bevoegdheidsuitoefening worden opgemerkt dat het in sterke mate het bestaan van een financieel laagdrempelige
procedure kan verklaren. Met Van Galen en Van Maarseveen ben ik van mening dat het hier niet een vorm van ongelijkheidscompensatie betreft, maar een
materiële waarborg van het recht van de burger op toegang tot de rechter. Indirect is dus de eenzijdige bevoegheidsuitoefening wel verantwoordelijk voor het
bestaan van burgervriendelijke voorzieningen: de eenzijdigheid en de afhankelijkheid van de burger van dat handelen vragen om een financieel laagdrempelige procedure, als gevolg waarvan verplichte procesvertegenwoordiging ontbreekt. Het ontbreken van verplichte procesvertegenwoordiging op zijn beurt
vraagt om een procedure met voorzieningen die de burger beschermen tegen
zijn gebrek aan juridische deskundigheid. De ‘direct verantwoordelijke’ voor
deze voorzieningen is derhalve het ontbreken van verplichte procesvertegenwoordiging, zodat de term lekenbescherming hiervoor beter gekozen lijkt.
§ 2.2.1.2

Behartiging van het algemeen belang versus het eigen belang

Een ander element dat regelmatig in verband wordt gebracht met het beginsel
van ongelijkheidscompensatie is het gegeven dat bestuursorganen geroepen zijn
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het algemeen belang te behartigen, terwijl burgers daarentegen hun eigen, private belangen behartigen. Schlössels spreekt in dit verband van een juridische ongelijkheid die absoluut is en tot uitdrukking komt in ‘het feit dat het bestuur op
basis van doelgebonden bestuursbevoegdheden is geroepen het algemeen belang
te behartigen terwijl een burger-partij zijn particuliere belangen in vrijheid nastreeft.’64 Dit gegeven brengt met zich dat bestuur en burger ‘per definitie vanuit
ongelijksoortige uitgangspunten participeren in een rechtsstrijd’.65 In deze verschillende juridische hoedanigheid van bestuursorgaan en burger is in zijn ogen
de ratio van de ongelijkheidscompensatie te vinden.66 Dat verschil in juridische
hoedanigheid kan leiden tot procesongelijkheid, waarbij hij denkt aan de afhankelijkheid van de burger en de kennis- en informatievoorsprong van het bestuur. Daarnaast spreekt Schlössels over feitelijke ongelijkheid tussen het bestuur
en de burger. Deze komt, als ik het goed zie, erop neer dat bestuursorganen
‘gespecialiseerde statelijke ambten zijn die, anders dan de burger, veel ervaring
hebben met juridische en beleidsmatige aspecten van besluitvorming (het zijn
‘repeat players’)’. Daarnaast merkt hij hierover op dat bestuursorganen ‘een
rechtsstrijd bovendien inhoudelijk [kunnen] sturen’, aangezien zij bij, zij het nog
aantastbaar, besluit bepalen wat rechtens is. Ten slotte wijst hij in dit verband op
het gegeven dat aan het besluit een vermoeden van rechtmatigheid ten grondslag
ligt, hetgeen de ‘uitgangspositie van de burger-appellant er in rechte bovendien
niet sterker op maakt’.67 De door hem genoemde aspecten van de feitelijke ongelijkheid zullen elders worden besproken; het gaat hier om de bespreking van
de algemeenbelangbehartiging als grondslag voor de ongelijkheidscompensatie.
Hoe dient in zijn ogen ongelijkheidscompensatie te worden vormgegeven? Hij
zoekt daarbij aansluiting bij de wegen van compensatie die Van Galen en Van
Maarseveen in hun preadvies beschrijven: via het minimaliseren van formele
partijverplichtingen en het maximaliseren van de rechterlijke vrijheid.68
De bestaansreden van het beginsel van ongelijkheidscompensatie is in deze
visie dus te vinden in het gegeven dat het bestuur het algemeen belang behartigt.
De vraag die zich aandient is waaruit zulks dan blijkt. Volgens Schlössels kan dit
gegeven leiden tot procesongelijkheid, waarbij hij erop wijst dat Van Galen en
Van Maarseveen daarom stellen dat ongelijkheidscompensatie processuele ongelijkheid beoogt te keren.69 De afhankelijkheid van de burger van het bestuur die
Schlössels als mogelijk processueel gevolg aanwijst van de algemeenbelangbehartiging, is, zoals gebleken, in de ogen van Van Galen en Van Maarsen echter niet
een voor compensatie relevante ongelijkheid. Is, los daarvan, afhankelijkheid van
de burger ten opzichte het bestuur nu aan te merken als processueel gevolg van
het gegeven dat het bestuur is geroepen het algemeen belang te behartigen?
Zoals bij het onderdeel hiervoor over de (eenzijdige) bevoegdheidsuitoefening
aan de orde is geweest, is afhankelijkheid vooral daarmee in verband te brengen;
Schlössels 2003, p. 142; zie ook Schlössels en Zijlstra 2010, p. 1080.
Schlössels 2003, p. 142.
66 Ibidem.
67 Schlössels 2003, p. 143.
68 Idem, p. 150.
69 Idem, p. 143.
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de burger is afhankelijk van de bevoegdheidsuitoefening. Daar komt nog bij dat
bestuursorganen alleen kunnen of dienen te handelen in het algemeen belang.
Damen merkt hierover op dat bestuursorganen geen eigen belangen hebben en
ook niet mogen nastreven en dat ‘het eigen belang van het bestuursorgaan, het
prestige van de bestuurder juridisch gezien van nul en generlei waarde is’.70 Dat
die bevoegdheidsuitoefening dient plaats te vinden in het algemeen belang, is in
mijn ogen eerder een bijkomend argument dat pleit voor het bestaan van een
financieel laagdrempelige procedure. In de vorige paragraaf bleek dat eenzijdigheid van het bestuurshandelen en de afhankelijkheid van de burger ervan extra
eisen stellen aan de toegankelijkheid van de rechtsbescherming ertegen; mijns
inziens kan dit evenzeer worden gezegd van het gegeven dat bestuursorganen
niet in vrijheid kunnen handelen, maar alleen op grond van de wet en het algemeen belang dienend.
Het andere processuele gevolg van ‘ongelijkheden’ tussen het bestuur en de
burger dat Schlössels noemt, de kennis- en informatievoorsprong van het bestuur, lijkt vooral het gevolg van het verschil in juridische deskundigheid tussen
bestuur en de burger. Het bestuur beschikt, met andere woorden, niet over een
kennis- en informatievoorsprong vanwege het gegeven dat het geroepen is het
algemeen belang te behartigen.
Op grond van het voorgaande kan over het gegeven dat het bestuur het algemeen belang dient, worden opgemerkt dat deze omstandigheid extra waarborgen vraagt van het recht op toegang van de burger, en dat het evenals de
omstandigheid dat het bestuur eenzijdig bevoegdheden uitoefent tot een financieel laagdrempelige procedure noopt. Het ligt echter minder voor de hand om de
algemeenbelangbehartiging als grondslag aan te wijzen van voorzieningen die de
burger beogen te beschermen tegen zijn veronderstelde gebrek aan deskundigheid.
§ 2.2.1.3

Het vermoeden van rechtmatigheid

Een ander in de literatuur regelmatig genoemd aspect van ongelijkheid betreft
het vermoeden van rechtmatigheid.71 Een besluit van het bestuursorgaan wordt
vermoed rechtmatig te zijn, totdat het tegendeel in rechte blijkt. Van Galen en
Van Maarseveen presenteren in hun preadvies het vermoeden van rechtmatigheid als een beginsel van administratief procesrecht. Zij stellen dat de overheid
defendeur is en wordt geconfronteerd met een bewering van onrechtmatig handelen: ‘[m]aar zolang daarover niet door de rechter is beslist wordt de overheid
geacht rechtmatig te hebben gehandeld. (…) Het proces is er op gericht te toetsen of het vermoeden van rechtmatig overheidshandelen stand kan houden tegenover de bewering dat in strijd met het recht is gehandeld’.72 Zij wijzen er
voorts op dat het om een weerlegbaar vermoeden gaat: ‘[d]e veronderstelling
van rechtmatig overheidshandelen, de presumptio justae causae, kan wèl in rechte
Damen 2003, p. 28/9.
Ik beperk me bij de bespreking hiervan dus tot degenen die het vermoeden van rechtmatigheid in verband brengen met het beginsel van ongelijkheidscompensatie.
72 Van Galen en Van Maarseveen 1978, p. 42.
70
71
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gefalsifieerd worden’.73 In hun ogen is het vermoeden van rechtmatigheid in
tweeërlei opzicht van betekenis voor het bestuursproces. In de eerste plaats is het
een ‘structuurelement’ voor het proces. De kernvraag daarbinnen is steeds of het
vermoeden houdbaar is. Het vermoeden verschaft het bestuursorgaan een sterke
aanvangspositie vóór en in het proces; eerst kan het orgaan afwachten of er
eventueel tegen een besluit wordt opgekomen en, indien zulks het geval is, kan
het zich aanvankelijk beperken tot het voeren van verweer. In de tweede plaats
is het vermoeden van rechtmatigheid in hun ogen een element in de bewijslastverdeling. Er is sprake van een voorlopige bewijsvergemakkelijking; het bestuur
wordt aanvankelijk vermoed in het gelijk te staan. Zij maken voorts duidelijk
dat het vermoeden van rechtmatigheid bewijsrechtelijke consequenties heeft:
‘[w]erkte het a.p.r. niet met de presumptio justae causae dan zou het voldoende
zijn als klager de onrechtmatigheid van het overheidshandelen eenvoudigweg
stelde, zodat hij dan kon afwachten aan wie de rechter om welke bewijzen zou
vragen, hetzij van de overheid dat zij juist handelde, hetzij van de klager, dat de
overheid niet juist handelde’. 74 Overigens merken zij relativerend op dat klagers
niet de volle last van het bewijs dragen tegen dit vermoeden. Juist vanwege de in
het bestuursprocesrecht vigerende vrije bewijsleer behoeft de burger gemiddeld
niet meer te doen dan een begin van tegenbewijs aandragen. Op grond van het
inquisitoire beginsel en de vrije bewijsleer kan de rechter de bewijslast verdelen
of proberen met de hem ten dienste staande middelen zelf de gegevens, die hij
relevant acht, op te sporen.75 In de ogen van Van Galen en Van Maarseveen is
de presumptio justae causae een ongelijkheid die met de vrije bewijsleer en het
beginsel van ongelijkheidscompensatie niet geheel is te ondervangen. De rechter
moet namelijk de overtuiging krijgen dat het bestuur onrechtmatig heeft gehandeld; niet de overtuiging dat het bestuur rechtmatig heeft gehandeld. Heeft de
rechter met andere woorden niet de overtuiging dat sprake is van rechtmatig
handelen, dan impliceert zulks niet dat de rechter onrechtmatigheid uitspreekt.
Juist in twijfelgevallen kan het vermoeden van rechtmatigheid in het voordeel
van het bestuur werken.76
Ook Damen ziet in het vermoeden van rechtmatigheid een processuele ongelijkheid gelegen die dient te worden gecompenseerd:
‘[h]et is het bestuursorgaan dat het bestuursrecht vormt, en zijn rechtsvormende besluiten worden heel sterk beschermd door het vermoeden
van rechtmatigheid. De burger moet maar zien dat hij de onrechtmatigheid die hij meent te zien, voor de rechter aangetoond krijgt. Daarbij
verkeert de modale burger in een juridisch en veelal ook feitelijk nogal
zwakke positie. Het bestuurs(proces)recht moet deze ongelijkheid compenseren en de burger helpen zich tegen het oppermachtige bestuur dat
ook nog over een juridisch monopolie beschikt, te verweren’.77
Ibidem.
Van Galen en Van Maarseveen 1978, p. 43.
75 Ibidem.
76 Idem, p. 44.
77 Damen 2000, p. 18.
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Evenals Van Galen en Van Maarseveen relateert ook Damen het vermoeden van
rechtmatigheid aan het bewijsrecht: de burger moet aantonen dat het bestuur
onrechtmatig heeft gehandeld. Is nu daadwerkelijk het vermoeden van rechtmatigheid de veroorzaker van de ongelijkheid die zij noemen? De burger moet
inderdaad zien aan te tonen dat het bestuur onrechtmatig heeft gehandeld, maar
is een dergelijke verplichting niet inherent aan de positie die de burger inneemt
als die van klager? In het civiele recht is het immers ook degene die een vordering instelt, degene die datgene wat hij in dat verband stelt dient te bewijzen?
Dagvaardt hij iemand wegens een vermeend onrechtmatige daad, dan zal hij die
stelling met bewijs dienen te ondersteunen en zolang hij de rechter van zijn
gelijk niet weet te overtuigen, kan men toch stellen dat de gedagvaarde partij
wordt vermoed niet onrechtmatig te hebben gehandeld. Er is, met andere
woorden, wel sprake van een ongelijkheid, maar die hangt toch primair samen
met het gegeven dat de burger, althans in eerste aanleg, altijd eisende partij en
het bestuur verwerende partij is; doordat het bestuur de verwerende partij is,
wordt het vermoed niet onrechtmatig te hebben gehandeld, tenzij in rechte het
tegendeel blijkt. Hetzelfde geldt voor wat Van Galen en Van Maarseveen opmerken over de aanvangspositie van het bestuur, namelijk dat het kan afwachten
of een burger in beroep gaat en vervolgens zich in beginsel kan beperken tot
hetgeen de burger aanvoert; ook dit wordt primair veroorzaakt door het gegeven dat in eerste aanleg de burger altijd de eisende partij is.78 Het is dus zuiverder om te stellen dat doordat het bestuur de verwerende partij is, het wordt
vermoed rechtmatig te hebben gehandeld. Van Buuren benadert voorgaande in
zijn preadvies uit 1982 op vergelijkbare wijze. Hij wijst er in zijn preadvies op
dat ‘kenmerkend voor het administratief procesrecht is dat de burger steeds (in
eerste aanleg althans) als ‘klager’, ‘appellant’ of ‘verzoeker’ moet optreden, terwijl het bestuursorgaan de betrekkelijk comfortabele positie van verweerder
bekleedt’.79 Zoals hierboven bleek, noemen Van Galen en Van Maarseveen dit
aspect ook, ‘het bestuur is defendeur’, maar brengen zij dit (primair) in verband
met het vermoeden van rechtmatigheid. Van Buuren beschrijft het gevolg van
dit verschil in uitgangspositie als volgt:
‘[h]et bestuur neemt (eenzijdig) de beslissingen en kan dan vervolgens
rustig afwachten of en door wie en op welke gronden een genomen beTerzijde merk ik op dat kan worden betwijfeld of de term het vermoeden van rechtmatigheid de juridische werkelijkheid ter zake recht doet. In een rechtsstaat beschikt het bestuur ter regulering en ordening van (het algemeen belang van) de samenleving over wettelijk toegekende bevoegdheden. ‘Slechts’ in dat algemene belang kan het bestuur dus actief
worden. Zo beschouwd lijkt het juister te stellen dat het bestuur geacht wordt rechtmatig te
hebben gehandeld. Wat niet wegneemt dat daarin inderdaad zoiets als een vermoeden
schuilt; het bestuur wordt vermoed zich ook daadwerkelijk binnen de wettelijke, en alleen
dan rechtmatige, kaders te hebben gehouden zolang in rechte het tegendeel niet is komen
vast te staan. Zo verwoord wordt mijns inziens echter meer recht gedaan aan de eis van
legaliteit die geldt voor overheidshandelen in het algemeen en dat van het bestuur in het
bijzonder.
79 Van Buuren 1982, p. 31.
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slissing zal worden aangevochten. In ons systeem is het aan de belanghebbende burger om in de procedure aan te tonen dat de genomen beslissing onjuist c.q. onrechtmatig is; het verwerend bestuursorgaan kan
zich geheel en al concentreren op het weerleggen of ontkrachten van de
door de burger aangevoerde argumenten (…).80
Hij stelt daarbij dat het bestuur niet hoeft aan te tonen dat het besluit rechtmatig
is en dat ‘in zoverre inderdaad zoiets [geldt] als ‘het vermoeden van rechtmatigheid’’, waarmee hij verwijst naar het preadvies van Van Galen en Van Maarseveen. Hoewel hij in hun spoor dus het verschil in bewijspositie tussen het bestuur en de burger koppelt aan het vermoeden van rechtmatigheid, relateert Van
Buuren dit verschil toch primair aan het verschil in uitgangspositie. Een vraag
die zich in dit verband opdringt, is of het verschil in partijposities, eiser of verzoeker, mede verband houdt met de mate van deskundigheid van partijen in een
proces. Maakt het voor juridische professionals uit of zij verwerende dan wel
eisende partij zijn? Indien zulks niet het geval is, zou dit aspect van de ongelijkheid tussen het bestuur en de burger eerst relevant worden vanwege de in het
bestuursprocesrecht ontbrekende voorgeschreven procesvertegenwoordiging of,
anders gezegd, zou dit slechts een aspect van procederen zijn dat voor een zichzelf vertegenwoordigende burger, een leek dus, een lastige opgave kan zijn.
Zoals reeds eerder gesteld, komt een eventueel appel op juridische deskundigheid vooral aan de orde bij de formulering van diens vordering; deze dient immers de gronden van het beroep te bevatten en deze gronden dienen met feiten
en bewijs te worden ondersteund. Hierbij is de mate van iemands deskundigheid
direct van invloed op de mate waarin men relevante gronden aangevuld met het
relevante feiten- en bewijsmateriaal in het proces weet te brengen. De voorzieningen in de Awb, bijvoorbeeld door het stellen van weinig eisen aan het beroepschrift van de burger en de rol die de rechter bij het aanvullen van gronden
en feiten kan spelen, zouden dan mijns inziens om die reden – namelijk het
verschil in uitgangspositie – in het leven moeten zijn geroepen om in dit verband van ongelijkheidscompensatie te kunnen spreken. Van de voorzieningen
die hier genoemd zijn, kan zulks echter niet gezegd worden; die bestaan primair
om de burger te beschermen tegen zijn te veronderstellen gebrek aan juridische
kennis en beogen dus primair aan als leken aan te merken burgers in materieel
opzicht hun recht op rechtspraak te waarborgen.
§ 2.2.1.4

Creatie van eigen recht door het bestuur

Een andere oorzaak van ongelijkheid die in de literatuur wordt genoemd, betreft
de aanname dat het bestuur vanwege het feit dat dit eigen recht creëert, in een
voordeliger positie verkeert dan de burger. Bij de bespreking van Van Galens en
Van Maarseveens preadvies bleek dat zij dit als een voor de ongelijkheidscompensatie relevante vorm van ongelijkheid zien: ‘[m]aar vooral geldt dat de overheid die ten processe verschijnt, geconfronteerd wordt met een klacht over de
80

Ibidem.
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uitvoering van het ‘eigen recht’’.81 Ook Schlössels wijst op dit aspect van ongelijkheid: ‘[h]et is immers het orgaan dat bij – zij het aantastbaar – besluit bepaalt
wat rechtens is’.82 Van Galen en Van Maarseveen brengen dit aspect vooral met
de deskundigheid van partijen in verband. Het bestuur kent het recht in het
algemeen al beter dan de zichzelf vertegenwoordigende burger, maar dat geldt
zeker ten aanzien van recht dat het zelf heeft gecreëerd of dat, indien niet zelf
vastgesteld, ‘toch typisch daarop toegeschreven is of met de uitvoering waarvan
het orgaan ervaring heeft’.83 Schlössels ziet als gevolg hiervan dat bestuursorganen ‘een rechtsstrijd bovendien inhoudelijk kunnen sturen’. Wat hieronder
dient te worden verstaan is niet geheel duidelijk. De rechtsstrijd betreft het besluit van het bestuur, bestrijding waarvan de inzet van de procedure is; de inhoud van de rechtsstrijd wordt bepaald door de buitengrens van het geschil, het
besluit, en de binnengrens, het eventuele onderdeel van het besluit waartoe de
burger de rechtsstrijd wil verengen. Het lijkt dus eerder juist te stellen dat de
burger de rechtsstrijd inhoudelijk kan sturen. Van ongelijkheid ten nadele van de
burger op dat punt lijkt mij dan ook geen sprake. Dat lijkt wel het geval te zijn
ten aanzien van de mate van deskundigheid met betrekking tot door het bestuur
vastgesteld recht ter uitvoering waarvan het is belast: de deskundigheid van het
bestuur zal hier in de regel groter zijn dan die van de burger. De grotere deskundigheid uit zich vooral in betere kennis van de in geding zijnde norm en de
voor de activering daarvan relevante feiten en gronden. Hierop zal later worden
teruggekomen. Duidelijk is wel dat het gegeven dat het bestuur een grotere
mate van deskundigheid kan worden verondersteld te hebben ten aanzien van
door hem zelf vastgesteld recht dan de burger. Die grotere mate van deskundigheid van het bestuur wordt mijns inziens echter eerder veroorzaakt door het
gegeven dat de burger als leek procedeert in de procedure, dan door het feit dat
het bestuur procedeert over door zichzelf vastgesteld recht. Het is, anders gezegd, de vraag of er discrepantie zou bestaan tussen de deskundigheid van de
burgerpartij en het bestuur ten aanzien van dit recht indien er in het bestuursrecht verplichte procesvertegenwoordiging zou bestaan. De rechters die zijn
geïnterviewd over de mate waarin lekenbescherming in de praktijk wordt geboden, geven aan dat de gemiddelde advocaat voldoende tegenwicht kan bieden
aan het bestuursorgaan. Het lijkt mij dan ook zinvoller burgervriendelijke voorzieningen primair in het licht van het ontbreken van de verplichte procesvertegenwoordiging te zien.
§ 2.2.1.5

Financiële ongelijkheid

Een in de literatuur regelmatig genoemde oorzaak van de tussen het bestuur en
de burger bestaande ongelijkheid, betreft de financiële ongelijkheid. In algemene
zin wordt gesteld dat het bestuur in meerdere mate dan de burger over financiele middelen beschikt. Zo stellen Van Galen en Van Maarseveen dat het bestuur
voor procederen ‘eigenlijk onbeperkte middelen hiervoor beschikbaar [heeft] als
Van Galen en Van Maarseveen 1978, p. 32.
Schlössels 2003, p. 143.
83 Van Galen en Van Maarseveen 1978, p. 32.
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men het vergelijkt met de middelen van de ‘gemiddelde’ partij in het administratieve geding’.84 Schlössels merkt in dit verband op dat ‘het bestuur in beginsel
over nagenoeg onbeperkte middelen [beschikt]’.85 Bij compensatoire voorzieningen in dit verband wordt echter meestal gewezen op de relatief lage griffierechten en het niet voorschrijven van verplichte procesvertegenwoordiging.86
Bij de bespreking van onder andere de eenzijdige bevoegdheidsuitoefening door
het bestuur als grondslag van de ongelijkheidscompensatie, bleek dat deze echter
niet als ongelijkheidscompensatie dienen te worden beschouwd, maar als materiele waarborgen van het recht van de burger om vermeend onrechtmatig handelen van het bestuur aan een rechterlijk oordeel te onderwerpen. De noodzaak
daartoe vloeit niet voort uit de positie in de procedure van de burger ten opzichte van het bestuur, maar uit de omstandigheid dat het handelen van het
bestuur eenzijdig is, in overeenstemming met het recht dient te zijn en de burger er in hoge mate van afhankelijk is. Voorgaande neemt echter niet weg dat de
omstandigheid dat in de regel het bestuursorgaan als financieel draagkrachtiger is
te beschouwen dan de burger. Een processituatie waarbij nadelige effecten daarvan zich kunnen manifesteren is die waarin het bestuur gebruik maakt van een
deskundigenrapport. Wil de burger bij de rechter twijfel doen ontstaan over het
onderzoek verricht door deskundigen, dan zal hij het bewijs daartoe doorgaans
dienen te leveren in de vorm van een contra-expertise. Hier treedt het verschil
in financiële gelijkheid op de voorgrond; het bestuursorgaan weet zich in tegenstelling tot de burger in de regel niet belemmerd door financiële begrenzingen.
Met de inzet van de bevoegdheid van de rechter om zelf een deskundige te
benoemen kan aan deze ongelijkheid tegemoet worden gekomen. Het is op
voorhand echter duidelijk dat hij deze bevoegdheid niet ‘slechts’ heeft in het
kader van de hier besproken ongelijkheid; het betreft namelijk een accesoire
bevoegdheid bij de rechterlijke bevoegdheid van de rechter om de feiten aan te
vullen, die hij op zijn beurt in ieder geval mede bezit in het kader van de materiële waarheidsvinding. Bij de bespreking van de operationalisering van lekenbeschermende voorzieningen in de Awb (hoofdstuk 3) zal hierop worden teruggekomen. Duidelijk is wel dat het hier om een vorm van ongelijkheid gaat die
processuele implicaties kan hebben.
§ 2.2.1.6

Het ontbreken van verplichte procesvertegenwoordiging (repeat
player versus one shotter)

Een in de literatuur veel genoemde oorzaak van de tussen het bestuur en de
burger bestaande ongelijkheid is het ontbreken van verplichte procesvertegenwoordiging.87 In de bestuursrechtelijke procedure mogen burgers zichzelf vertegenwoordigen; er bestaat geen verplichting tot de inschakeling van een advocaat, zoals op terreinen van het civiele proces. Gevolg hiervan is dat, wanneer de
Van Galen en Van Maarseveen 1978, p. 32.
Schlössels 2003, p. 142.
86 Van Galen en Van Maarseveen 1978, p. 33; Schlössels 2003, p. 150.
87 Punt 1975, p. 320; Van Galen en Van Maarseveen 1978, p. 31; Widdershoven e.a. 2001,
p. 40; Tak 2011, p. 1633.
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burger ervoor kiest zichzelf te vertegenwoordigen, hij in de regel wordt geconfronteerd met een juridisch deskundiger wederpartij; bestuursorganen worden in
de regel vertegenwoordigd door juridische specialisten. Van de drie terreinen
van processuele ongelijkheid die Van Galen en Van Maarseveen signaleren,
namelijk die ten aanzien van de feiten, het recht en het proces, brengen zij de
eerste twee direct in verband met het juridisch machtsverschil tussen het bestuur
en de burger. Het ontbreken van verplichte procesvertegenwoordiging is te
beschouwen als de materiële inkleuring van het decisiebeginsel; aangezien het
bestuur over (eenzijdig, op de wet gebaseerd en in het algemeen belang uit te
oefenen) bevoegdheden beschikt, voor de uitoefening waarvan de burger in
hoge mate afhankelijk is, dient de burger hier tegen geringe kosten in rechte te
kunnen opkomen. Het voorschrijven van kostbare rechtsbijstand past niet bij de
rechtsbeschermingsfunctie van het bestuursprocesrecht. Zo is het ontbreken van
procesvertegenwoordiging dus als een oorzaak van het gebrek aan juridische
deskundigheid van de burger en tevens als een materiële waarborg van het recht
op toegang tot de rechter te beschouwen. Nauw met deze oorzaak verwant is de
in de literatuur veel genoemde ongelijkheid als gevolg van het feit dat het bestuursorgaan als een repeat player is te bestempelen en de burger als een one
shotter. Anders gezegd: door het ontbreken van verplichte procesvertegenwoordiging ontstaat de situatie waarin doorgaans het bestuur als repeat player tegenover de burger als one shotter ten processe verschijnt. Waarschijnlijk is het Van
Buuren in zijn preadvies uit 1982 geweest die de uit Amerika afkomstige termen
repeat player en one-shotter in het Nederlandse bestuursprocesrechtelijke discours heeft gebracht88 en die sindsdien regelmatig in de literatuur worden gebezigd ter beschrijving van (een verklaring voor) de tussen het bestuur en de burger bestaande ongelijkheid.89 In zijn preadvies bespreekt Van Buuren de positie
van procespartijen in het bestuursprocesrecht op macro-niveau. Hij stelt daarbij
dat ‘in administratieve procedures doorgaans sprake is van twee zeer ongelijke
partijen en dat die ongelijkheid (…) meerdere dimensies heeft.’90 Vervolgens
bespreekt hij de ideeën van de Amerikaanse rechtssocioloog Marc Galanter met
betrekking tot het onderscheid dat hij gemaakt heeft tussen de ‘repeat-player’ en
de ‘one-shotter’. Galanter heeft de terminologie ontleend aan de kansspelen en
categoriseert partijen in twee groepen: ‘We might divide our actors into those
claimants who have only occasional recourse to the courts (one-shotters or OS)
and repeat-players (RP) who are engaged in many similar litigations over
time’.91 De repeat-player is in de regel een partij die professioneel, dus in het
kader van de beroepsuitoefening, procedeert.92 Galanter geeft als voorbeelden
van repeat-players ‘the Insurance company, the prosecutor and the finance company’.93 Als voorbeelden van one-shotters noemt hij de ‘spouse in a divorce

Van Buuren en De Groot-Sjenitzer 1982, p. 30 e.v.
Bijv. Widdershoven 2001, p. 40; Schlössels 2003, p. 143; Damen 2003, p. 30.
90 Van Buuren en De Groot-Sjenitzer 1982, p. 30.
91 Galanter 1974, p. 97.
92 Van Buuren en De Groot-Sjenitzer 1982, p. 30.
93 Galanter 1974, p. 97.
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case, the auto-injury claimant and the criminal accused’.94 Galanter komt tot de
conclusie dat het verschil tussen de repeat player en de one-shotter gevolgen
heeft hun positie in de procedure, het gedrag van partijen voor en tijdens de
procedures en de doelstelling van partijen in de procedures.95 Van Buuren stelt
vervolgens dat het model van Galanter niet zonder meer bruikbaar is voor de
Nederlandse situatie, maar dat het wel kan inspireren om in de door Galanter
voorgestelde richting verder te denken. Daarbij stelt hij dat ‘in het normale en
meest frequent voorkomende geval de appellerende burger een OS is en het
verwerend bestuursorgaan als een RP kan worden beschouwd’.96 Uitzonderingen hierop zijn uiteraard mogelijk. Van Buuren noemt als voorbeeld hiervan
een kleine gemeente die na vijf jaar voor het eerst als verweerder in een procedure voor de Raad van State optreedt; deze kan als one-shotter gezien worden’.97 In het algemeen heeft volgens Van Buuren echter de burger als oneshotter en het bestuursorgaan als repeat-player te gelden.
Nu is een vraag die zich aandient of de voorzieningen die in het Awbprocesrecht bestaan ter tegemoetkoming aan het gebrek aan juridische deskundigheid van de burger zijn opgenomen omdat de burger ondeskundig is of omdat hij wordt verondersteld ondeskundiger te zijn dan zijn wederpartij, het bestuur. Bij de bespreking van lekenbeschermende voorzieningen in de Awb in
het volgende hoofdstuk zal uitgebreid antwoord op deze vraag worden gegeven,
maar er zij reeds opgemerkt dat hier hetzelfde geldt als wat hierover is opgemerkt is bij de ‘ongelijkheid’ met betrekking tot de eenzijdige bevoegdheidsuitoefening door het bestuur: de voorzieningen waarmee de burger wordt ‘geassisteerd’ bij zijn procedure tegen het bestuur dienen primair ter waarborging van
zijn recht om vermeend onrechtmatig bestuurshandelen ter beoordeling aan de
rechter voor te leggen. Teneinde een effectieve bescherming tegen zulks vermeend onrechtmatig handelen te bieden, dient te worden voorkomen dat gebrek aan juridische deskundigheid hieraan in de weg staat. Ook hier kan dus
beter worden gesproken van lekenbescherming die als doel heeft het recht op
rechtspraak in materieel opzicht te waarborgen.
§ 2.2.1.7

Tussenconclusie

De rechtswetenschap heeft ook tot doel om de juridische werkelijkheid te verklaren en in dat kader is het begrijpelijk dat naar een gemeenschappelijke noemer wordt gezocht bij de verklaring of beschrijving van de bestaansreden van
bepaalde voorzieningen in het bestuursprocesrecht. Daarbij tracht men het aantal
van die gemeenschappelijke noemers, meestal met de term beginselen geduid,
tot een minimum te beperken teneinde te voorkomen dat, zoals Van Galen en
Van Maarseveen het verwoorden, er zoiets groeit als ‘een beginselendoolhof,

Ibidem.
Galanter 1974, p. 97 e.v.; Van Buuren en De Groot-Sjenitzer, p. 30.
96 Van Buuren en De Groot-Sjenitzer 1982, p. 30.
97 Ibidem.
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waar men niet gemakkelijk meer uitkomt’.98 Aan de andere kant kan zich echter
ook het gevaar voordoen dat te veel voorzieningen onder een bepaalde noemer
worden gebracht, waarmee deze verwordt tot een containerbegrip met weinig
onderscheidend vermogen en waardoor niet onbelangrijke nuances uit het oog
worden verloren. Mijns inziens geldt dit ook ten aanzien van de term beginsel
van ongelijkheidscompensatie.
Tal van bestuursprocesrechtelijke voorzieningen en factoren worden in verband gebracht met de term ongelijkheidscompensatie. Het literatuuronderzoek
hiernaar heeft duidelijk gemaakt dat tussen het bestuur en de burger als procespartijen inderdaad tal van ongelijkheden aan te wijzen zijn, maar dat de concrete
voorzieningen in het bestuursprocesrecht die doorgaans met ongelijkheidscompensatie in verband worden gebracht, niet primair bestaan vanwege die ongelijkheden, maar dat zij dienen ter materiële waarborg van de rechtsbescherming
van de burger tegen het bestuur. De rechtsstaatidee eist dat tegen statelijk optreden rechtsbescherming openstaat. Vanwege het gegeven dat dit optreden slechts
op grond van de wet en in het algemeen belang kan plaatsvinden en dat dit
voorts wordt gekenmerkt door eenzijdigheid en afhankelijkheid ervan van de
burger dient deze rechtsbescherming ook in materieel opzicht gewaarborgd te
worden. Dit brengt met zich mee dat de burger niet met hoge kosten dient te
worden geconfronteerd indien hij een rechterlijk oordeel wenst over bestuurlijk
handelen. Hier nauw mee samen hangt het gegeven dat in het bestuursprocesrecht is afgezien van het voorschrijven van verplichte procesvertegenwoordiging
en dat is gekozen voor relatief lage griffierechten. Door het ontbreken van verplichte procesvertegenwoordiging dient het procesrecht vervolgens zo te worden ingericht dat het voor de burger als leek doenlijk moet zijn adequaat te
procederen tegen het bestuur. Er dient, met andere woorden, te worden voorkomen dat zijn gebrek aan juridische deskundigheid hieraan in de weg staat. De
voorzieningen die in dit kader bestaan kunnen dan ook beter van het etiket
lekenbescherming worden voorzien, aangezien het daarbij niet zozeer gaat om
de verhouding van de burger ten opzichte van het bestuur, maar om de verhouding van de ondeskundigheid van de burger ten opzichte van zijn recht op
rechtsbescherming. Kort gezegd noopt de aard van de bestuurlijke bevoegdheden tot een financieel laagdrempelige procedure en het niet voorschrijven van
procesvertegenwoordiging tot voorzieningen die tegemoetkomen aan het in
verband daarmee te veronderstellen gebrek aan juridische deskundigheid van de
burger; in beide gevallen is sprake van een in materieel opzicht waarborgen van
het recht van de burger op een rechterlijk oordeel over bestuurlijk handelen.

Van Galen en Van Maarseveen 1978, p. 21; De Waard spreekt in zijn dissertatie ook de
wens uit te voorkomen ‘ervan beschuldigd te worden een ‘beginselenmoeras’ te ontwikkelen’, zie De Waard 1987, p. 123.
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§ 2.3

Consequenties van de niet verplichte procesvertegenwoordiging

§ 2.3.1 De burger als leek
Na deze concluderende opmerkingen zal worden ingegaan op de voor dit onderzoek relevante omstandigheid dat de bestuursrechtelijke procedure moet
kunnen worden doorlopen door leken. Zoals bleek waarborgt financiële laagdrempeligheid het recht op rechtspraak, doorgaans ook aangeduid met de term
decisiebeginsel. De als gevolg hiervan ontbrekende verplichte procesvertegenwoordiging vraagt vervolgens om een inrichting van de procedure die is toegesneden op een leek. In de literatuur wordt wel gesteld dat de procedure bij de
bestuursrechter in toenemende mate appel doet op juridische deskundigheid.99
Het uitgangspunt dient echter te zijn dat, zoals een financieel laagdrempelige
procedure tracht te voorkomen dat het recht op rechtspraak feitelijk wordt gefrustreerd, door middel van de inrichting van de procedure moet worden voorkomen dat de burger als leek zijn recht op rechtspraak niet kan effectueren. Dat
procesrecht mag dus geen mechanismen bevatten die voor een leek barrières
opwerpen, die zijn recht op rechtspraak beperken of anderszins uithollen. Hieruit volgt dat de burger aanspraak heeft op een procesrecht dat is toegesneden op
zijn positie als leek, of anders geformuleerd, de burger heeft aanspraak op een
procesrecht dat bescherming biedt tegen zijn ‘leek zijn’. Een nadere analyse van
wat een leek is en op welke aspecten van procederen mogelijk nadelige gevolgen van deze omstandigheid zich doen gevoelen, zijn noodzakelijk voor de
vraag wat dit recht precies inhoudt. Volgens Van Dale is een leek ‘iemand die
van een bepaald vak geen verstand heeft’ of iemand die ‘geen deskundige of
vakman is’. In het civiele procesrecht is dit een van de belangrijkste redenen om
vertegenwoordiging voor te schrijven. In de woorden van Stein en Rueb ‘[zijn]
het materiële en het formele recht te ingewikkeld voor niet-ingewijden’.100 Ten
aanzien van het recht, en meer in het bijzonder het bestuursrecht, betekent dit
dus dat een leek iemand is die van het bestuursrecht geen verstand heeft en ten
aanzien hiervan geen deskundige of vakman is. De mate van juridische deskundigheid heeft gevolgen voor de uitkomst van de procedure bij de bestuursrechter. Uit onderzoek van Marseille is gebleken dat
‘eisers die zich laten bijstaan door een professionele rechtshulpverlener op
een effectievere manier gebruik maken van de speelruimte die zij bezitten.
Eisers met een professionele gemachtigde ontplooien niet meer activiteiten
dan eisers die zich niet van beroepsmatige rechtsbijstand hebben voorzien,
maar wat ze doen sorteert wel meer effect. Professionele rechtshulpverleners
houden beter in de gaten of de zaak die ze behartigen kansrijk is, welke arDamen 2006, p. 96, De Groot-van Leeuwen & Laemers 2010, p. 139.
Stein en Rueb 2005, p. 32. Wat voorts opvalt, is dat zij opmerken dat bij een leek de
nodige ordening in datgene wat hij aan de rechter voorlegt zal ontbreken, ‘hetgeen de
rechter zou nopen (cursivering A.M.) zich met de feitelijke onderbouwing en de juridische
vormgeving van de stellingen van partijen te belasten’.
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gumenten wel of juist niet moeten worden aangevoerd en wanneer het lonend lijkt om de door het bestuur vastgestelde feiten ter discussie te stellen
door het inbrengen van een deskundigenrapport’.101
Uit bovengemoemd onderzoek blijkt dat procedures waarin eisers zich laten
bijstaan door een professionele rechtshulpverlener ‘significant vaker leiden tot
een gegrond beroep dan procedures waarbij dat niet het geval is’.102 Hoe uit zich
dit gebrek aan deskundigheid concreet in een bestuursrechtelijke procedure?
Anders geformuleerd: welke aspecten van het procederen vereisen deskundigheid?103 Deskundigheid uit zich op een tweetal terreinen, te weten ten aanzien
van het formele recht en het materiële recht.
§ 2.3.1.1

Kennis van het materiële recht

Voor adequaat procederen bij de rechtbank is kennis van het materiële recht
onontbeerlijk. Niet alleen dient men inzicht te hebben in de rechten die toegekend worden in een bestuursrechtelijke regeling, ook dient men te weten onder
welke voorwaarden die rechten worden geactiveerd. Daarnaast kan het zo zijn
dat verschillende bestuursrechtelijke regelingen van toepassing zijn op de zaak
waar de burger de rechter over benadert. Kennis van het materiële bestuursrecht
is kortom een belangrijk vereiste voor het procederen bij de rechtbank. Het
argument van Punt in zijn proefschrift uit 1975 dat de bronnen van het toepasselijke administratieve recht dikwijls zeer moeilijk toegankelijk zijn, geldt niet
meer voor het huidige tijdsgewricht.104 Toch is de conclusie die hij daaraan
verbindt, ‘men kan dan ook niet van de enkeling verwachten dat deze in de
toepasselijke regels hetzelfde inzicht heeft als diens tegenspeler’105, mijns inziens
nog steeds actueel. Niet dus vanwege de beperkte toegankelijkheid van de
bronnen van het bestuursrecht, maar vanwege het gegeven dat de burger niet als
een juridisch deskundige kan worden beschouwd. De opmerking van Punt dat
zulks aandacht behoeft omdat de burger minder inzicht in het recht heeft dan
zijn tegenspeler is, zoals inmiddels duidelijk is geworden, niet primair van belang. Het ontbreken van verplichte procesvertegenwoordiging noopt bij de
inrichting van het bestuursprocesrecht tot de veronderstelling dat de burger geen
kennis heeft van het recht. In het licht van het recht van de burger op rechtsbescherming tegen de overheid behoeft dit aan te nemen gebrek aan kennis van
het materiële recht aandacht. Kennis van het materiële recht komt in de procedure vooral tot uitdrukking in de inhoud van het beroepschrift, meer concreet
in de gronden die men aanvoert ter ondersteuning van de vordering. De mate
waarin de eisende partij zich op relevante regels, al dan niet juridisch verwoord,
Marseille 2005, p. 242.
Ibidem.
103 De Groot-van Leeuwen en Laemers wijzen erop dat men, om een bestuursrechtelijke
procedure te kunnen beginnen, op de hoogte moet zijn van over kennis van relevante
feiten en regels, zie De Groot-van Leeuwen en Laemers 2010, p. 139.
104 Punt 1975, p. 324.
105 Idem, p. 324/5.
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weet te beroepen, is in grote mate bepalend voor de mate waarin de rechter het
bestuursbesluit toetst. Er kan, met andere woorden, worden gesteld dat hoe
beperkter de vaardigheid van de burger in dezen is, des te beperkter de rechterlijke toetsing en daarmee de geboden rechtsbescherming is. Zo bezien lijkt de
kwaliteit van de rechtsbescherming die de burger wordt geboden, afhankelijk te
zijn van de mate waarin hij zich op materieel recht weet te beroepen. Het voorgaande zou niet of in mindere mate gelden indien er mechanismen bestaan,
bijvoorbeeld in de vorm van een actieve rechter, waarmee aan het gebrek aan
kennis van het materiële recht van de burger kan worden tegemoetgekomen.
§ 2.3.1.2

Kennis van het formele recht

Wat geldt voor de kennis van het materiële recht geldt in grote mate ook voor
de kennis van het formele recht, dat wil zeggen de regels die gelden in de procedure. Om adequaat te kunnen procederen, dient een partij op de hoogte te
zijn van de verplichtingen die voor haar gelden in de bestuursrechtelijke procedure. Zo dient zij te weten welke termijnen in acht dienen te worden genomen
met betrekking tot het indienen van het beroepschrift of ten aanzien van het
voldoen van het griffierecht, aan welke eisen het bezwaar- en beroepschrift dient
te voldoen, welke regels gelden met betrekking tot het bewijzen van de feiten
enz. Het formele recht kortom legt, ook al pretendeert het bestuursprocesrecht
eenvoudig en laagdrempelig te zijn, wel verplichtingen op aan partijen. De burgerpartij die zichzelf vertegenwoordigt, zal in de regel van deze regels niet of
slechts in beperkte mate op de hoogte zijn en in beperkte mate inzicht hebben
in de consequenties van eventuele schendingen hiervan. Wil het procesrecht
rekening houden met de positie van de burger als leek, dan zal het mechanismen
dienen te bevatten die helpen voorkomen dat de burger in de procedure vastloopt en zo zijn recht op rechtspraak niet kan verwezenlijken.
§ 2.3.1.3

Deskundigheid met betrekking tot de feiten en het bewijzen daarvan

Feiten en recht hangen nauw met elkaar samen en de in het geding zijnde feiten
zijn van groot belang voor de (uitkomst van de) procedure. Immers, de feiten
bepalen in grote mate of en zo ja, in hoeverre mate materiële normen worden
geactiveerd. Het is daarom van groot belang dat men weet welke feiten relevant
zijn voor het geschil. Niet alleen is inzicht in de relevantie van het ter zake
doende feitencomplex van belang, daarnaast dient men ook over de mogelijkheden te beschikken om feiten vast te (laten) stellen.
Tweede aspect van de deskundigheid ten aanzien van de feiten heeft
betrekking op het bewijzen van deze feiten. Hoewel sommige aspecten van het
onderdeel bewijzen strikt genomen bij kennis van het formele recht horen,
worden deze vanwege de nauwe verwevenheid met het feitencomplex hier
besproken. Inzicht in het in het bestuursprocesrecht vigerende bewijsstelsel is
van wezenlijk belang voor een adequate procesvoering. Zo is het van cruciaal
belang dat men op de hoogte is van de regels die de bestuursrechter hanteert
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met betrekking tot de inbreng van nieuw bewijs in hoger beroep. Deskundigheid met betrekking tot het bewijs doen zich op verschillende ‘bewijsmomenten’ gevoelen. Ten eerste bij (beantwoording van) de vraag welke feiten dienen
te worden bewezen. In de tweede plaats bij de vraag hoe, dus met welke bewijsmiddelen, die feiten vervolgens dienen te worden bewezen. Ten slotte bij de
vraag op welk moment in de procedure het bewijs dient te worden aangedragen.
Van een zichzelf vertegenwoordigende burger dient verondersteld te worden
dat hij slechts in beperkte mate kennis heeft welke feiten relevant zijn voor de
beslechting van het geschil, hoe deze adequaat naar voren gebracht dienen te
worden en met welke bewijsmiddelen deze dienen te worden ondersteund. Een
procesrecht dat toegespitst dient te zijn op een burger voor wie het mogelijk
dient te zijn om als leek te procederen, dient ook op het terrein van de relevante
feiten en het bewijzen daarmee rekening te houden.
§ 2.3.2 Lekenbescherming
Van Galen en Van Maarseveen zien ongelijkheidscompensatie in abstracto langs
twee wegen lopen: door middel van het minimaliseren van formele partijverplichtingen en het maximaliseren van de rechterlijke vrijheid. Ook in overige
literatuur worden dikwijls enerzijds de inrichting van de procedure en anderzijds
de rol van de rechter daarbinnen genoemd als manieren waarop aan de ongelijkheden tussen het bestuur en de burger wordt tegemoetgekomen. Hiervoor zijn
al verschillende voorzieningen aan de orde geweest die doorgaans als concrete
uitwerkingen van het beginsel van ongelijkheidscompensatie worden beschouwd. Als uitwerkingen van de inrichting van de procedure zijn genoemd de
rechtsmiddelenclausule en de doorzendplicht. Bij de compensatie door middel
van een actieve rol van de rechter is genoemd zijn rol bij het aanvullen van de
rechtsgronden en de feiten. De bespreking van deze voorzieningen vindt niet in
dit hoofdstuk plaats; in een volgend hoofdstuk zal daarop worden ingegaan aan
de hand van de voorzieningen in de Awb, die tot doel hebben de burger te
beschermen tegen zijn gebrek aan juridische deskundigheid. Door middel van
lekenbescherming kan worden tegemoetgekomen aan het gebrek aan kennis van
het formele en van het materiële recht.
§ 2.3.2.1

Formele lekenbescherming: burgervriendelijke voorzieningen en
een actieve rechter

De juridische ondeskundigheid van de burger kan zich uiten ten aanzien van het
formele en het materiële recht. Kennis van het formele recht ziet vooral op de
regels die gelden ten aanzien van de procedure die de burger dient te doorlopen
om een uitspraak van de rechter te verkrijgen over zijn stelling dat een bestuursbesluit onrechtmatig is. Hoe kan aan het gebrek aan kennis van het formele
recht worden tegemoetkomen? In abstracto, zo bleek hierboven, wordt door
zowel de literatuur als de Awb-wetgever aangenomen dat daaraan door middel
van de inrichting van de procedure en de rol van de rechter daarbinnen kan
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worden tegemoetgekomen. In de eerste plaats kan de procedure zo ingericht
worden dat deze als eenvoudig is aan te merken. Eenvoudig wil zeggen dat de
regels die hierbinnen gelden eenvoudig te begrijpen zijn. In de tweede plaats
kan gestreefd worden naar een informele procedure, wat onder andere wil zeggen dat de burger zo mogelijk een herstelmogelijkheid krijgt indien hij onverhoopt toch in procedurele valkuilen stapt. In de derde plaats kan de rechter een
actieve rol spelen bij inlichtingen over procesverplichtingen. Zo kan hij de burger informatie verschaffen over de regels die gelden ten aanzien van het bewijs
van de door de burger gestelde feiten. Het gaat bij dit laatste dus niet om informatie over feiten die voor de argumenten of klachten van de burger relevant
kunnen zijn, maar om informatie over de feiten die reeds zelf door de burger
zijn gesteld. Het gaat derhalve om formele lekenbescherming.
§ 2.3.2.2

Materiële lekenbescherming door middel van een actieve rechter

Naast kennis van het formele recht is ook kennis van het materiële recht van
belang bij het doorlopen van een procedure; dit recht bepaalt uiteindelijk in
grote mate of de beslissing van het bestuur de rechtmatigheidstoets kan doorstaan. Nu geldt, evenals in het civiele recht, in het bestuursprocesrecht het adagium ‘da mihi facta, do tibi ius’, dat wil zeggen ‘geef mij de feiten, dan geef ik u
het (daaruit volgende) recht’. De appellerende partij hoeft derhalve slechts feitelijke gronden aan te voeren waarom hij het met de bestuursbeslissing niet eens is
en de rechter vertaalt deze gronden vervolgens in juridische. Zo zal de grond
van een burger dat hij meent recht te hebben op een bouwvergunning aangezien zijn buurman er ook een heeft gekregen door de rechter worden vertaald
als een beroep op het (ongeschreven) gelijkheidsbeginsel, op basis waarvan gelijke gevallen gelijk dienen te worden behandeld. Nu is hierin wel een nauwe
verwevenheid te zien tussen kennis van het materiële recht en van de feiten; het
voorbeeld laat duidelijk zien dat het beroep op de omstandigheid dat de buurman wel een vergunning heeft gekregen impliceert dat appellant om die reden
een recht op vergunning voor hem aanwezig veronderstelt te zijn. Naast hetgeen de burger feitelijk aanvoert, kan de rechter voor de beslechting van het
geschil relevante gronden hanteren of de burger hierop wijzen. Materiële lekenbescherming zal, zo maakt het voorgaande duidelijk, vooral door de rechter
dienen te worden geboden.
§ 2.3.2.3

Conclusies

Het niet voorschrijven van verplichte procesvertegenwoordiging in het bestuursprocesrecht is als een uitvloeisel van het recht op toegang tot de rechter te
beschouwen. Aangezien het in het bestuursrecht handelt om optreden van het
bestuur – dat geheel door het recht wordt genormeerd en waarvan de burger in
hoge mate afhankelijk is – dient de burger, wanneer hij meent dat het bestuur
niet rechtmatig heeft gehandeld, niet met financiële barrières te worden geconfronteerd, indien hij daarover de rechter wenst te benaderen. Het niet voorschrijven van procesvertegenwoordiging heeft tot gevolg dat de burger als leek
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de bestuursrechtelijke procedure moet kunnen doorlopen. Het procesrecht dient
derhalve te zijn toegesneden op personen die geen noemenswaardige kennis van
het recht hebben. In de procedure uit juridische deskundigheid zich in kennis
van het formele en het materiële recht. Kennis van het formele recht houdt in
dat men weet welke regels gelden binnen de procedure, bijvoorbeeld inzake
bewijskwesties of termijnen. Kennis van het materiële recht houdt in dat men
weet welke rechtsnormen en feiten de stelling dat het bestuur onrechtmatig
heeft gehandeld, ondersteunen. Lekenbescherming – de bescherming dus tegen
het gebrek aan deskundigheid van de burger – kan worden geboden door middel van een eenvoudige en informele procedure enerzijds en door middel van
een actieve rechter binnen die procedure anderzijds. Daarbij zijn twee vormen
te onderscheiden. In de eerste plaats bescherming tegen het gebrek aan deskundigheid ten aanzien van het formele recht, die men als formele lekenbescherming zou kunnen aanduiden. In de tweede plaats lekenbescherming tegen het
gebrek aan deskundigheid ten aanzien van het materiële recht, die men materiele lekenbescherming zou kunnen noemen. Formele lekenbescherming kan
worden geboden door middel van de inrichting van de procedure en door middel van de rechter, die een actieve rol speelt ten aanzien van de formele verplichtingen waaraan de burger zich in de procedure heeft te houden. Materiële
lekenbescherming zal vooral door de rechter dienen te worden geboden, in de
vorm van bijvoorbeeld een ruime uitleg van de beroepsgronden of een ruime,
zelfstandige, inbreng van gronden, die het beroepschrift van de burger ondersteunen. In het volgende hoofdstuk zal worden ingegaan op de vraag in hoeverre in de Awb het uitgangspunt van de lekenbescherming is uitgewerkt.
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§ 3.1

Operationalisering van de lekenbescherming in de Awb

Inleiding

In dit hoofdstuk zal worden onderzocht in hoeverre er in de Awb voorzieningen bestaan, waardoor met de positie van de burger rekening wordt gehouden.
Voordat dat daartoe wordt overgegaan, wordt aan de hand van de memories van
toelichting nagegaan in hoeverre bij de totstandkoming van de Awb de positie
van de burger als leek tot uitgangspunt is genomen. In de memories van toelichting schenkt de Awb-wetgever de nodige aandacht aan ratio en inhoud van
voorzieningen die de burger beogen te beschermen tegen zijn gebrek aan deskundigheid. Bij de analyse daarvan blijkt dat de Awb-wetgever de ratio van veel
burgervriendelijke voorzieningen evenals de literatuur zoekt in ongelijkheden
tussen het bestuur en de burger. De uitkomst van die analyse komt dan ook in
grote mate overeen met die van de literatuur; de bestaansreden van (de meeste
van) die voorzieningen is niet te herleiden tot tussen het bestuur en burger bestaande ongelijkheden, maar is te beschouwen als de materiële inkleuring van
het recht van de burger op toegang tot de rechter. Die inkleuring houdt concreet in dat burgers beschermd dienen te worden tegen hun gebrek aan juridische deskundigheid. Hoewel deze voorzieningen dus beter met de term lekenbescherming kunnen worden aangeduid, komen veel van de voorzieningen
overeen met wat traditioneel onder ongelijkheidscompensatie wordt verstaaan.
In abstracto wordt daarom aan de hand van wat de memories over ongelijkheidscompensatie stellen, bezien in hoeverre het Awb-procesrecht de burger
extra bescherming beoogt te bieden tegen zijn gebrek aan juridische deskundigheid.
In het tweede deel van het hoofdstuk wordt onderzocht welke voorzieningen in de Awb de burger in concreto tegen zijn veronderstelde ondeskundigheid
beogen te beschermen. Daarbij wordt de bruikbare tweedeling gebruikt die de
literatuur en memories ten opzichte van ongelijkheidscompensatie hanteren:
voorzieningen die de laagdrempeligheid van de procedure tot doel hebben en
voorzieningen die een actieve rechterlijke rol faciliteren. Na de analyse van de
Awb wordt stilgestaan bij de aard van de lekenbeschermende voorzieningen en
wordt geanalyseerd welke vormen van lekenbescherming hierbij zijn te onderscheiden. Vervolgens wordt het uitgangspunt van de lekenbescherming gedefinieerd. Afgesloten wordt met bevindingen en conclusies.
§ 3.1.1 Oorzaak van de ongelijkheid blijkens de memories van toelichting
In de memories van toelichting bij de onderscheidene tranches van de Awb
wordt het beginsel van ongelijkheidscompensatie op verschillende plaatsen genoemd. In het kader van de beschrijving van de doelstelling van het huidige
bestuursprocesrecht wordt het in enkele zinnen omschreven:

47

HOOFDSTUK 3

‘[d]e tweede doelstelling is het bieden van rechtsbescherming. Gelet op
de eenzijdigheid van het bestuurshandelen en de daarmee gepaard gaande ongelijkheid in de verhouding bestuursorgaan – burger, ligt het evenzeer voor de hand dat een bestuursrechtelijke procedure mede tot doel
had het bieden van rechtsbescherming aan de burger tegen het eenzijdige optreden van de – machtige(r) – overheid. Daarmee is onverbrekelijk
het begrip ongelijkheidscompensatie verbonden, waarmee wordt geduid
op het feit dat door de inrichting van het bestuursprocesrecht en het optreden van de administratieve rechter daarin tegenwicht werd geboden
tegen de voorsprong die het bestuursorgaan ten opzichte van de burger
geacht werd te hebben en vaak ook had’.106
Dit citaat maakt duidelijk dat de Awb-wetgever ongelijkheid tussen het bestuur
en de burger signaleert en voorts dat deze dient te worden gecompenseerd. Uit
het citaat blijkt dat als doel van ongelijkheidscompensatie wordt gezien ‘het
tegenwicht bieden tegen de voorsprong die het bestuursorgaan ten opzichte van
de burger geacht werd te hebben en vaak ook had’. De vraag die zich bij die
vaststelling direct aandient, is waar die geconstateerde voorsprong uit bestaat. De
Awb-wetgever plaatst die in het voordeel van het bestuur bestaande voorsprong
blijkens de aangehaalde overweging vooral in de context van de bevoegdheidsuitoefening door het bestuur: ‘[g]elet op de eenzijdigheid van het bestuurshandelen en de daarmee gepaard gaande ongelijkheid’, aldus de memorie. Eenzijdigheid van handelen door het bestuur gaat dus gepaard met, voor de compensatiegedachte relevante, ongelijkheid. Het bestuur beschikt over bevoegdheden
die naar hun aard eenzijdig zijn. Op de uitoefening van die bevoegdheden doet
de burger regelmatig een beroep en met de verdere ontwikkeling naar een verzorgingsstaat is de afhankelijkheid van de burger van de uitoefening van die
bevoegdheid groter geworden. De bevoegdheidsuitoefening is eenzijdig, aangezien het bestuur exclusief met de uitoefening ervan is belast. Gesteld kan worden
dat de Awb-wetgever een causaliteitsverband veronderstelt tussen het eenzijdige
bestuurshandelen enerzijds en de ongelijkheid in de verhouding tussen het bestuursorgaan en de burger anderzijds; er wordt gesuggereerd dat deze uitoefening noodzakelijkerwijs met de genoemde ongelijkheid samengaat.
Een tweede aspect van de voorsprong die uit de omschrijving van de ongelijkheidscompensatie door de Awb-wetgever is te ontwaren, is de veronderstelling dat de overheid ‘machtiger’ is; de procedure dient blijkens het citaat mede
tot doel te hebben dat de burger bescherming wordt geboden tegen het ‘eenzijdige optreden van de – machtige(r) – overheid’, en de memorie vervolgt dan
met te stellen dat ‘daarmee onverbrekelijk het begrip ongelijkheidscompensatie
[is] verbonden’. Naast het ‘eenzijdigheidsaspect’ creëert het gegeven dat de
overheid (lees: het bestuur) machtig of machtiger is dus een ongelijkheid die
voor compensatie in aanmerking komt. Waar het ‘machtige’ en ‘machtiger’ uit
bestaat maakt de memorie niet duidelijk. Er kan worden aangenomen dat niet
106

PG Awb II, p. 172.
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enkel wordt gedoeld op het eerder genoemde gegeven dat het bestuur eenzijdig
handelt; de toevoeging ‘machtige(r)’ zou dan geen onderscheidend vermogen
hebben. Met de benaming ‘machtige’ overheid zal wel zijn gedoeld op de eerder
genoemde constatering dat het bestuur eenzijdig overheidsgezag uitoefent; het
bestuur beschikt, met andere woorden, over de macht om bevoegdheden uit te
oefenen. In deze betekenis vallen dus eenzijdigheid van handelen en macht
samen. De benaming voegt echter ook iets toe aan de omschrijving van waaruit
de voorsprong van het bestuur bestaat; er wordt namelijk gesteld dat het bestuur
machtiger is. De uitwerking van die observatie blijft echter achterwege.
Zoals in het vorige hoofdstuk bleek, achten Van Galen en Van Maarseveen
het aspect van de bevoegdheidsuitoefening niet relevant voor het beginsel van
ongelijkheidscompensatie. Andere auteurs brengen ongelijkheidscompensatie
daarmee wel in verband. In het vorige hoofdstuk is betoogd dat de eenzijdige
bevoegdheidsuitoefening niet de grondslag vormt van de voorzieningen die
beogen de burger extra bescherming te bieden. Zoals in het vorige hoofdstuk is
gebleken, legt de omstandigheid dat het bestuurlijk optreden gekenmerkt wordt
door eenzijdigheid, extra druk op de noodzaak om de bestuursrechtelijke procedure financieel laagdrempelig te laten zijn.
§ 3.1.2

Verhouding van het beginsel van ongelijkheidscompensatie tot de doelstellingen
van het bestuursprocesrecht

De memorie van toelichting bij de Awb brengt de compensatiegedachte ook in
verband met de doelstellingen van het bestuursprocesrecht. De eerste van de
doelstellingen, die te gelden had voor de inwerkingtreding van de Awb en die
in de memorie wordt aangeduid als ‘klassiek bestuursprocesrecht’, omschreef de
Awb-wetgever als volgt:
‘[d]e historisch eerste doelstelling is de handhaving van het objectieve
publiekrecht. Gelet op de conceptie van eenzijdigheid ligt het voor de
hand dat als oogmerk van een bestuursrechtelijke procedure aanvankelijk
vooral werd beschouwd de controle van de wijze waarop het desbetreffende bestuursorgaan zich had gekweten van de aan hem opgedragen
uitvoering van de door de (formele) wetgever vastgestelde regels. Die
controle diende primair het algemeen belang’.
De hier genoemde doelstelling van het bestuursprocesrecht, het handhaven van
het objectieve recht, die tot de inwerkingtreding van de Awb op de voorgrond
stond, wordt door de Awb-wetgever dus in nauw verband gebracht met de
eerder gesignaleerde ongelijkheid tussen het bestuur en de burger. Omdat het
bestuur eenzijdig handelt, dient dit handelen te worden gecontroleerd. Dit handelen is eenzijdig, omdat de bevoegdheid daartoe enkel aan het bestuur toekomt. Het algemeen belang vergt echter dat wordt gecontroleerd of het bestuur
zich bij dat eenzijdige handelen aan de door de wet gestelde grenzen heeft gehouden, zo lijkt de redenering van de Awb-wetgever. Toch vraag ik me ook bij
deze passage af of het verband tussen controle enerzijds en eenzijdigheid van
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bestuurshandelen anderzijds wel om een dergelijk sterke benadrukking vraagt.
Wordt, met andere woorden, de roep om controle op het bestuurshandelen nu
primair door de eenzijdigheid van dit handelen veroorzaakt? Mij lijkt toch dat
de noodzaak daartoe primair voortkomt uit de eis van legaliteit: de overheid (en
dus ook het bestuur) kan alleen, in ieder geval bij belastend optreden, actief
worden op basis van een wettelijk toegekende bevoegdheid. Het is dit uitgangspunt dat primair eist dat op dergelijk handelen een rechterlijke controle mogelijk
dient te zijn. Zelfs in het geval, waarin de burger (enige) invloed kan uitoefenen
op dit handelen en van eenzijdigheid dus in mindere mate sprake is, zal, aangenomen dat het bestuur in ieder geval medeverantwoordelijk voor dit handelen
blijft, de mogelijkheid van rechterlijke controle erop dienen te blijven bestaan.
Dit maakt duidelijk dat het verband tussen de eenzijdigheid van het bestuurlijk
handelen en de roep om rechterlijke controle hierop, niet zo sterk is als de
Awb-wetgever doet voorkomen. Eenzijdigheid van het handelen dient echter in
verband te worden gebracht met de laagdrempeligheid in financieel opzicht en is
te beschouwen als het feitelijk garanderen van rechtsbescherming; de eis van
legaliteit van bestuurshandelen vereist dat tegen dat handelen rechtsbescherming
openstaat. De kenmerken van dat handelen, namelijk eenzijdig, met een grote
afhankelijkheid van de burger en in het algemeen belang vereisen vervolgens dat
hiertegen een financieel laagdrempelige rechtsgang mogelijk is.
Naast deze doelstelling bestaat volgens de memorie een tweede, welke bij de
bespreking van het doel van de ongelijkheidscompensatie reeds aan de orde
kwam:
‘[d]e tweede doelstelling is het bieden van rechtsbescherming. Gelet op
de eenzijdigheid van het bestuurshandelen en de daarmee gepaard gaande ongelijkheid in de verhouding bestuursorgaan – burger, ligt het evenzeer voor de hand dat een bestuursrechtelijke procedure mede tot doel
had het bieden van rechtsbescherming aan de burger tegen het eenzijdige optreden van de – machtige(r) – overheid’.107
Beide doelstellingen, handhaving van het objectieve recht en individuele rechtsbescherming, vinden volgens de Awb-wetgever hun oorsprong dus in de conceptie van eenzijdigheid. Leidde dit er in de controleoptiek toe dat het bestuursprocesrecht diende ter controle van bestuurlijk handelen, in de rechtsbeschermingsoptiek leidt dat tot een bestuursprocesrecht dat rechtsbescherming biedt
aan de individuele burger. Beide uitgangspunten hebben dus eenzijdigheid van
het bestuur en de daarmee gepaard gaande ongelijkheid als vertrekpunt. Zo is in
beide stelsels volgens de Awb-wetgever het beginsel van ongelijkheidscompensatie nauw verweven met de onderscheidene doelstellingen van het bestuursprocesrecht. Negatieve effecten van de eenzijdigheid en ongelijkheid kunnen in die
visie dus middels handhaving van het objectieve recht of individuele rechtsbescherming worden geredresseerd. Anders gezegd: wat de processtelsels gemeen
hebben is dat deze de mogelijkheid bieden aan de eenzijdigheid van het be107
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stuurshandelen en de daarmee gepaard gaande ongelijkheid tegemoet te komen.
Legt men daarbij de nadruk op controle van het bestuur dan is te spreken van
handhaving van het objectieve recht, wordt de nadruk gelegd op de bescherming van de burger, dan is te spreken van de rechtsbeschermingsfunctie.
Met de komst van de Awb kiest de Awb-wetgever uitdrukkelijk voor de
rechtsbeschermingsfunctie: ‘in overeenstemming met en als consequentie van de
(…) geschetste ontwikkeling kiezen wij voor de rechtsbeschermingsfunctie als
primaire doelstelling van het bestuursprocesrecht’.108 Die keuze houdt volgens
de Awb-wetgever in belangrijke mate verband met de opkomst en de ontwikkeling van de algemene beginselen van behoorlijk bestuur, die de verhouding
tussen het bestuur en de burger wezenlijk zouden hebben veranderd. De memorie wijst erop dat de toetsing van het bestuurshandelen op het moment van totstandkoming van de Awb ‘op een andere wijze’ plaatsvindt dan aan het begin
van de 20ste eeuw, toen de eerste administratieve rechters, afgezien van de belastingsrechters, hun intrede deden.109 In die tijd werden doorgaans gebonden
beschikkingsbevoegdheden aan bestuursorganen toegekend en in lijn daarmee
beperkte de toetsing door de rechter van dit bestuurshandelen zich tot de vaststelling van feiten en de controle van de wetmatigheid ervan. Met name in de
periode na 1945, aldus de memorie, nam de ‘bestuursinstrumentele wetgeving’
met de daarmee gepaard gaande discretionaire bevoegdheden van bestuursorganen een snelle groei. Hierdoor groeide de behoefte aan een juridische normering van die discretionaire bevoegdheden, ‘zowel bij de procedurele voorbereiding van een besluit als bij de aan een besluit ten grondslag liggende belangenafweging, zowel in abstracto als in concreto’.110 Als gevolg van die groeiende
behoefte zijn de algemene beginselen van behoorlijk bestuur, ‘in een voortdurende wisselwerking tussen rechtspraak en literatuur’, tot ontwikkeling gekomen. Verschillende van deze beginselen zijn in de Awb gecodificeerd, zoals het
zorgvuldigheidsbeginsel en het verbod van willekeur. Volgens de Awb-wetgever
heeft ‘het volwassen worden’ van het leerstuk van de algemene beginselen van
behoorlijk bestuur gevolgen voor de verhouding tussen het bestuur en de burger
in ‘feitelijk en juridisch’ opzicht.111 Formeel is hierdoor nog steeds sprake van
eenzijdige rechtsvaststelling door het bestuur, aldus de memorie, materieel echter is door de veranderde verhouding een ‘onmiskenbare tendens naar een meer
wederkerige wijze van rechtsvaststelling ontstaan’.112 Een andere reden voor de
keuze voor de rechtsbeschermingsfunctie hangt samen met de door de Awbwetgever genoemde karakteristiek ‘zoeken naar de materiële waarheid’, hoewel
dit door de Awb-wetgever niet expliciet zo wordt gesteld, maar wel af te leiden
is uit het geheel van wat hij hierover opmerkt. In de memorie beschrijft de
Awb-wetgever vier karakteristieken van het klassieke en het moderne bestuursprocesrecht. Deze karakteristieken zijn de toetsing ex tunc, de korte beroepstermijnen, het zoeken naar de materiële waarheid en het (voor de burger) laagPG Awb II, p. 174.
Idem, p. 173.
110 Ibidem.
111 Idem, p. 174.
112 PG Awb II, p. 174.
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drempelige bestuursprocesrecht. Van deze karakteristieken brengt de Awbwetgever de korte beroepstermijnen in verband met zowel de doelstelling handhaving van het objectieve recht als die van rechtsbescherming. Ook het zoeken
naar de materiële waarheid houdt in de ogen van de Awb-wetgever met beide
doelstellingen verband. De karakteristiek van het laagdrempelig bestuursprocesrecht hangt volgens hem vooral samen met de rechtsbeschermingsfunctie. De
keuze van de Awb-wetgever voor de rechtsbeschermingsfunctie brengt volgens
hem mee dat verschillende kenmerken van de karakteristieken in het moderne
bestuursprocesrecht geen plaats meer krijgen. Bij de karakteristiek ‘korte beroepstermijnen’ benadrukt de Awb-wetgever dat hieraan onder de rechtsbeschermingsfunctie aandacht moet komen voor finale geschilbeslechting. Aangezien laagdrempeligheid vooral met de rechtsbeschermingsfunctie samenhangt,
behoeft deze karakteristiek geen wijziging. Wel relativering behoeft de karakteristiek het zoeken naar de materiële waarheid. Onder de oude doelstelling,
handhaving van het objectieve recht, had de rechter de bevoegdheid of zelfs de
verplichting om bij de toetsing van het bestreden besluit buiten de grenzen van
het beroepschrift te treden, ultra petita te gaan. Daarnaast bestond de mogelijkheid voor de rechter om de burger in een slechtere positie te brengen door het
indienen van zijn beroepschrift, het zogenoemde reformatio in peius. Als gevolg
van de keuze voor de rechtsbeschermingsfunctie mag de rechter niet meer ultra
petita gaan, maar is hij gebonden, in beginsel, aan de omvang van het geschil
zoals de indiener van het beroepschrift die aan hem voorlegt. Ook verdwijnt op
grond van het hetzelfde art. 8:69 Awb de mogelijkheid van reformatio in peius.113
Met de komst van de Awb lijkt dus door de keuze voor de rechtsbeschermingsfunctie het karakter van het bestuursprocesrecht te veranderen in de uitwerkingen op de verschillende terreinen, die de Awb-wetgever als karakteristieken
aanduidt. Overigens was op het moment van de totstandkoming van de Awb de
situatie al zo dat rechters in het algemeen voor reformatio in peius terugdeinsden.114 Wat betreft het ultra petita gaan namen de meeste rechters het beroepschrift als uitgangspunt bij hun beoordeling van het geschil, zodat in beginsel
niet buiten de omvang van het geschil werd getreden. De verschuiving van de
doelstelling van het bestuursprocesrecht van handhaving van het recht naar
rechtsbescherming heeft belangrijke consequenties voor de positie van de burger
als leek in de procedure. Hierop zal in hoofdstuk 5 worden teruggekomen.
Nu bleek hierboven dat de twee door de Awb-wetgever verwoorde doelen
van bestuursprocesrecht beide uitgaan van de eenzijdigheid van bestuurshandelen en de daarmee gepaard gaande ongelijkheid en dat de Awb-wetgever voor
wat betreft het Awb-procesrecht kiest voor de rechtsbeschermingsfunctie. Ook
al constateert de Awb-wetgever dat de verhouding tussen het bestuur en de
burger, althans materieel, niet meer als eenzijdig kan worden getypeerd, acht hij
de rechtsbeschermingsfunctie, die wel van de eenzijdigheidsconceptie uitgaat,
geschikt voor de beslechting van bestuursgeschillen. Wat volgens de Awbwetgever niet wegneemt dat bij de keuze voor de rechtsbescherming wel onder
113
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ogen moet worden gezien in hoeverre de gewijzigde verhouding tussen bestuur
en burger tot veranderingen noopt in het bestuursprocesrecht dat als doel de
rechtsbescherming van de burger heeft. De handhaving van het objectieve recht
kan door de veranderde verhouding tussen bestuur en burger echter ‘niet langer
een zelfstandige, laat staan de primaire, doelstelling van het bestuursprocesrecht
zijn’.115 Dat betekent volgens de Awb-wetgever echter niet dat van handhaving
van het objectieve recht in het Awb-procesrecht geen sprake meer zou zijn:
‘[u]it het voorgaande volgt overigens niet, dat het handhaven van het
objectieve publiekrecht in het geheel geen rol meer speelt. Voor elke
regeling van procesrecht – die immers uit de aard der zaak dienstbaar is
aan het geldend maken van aan het materiële recht ontleende aanspraken – geldt dat haar toepassing leidt tot het handhaven van het objectieve recht. Dat is voor het bestuursprocesrecht niet anders’.116
Door de veranderde verhouding tussen het bestuur en de burger kan dit dus niet
meer het primaire doel zijn, aldus de Awb-wetgever. Volgens de Awb-wetgever
wordt zowel het stelsel waarin handhaving van het objectieve recht de primaire
functie is als dat waarin het bieden van rechtsbescherming dat is, gekenmerkt
door een actieve rechter. Of dit een juiste weergave van de werkelijkheid is zal
in hoofdstuk 5 aan de orde worden gesteld. De memorie stelt in het kader van
de actieve rechter die de verplichting heeft om de rechtsgronden en de feiten
aan te vullen en voor een belangrijk deel het verloop van de procedure bepaalt,
dat ‘dit kenmerk zowel samen[hangt] met het handhaven van het objectieve
publiekrecht als met het bieden van rechtsbescherming’.117 Hieronder zal nog
aan de orde komen dat de hier genoemde bevoegdheden, althans in ieder geval
die om de feiten aan te vullen, door de Awb-wetgever als een belangrijk uitvloeisel van het beginsel van ongelijkheidscompensatie werden gezien. Dat de
Awb-wetgever deze ook in het licht van de doelstellingen van het bestuursprocesrecht plaatst, benadrukt nog eens hoezeer het beginsel van ongelijkheidscompensatie in de ogen van de Awb-wetgever is verbonden met de doelstellingen
van het bestuursprocesrecht.
§ 3.1.3 Doel en realisatie van de ongelijkheidscompensatie
Wat is volgens de Awb-wetgever nu het gevolg van de ongelijkheid veroorzakende omstandigheid dat het bestuur over eenzijdig uit te oefenen bevoegdheden beschikt? De memorie stelt dat ongelijkheidscompensatie tot doel heeft
tegenwicht te bieden tegen de voorsprong die het bestuur heeft; gezagsuitoefening levert dus een voorsprong op en het beginsel van ongelijkheidscompensatie
dient deze (in een bepaalde mate) teniet te doen. Waar die voorsprong uit bestaat, maakt de memorie niet duidelijk. Wat wel duidelijk is, is dat het om een
voorsprong gaat die procesrechtelijk van aard is. Welke procesrechtelijke consePG Awb II, p. 174.
Ibidem.
117 Idem, p. 173.
115
116

53

HOOFDSTUK 3

quenties van het gegeven dat het bestuur over eenzijdige bevoegdheden beschikt, zetten het bestuur nu op voorsprong of, andersom, de burger op achterstand? Nu de memorie op die vraag geen antwoord geeft, wordt dat wellicht
duidelijk wanneer bezien wordt op welke manier de Awb-wetgever de compensatie van die voorsprong voor ogen stond. Als doel van de ongelijkheidscompensatie zag de Awb-wetgever dus het wegnemen van de nadelige effecten
van de bestuurlijke bevoegdheidsuitoefening. De Awb-wetgever omschrijft in
het genoemde citaat ook de wegen waarlangs hij dit bereikt ziet worden: tegenwicht wordt geboden ‘door de inrichting van het bestuursprocesrecht en het
optreden van de administratieve rechter daarin’.118 In de eerste plaats dient de
bestuursrechtelijke procedure blijkens de memorie zo te zijn ingericht dat de
tussen bestuur en burger bestaande ongelijkheid wordt weggenomen. In de
tweede plaats dient de rechter in de procedure een dusdanige rol te spelen dat
hij tegenwicht kan bieden aan die ongelijkheid, voor zover die nog niet is weggenomen.
§ 3.1.3.1 Ongelijkheidscompensatie door middel van de inrichting van de
procedure
In de memorie werkt de Awb-wetgever uit hoe hij de inrichting van de procedure ziet. Bij de bespreking van de karakteristieken van het klassieke en moderne bestuursprocesrecht wordt deze als volgt getypeerd:
‘[h]et zal duidelijk zijn, dat ook het nieuwe bestuursprocesrecht beoogt
laagdrempelig te zijn. Gehandhaafd zijn daarom de eenvoudige rechtsingang, de betrekkelijk geringe kosten voor het instellen van beroep bij de
rechter in eerste aanleg, het niet voorschrijven van procesvertegenwoordiging of rechtsbijstand en de betrekkelijk informele procedure’.119
Uit deze omschrijving is af te leiden hoe de Awb-wetgever de inrichting van de
procedure voor zich zag: laagdrempelig. Deze laagdrempeligheid wordt op verschillende manieren bereikt.
In de eerste plaats is er sprake van een eenvoudige rechtsingang, waarmee
waarschijnlijk wordt gedoeld op de omstandigheid dat men in het bestuursprocesrecht beroep kan instellen bij de rechtbank door middel van een beroepschrift, waaraan betrekkelijk weinig eisen worden gesteld. Hetzelfde geldt ten
aanzien van het bezwaarschrift in de bestuurlijke voorprocedure. In de tweede
plaats wordt ernaar gestreefd de kosten van het procederen zo laag mogelijk te
houden voor de burger die rechtsbescherming zoekt; het griffierecht is laag te
noemen en procesvertegenwoordiging is niet verplicht. Ten slotte dient de procedure (betrekkelijk) informeel te zijn, de burger dient dus met niet te veel procedurele regels te worden geconfronteerd in zijn gang naar de rechter.
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Deze voorzieningen dienen volgens de Awb-wetgever dus de voorsprong
van het bestuur, doordat hij over bestuursbevoegdheden beschikt, teniet te
doen. Zoals reeds eerder opgemerkt, dient te worden betwijfeld dat de hier
genoemde voorzieningen om die reden deel uitmaken van het bestuursprocesrecht. Bij de keuze om het griffierecht laag te houden is de financiële gesteldheid
van de tegenpartij van de burger, het bestuur, niet relevant. Ook is het niet zo
dat er weinig eisen aan het beroepschrift worden gesteld omdat het bestuur in de
regel deskundiger is dan de burger. Kortom, het vis-à-viskarakter dat inherent is
aan ongelijkheid ontbreekt hierbij, zodat het niet zuiver is deze voorzieningen
met de term ongelijkheidscompensatie in verband te brengen. Deze voorzieningen zijn tot een tweetal omstandigheden terug te voeren: de financiële positie
van de burger en zijn veronderstelde gebrek aan deskundigheid. Teneinde
rechtsbescherming geen lege huls te laten zijn dient in de eerste plaats de burger
niet met hoge financiële drempels te worden geconfronteerd wanneer hij bestuurshandelen aan een rechterlijk oordeel wil onderwerpen. Het relatief lage
griffierecht en het ontbreken van verplichte procesvertegenwoordiging zijn daar
het directe gevolg van. Het ontbreken van verplichte procesvertegenwoordiging
op zijn beurt vereist in de tweede plaats dat dient te worden voorkomen dat de
burger als gevolg van zijn ondeskundigheid vastloopt in de procedure en zo zijn
recht op rechtsbescherming niet kan effectueren. In beide gevallen is sprake van
het feitelijk garanderen van het recht op rechtspraak. De eenzijdigheid van het
bestuurshandelen noopt tot een financieel laagdrempelige procedure. Belangrijke
reden daarvoor is dat dit handelen wordt gekenmerkt door de eis van legaliteit.
Voorts kan dit handelen slechts worden uitgeoefend in het algemeen belang en
is er sprake van een sterke afhankelijkheid ervan door de burger. De in het licht
daarvan ontbrekende procesvertegenwoordiging noopt vervolgens tot een procedure die is toegesneden op een leek.
§ 3.1.3.2 Ongelijkheidscompensatie door middel van de rol van de rechter
binnen de procedure
Naast de compensatie door middel van de inrichting van de procedure, die laagdrempelig dient te zijn, wordt compensatie nagestreefd door middel van de rol
van de rechter daarbinnen, zo bleek uit de omschrijving van het beginsel door
de Awb-wetgever. Die compenserende rol van de rechter uit zich op verschillende terreinen. In de eerste plaats heeft de rechter in de bestuurlijke procedure
de bevoegdheid om de gronden en de feiten aan te vullen:
‘Wat blijft, is de actieve rechter, en daarmee de verplichting van de rechter om ambtshalve de rechtsgronden aan te vullen (…) en de bevoegdheid om ambtshalve de feiten aan te vullen (…). Met name dat laatste
punt kan worden gezien als een specifiek kenmerk van het bestuursprocesrecht. Het volgt rechtstreeks uit de ongelijkheidscompensatie. Daarmee dient de rechter bij de toepassing rekening te houden: naarmate de
ongelijkheid in casu minder is (dat zou bij voorbeeld kunnen in een geschil tussen een groot bedrijf en een kleine gemeente of tussen twee min
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of meer gelijkwaardige bestuursorganen), is er minder reden om van deze bevoegdheid gebruik te maken.’120
De rechter die in het nieuwe bestuursprocesrecht van de Awb ten tonele wordt
gevoerd is een actieve, blijkens het citaat. Wanneer men de rechter in het bestuursprocesrecht als een actieve typeert, doet men dat vooral ter onderscheiding
van de rol die de rechter in het civiele recht heet te spelen en die doorgaans als
lijdelijk wordt gekarakteriseerd. De actieve rol van de rechter heeft blijkens het
citaat betrekking op zijn activiteiten in het kader van het aanvullen van de
rechtsgronden en die van de feiten. Deze laatste bevoegdheid vloeit volgens de
Awb-wetgever rechtstreeks voort uit de ongelijkheidscompensatie. Of de Awbwetgever hier bedoelt dat van die twee bevoegdheden, om de rechtsgronden en
de feiten aan te vullen, alleen de laatste voortvloeit uit de ongelijkheidscompensatie is niet helemaal duidelijk; er wordt gezegd dat ‘met name dat laatste punt
kan worden gezien als een specifiek kenmerk van het bestuursprocesrecht’ en
vervolgens dat dit ‘rechtstreeks uit de ongelijkheidscompensatie [volgt]’. Duidelijk is dat het aanvullen van de feiten een kenmerkend fenomeen van het bestuursprocesrecht is; deze bevoegdheid bestaat immers niet in het civiele recht,
waarin de rechter voor wat betreft de feiten afhankelijk is van hetgeen partijen
in de procedure naar voren brengen. Het aanvullen van de rechtsgronden is
echter geen specifiek kenmerk van het bestuursprocesrecht. Deze bevoegdheid
heeft ook de burgerlijke rechter en vloeit voort uit het adagium ius curia novit.
Toch leidt de Awb-wetgever uit de bevoegdheid die de rechter heeft om de
rechtsgronden en de feiten aan te vullen, af dat deze rechter een actieve rol
speelt: ‘Wat blijft, is de actieve rechter, en daarmee de verplichting van de rechter om ambtshalve de rechtsgronden aan te vullen (…) en de bevoegdheid om
ambtshalve de feiten aan te vullen (…).’ De vraag is dan of de Awb-wetgever
voor de rechter ook een compenserende taak zag weggelegd op het terrein van
het aanvullen van de rechtsgronden. Gezien de actieve rol die de rechter blijkens
de memorie van toelichting hierbij kan spelen lijkt zulks het geval.121 Hierop zal
bij de bespreking in concreto van deze bevoegdheid worden teruggekomen.
Voor wat betreft de bevoegdheid van de rechter om de feiten aan te vullen laat
de memorie er geen misverstand over bestaan dat de rechter hiertoe in het kader
van de ongelijkheidscompensatie bevoegd is. Er wordt nog aan toegevoegd dat
hij zich bij de uitoefening ervan dient te laten leiden door de feitelijk tussen
partijen bestaande ongelijkheid; naarmate die groter is, ligt het eerder in de rede
van deze bevoegdheid gebruik te maken.
Hier zij nog opgemerkt dat de Awb-wetgever de bevoegdheid om de feiten
aan te vullen niet uitsluitend in de sleutel van de ongelijkheidscompensatie
plaatst. Hij brengt deze in de memorie van toelichting ook in verband met het
zoeken naar de materiële waarheid, door de Awb-wetgever als karakteristiek van
het bestuursprocesrecht bestempeld. Bij het bespreken van het klassieke bestuursprocesrecht stelt de Awb-wetgever dat een wezenlijk kenmerk van het
120
121

PG Awb II, p. 175.
PG Awb II, p. 463.

56

OPERATIONALISERING VAN DE LEKENBESCHERMING IN DE AWB

zoeken naar de materiële waarheid is, dat de rechter in de bestuursrechtelijke
procedure, anders dan in de civiele, nadrukkelijk bevoegd is, op basis van het
vooronderzoek en het onderzoek ter zitting, de feiten aan te vullen. Hij stelt
daarbij dat deze attitude zowel met het handhaven van het objectieve recht als
met het bieden van rechtsbescherming samenhangt.122 Inzicht in die samenhang
wordt door de Awb-wetgever echter niet gegeven. In de handhavingsoptiek ligt
het voor de hand de rechter te verplichten op zoek te gaan naar de materiële
waarheid; bij zijn controle op de rechtmatigheid van het bestuurlijk handelen
dient de rechter uit te gaan van de feiten zoals die zich werkelijk hebben voorgedaan. Ligt het voor de hand dat de rechter binnen de handhavingsoptiek zijn
oordeel dient te laten steunen op de materiële waarheid, in de rechtsbeschermingsfunctie wordt dit als minder vanzelfsprekend beschouwd. Hoe dat ook zij,
in hoofdstuk 5 zal daarop worden teruggekomen, de Awb-wetgever acht het
blijkbaar ook binnen de rechtsbeschermingsfunctie van belang dat de rechter zijn
oordeel dient te stoelen op feiten die in overeenstemming met de werkelijkheid
zijn. Hij heeft er dan ook voor gekozen om deze karakteristiek te handhaven in
de nieuwe opzet, met als consequentie een actief onderzoekende rechter, die
zelfstandig de rechtsgronden en de feiten aanvult. Vervolgens stelt hij in dit
verband over de bevoegdheid om de feiten aan te vullen, dat deze bevoegdheid
rechtstreeks uit de ongelijkheidscompensatie volgt.
De vraag die zich ook hier aandient is of dat wat de Awb-wetgever stelt
recht doet aan de werkelijkheid, namelijk dat het aanvullen van de feiten een
correctief is op het gegeven dat het bestuur over bevoegdheden beschikt. De
bevoegdheid om de feiten aan te vullen heeft de rechter primair in het kader van
het zoeken naar de materiële waarheid, op welke grondslag hij immers zijn uitspraak dient te vestigen. Deze bevoegdheid met ongelijkheidscompensatie in
verband brengen ligt dan ook minder voor de hand. Daar komt nog bij dat,
indien de rechter zijn taak op dit gebied serieus neemt, de bestaande ongelijkheid zich op dit terrein niet kan manifesteren. Zoals eerder bleek, wordt op het
terrein van de feiten ongelijkheid onder andere aangenomen omdat het bestuur
de feiten beter kan laten vaststellen en beter weet welke feiten relevant zijn voor
de procedure. Indien de rechter mogelijke hiaten in de aanlevering van de feiten
aantreft – dit zal zich in de regel eerder voordoen bij een partij die juridisch
ondeskundig is – dient hij zelf actief te worden en deze hiaten weg te nemen.
De ongelijkheid met betrekking tot de feiten tussen het bestuur en de burger zal
zich dus eerst doen gevoelen indien de rechter zijn taak om uitspraken op de
materiële waarheid te doen stoelen, verzaakt. Hier komt het paradoxale naar
voren in hetgeen de Awb-wetgever, en in bepaalde gevallen ook de literatuur,
in dit verband stelt: de roep dat de rechter bij het aanvullen van de feiten een
compenserende rol dient te spelen is feitelijk dus compensatie voor het feit dat
hij zijn taak verzaakt met betrekking tot het zoeken naar de materiële waarheid.
Hierboven is gezegd dat de rechterlijke feitenvaststelling in het kader van het
zoeken naar de materiële waarheid niet met ongelijkheidscompensatie in verband is te brengen. Maar ligt dat wellicht anders indien men aanneemt dat het
122
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streven van materiële waarheidsvinding niet past bij de doelstelling van het bestuursprocesrecht ‘het bieden van individuele rechtsbescherming’ en de rechter
dus, als gevolg van de daardoor ontstane – of beter gezegd: als gevolg van de
daardoor aan de oppervlakte komende – ongelijkheid met betrekking tot de
feiten, feiten helpt vaststellen in het licht van de compensatie? Zelfs in dat geval
is het in mijn ogen beter niet van ongelijkheidscompensatie te spreken: de rechter zal zulks dan primair doen ter verwezenlijking van het recht van de burger
op toegang tot de rechter; van een ondeskundige burger kan niet verwacht
worden dat hij het relevante in rechte, waaronder dus ook de feiten, uit zichzelf
weet aan te voeren; de positie van het bestuur is daarbij niet primair van belang.
Teneinde rechtsbescherming voor leken geen lege huls te laten zijn, dient de
rechter de burger dan te assisteren. Ook in dat geval is het dus beter te spreken
van lekenbescherming ter verwezenlijking van het recht op rechtspraak.
Overigens maakt de Awb-wetgever zelf ook – bewust of onbewust – duidelijk dat de twee ‘hoofdinstrumenten’ waarmee compensatie dient te worden
geboden, inrichting van de procedure en de actieve rol van de rechter daarbinnen, niet zien op de nivellering van de ongelijkheid die bestaat op het gebied
van de bevoegdheidsuitoefening. Het hierboven reeds aangehaalde citaat maakt
dat duidelijk:
‘Daarmee dient de rechter bij de toepassing rekening te houden: naarmate de ongelijkheid in casu minder is (dat zou bij voorbeeld kunnen in
een geschil tussen een groot bedrijf en een kleine gemeente of tussen
twee min of meer gelijkwaardige bestuursorganen), is er minder reden
om van deze bevoegdheid gebruik te maken.’123
Als de compensatie-instrumenten – in dit geval om de feiten aan te vullen –
inderdaad zouden bestaan vanwege het feit dat het bestuur eenzijdig gezag uitoefent, maakt het toch geen verschil of het bestuur tegenover een groot bedrijf
of een ‘eenvoudige’ burger staat? In beide gevallen immers is in gelijke mate
sprake van eenzijdigheid van handelen. Dit maakt duidelijk dat de instrumenten
die in het bestuursprocesrecht zijn ontwikkeld, dan ook niet zien op die vorm
van ongelijkheid (of in het algemeen – primair – op ongelijkheden tussen het
bestuur en de burger). Ook uit het hier genoemde voorbeeld blijkt dat die primair zien op het veronderstelde gebrek aan juridische deskundigheid van de
burger; lekenbescherming derhalve. Blijkt de rechter in een procedure dat de
wederpartij van het bestuur geen leek is, maar een duurbetaalde specialistische
advocaat van een grote multinational bijvoorbeeld, dan zal er weinig behoefte
zijn aan de inzet van zijn bevoegdheid, waar het in dit voorbeeld om gaat, om
de feiten aan te vullen; deze zal de advocaat zelf, zonder assistentie van de rechter nodig te hebben, in het proces brengen. Het zij herhaald, als men aanneemt,
zoals de Awb-wetgever blijkbaar ook doet, dat in een bestuursrechtelijke procedure de rechter zijn uitspraak dient te baseren op de materiële waarheid, zou er
aan lekenbescherming op het terrein van het aanvullen van de feiten geen be123
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hoefte bestaan. In het tweede deel van dit hoofdstuk zal dieper worden ingegaan
op de actieve rol die de rechter kan spelen in het kader van de omvang van het
geding, het aanvullen van de rechtsgronden en de feiten. Duidelijk is in ieder
geval dat de Awb-wetgever bij deze voorzieningen mede de zwakke juridische
positie van de burger op het oog had.
§ 3.1.4 Relativeringen van het beginsel van ongelijkheidscompensatie
Hoewel de Awb-wetgever het uitgangspunt van de ongelijkheidscompensatie in
nauw verband brengt met (ook) het nieuwe, primaire doel van het bestuursprocesrecht, het bieden van rechtsbescherming, en de compensatie wil zien worden
gerealiseerd door middel van een laagdrempelige procedure en een actieve rol
van de rechter daarbinnen, heeft het beginsel volgens hem binnen die nieuwe
doelstelling niet onverkort te gelden. Op verschillende plaatsen in de memorie
wordt de werking hiervan gerelativeerd. Die relativering hangt nauw samen met
het hierboven beschreven verschil tussen de toetsing door de rechter van het
bestuurshandelen aan het begin van de vorige eeuw en ten tijde van de totstandkoming van de Awb. Met de toename van discretionaire bevoegdheden van het
bestuur en als gevolg hiervan de ontwikkeling van de beginselen van behoorlijk
bestuur, is volgens de Awb-wetgever de verhouding tussen het bestuur en de
burger in materieel opzicht niet meer als eenzijdig te definiëren. Er is in de
woorden van de Awb-wetgever ‘een onmiskenbare tendens naar een meer wederkerige wijze van rechtsvaststelling ontstaan’.124 Hoewel hij erkent dat formeel
nog steeds sprake is van eenzijdigheid, bij het nemen van besluiten is nog steeds
sprake van een ‘eenzijdige rechtsvaststelling door het bestuur’, feitelijk acht de
Awb-wetgever het concept van de eenzijdigheid niet langer adequaat voor de
beschrijving van de feitelijke verhouding tussen het bestuur en de burger. Die
veranderde verhouding tot de keuze voor de rechtsbeschermingsfunctie als primair doel van het bestuursprocesrecht. Die veranderde verhouding hangt vooral
samen met de ontwikkeling van de beginselen van behoorlijk bestuur. Deze
beginselen leggen in de ogen van de Awb-wetgever enerzijds een belasting op
het bestuur, anderzijds zijn de voordelen hiervan dat zij de burger bescherming
bieden tegen het vrije handelen van het bestuur. In het Awb-procesrecht dient
daartussen een nieuwe balans te worden gevonden, aldus de memorie:
‘[d]at evenwicht wordt in het ontwerp nagestreefd door de betrekking
tussen bestuur en burger te beschouwen als een rechtsbetrekking tussen
weliswaar naar hun aard verschillende partijen – omdat het bestuur het
algemene belang vertegenwoordigt en daarbij dienstbaar is aan de uitvoering van democratisch genomen besluiten, terwijl de wederpartij een
individueel belang naar eigen inzicht mag behartigen – maar toch een
rechtsbetrekking waarin beide partijen in een wederkerige relatie staan,
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zodat zij rekening moeten houden met de positie en de belangen van de
andere partij. Voor beide partijen heeft dit gevolgen’.125
In de literatuur is veel kritiek geuit op de introductie door de Awb-wetgever
van de wederkerigheidsconceptie.126 In een later stadium zal daarop worden
ingegaan; op deze plaats wordt beschreven en geanalyseerd hoe de Awbwetgever het beginsel van ongelijkheidscompensatie zag en hoe dit zich verhoudt tot de doelstelling(en) van het bestuursprocesrecht en hoe het in dit procesrecht in abstracto is uitgewerkt. Hoewel de Awb-wetgever erkent dat de
belangen van partijen naar hun aard verschillend zijn, het bestuur behartigt het
algemeen belang en de burger zijn eigen, private belang, wenst hij de verhouding tussen beiden juridisch toch als een wederkerige rechtsbetrekking te kwalificeren. Vooral het element ‘wederkerig’ roept de vraag op of hier de ‘ongelijkheidsconceptie’ waarvan het Awb-stelsel uitgaat, mee is te verenigen. In ieder
geval lijkt de wederkerigheidsgedachte een horizontaler verhouding tussen bestuur en burger te impliceren, hetgeen de noodzaak van het bestaan van het
beginsel kleiner lijkt te maken, aangezien juist verticaliteit, in de zin van eenzijdigheid van bestuurshandelen en afhankelijkheid van de burger van de bevoegdheidsuitoefening door het bestuur, volgens de Awb-wetgever een belangrijke
bestaansgrond van het beginsel is. Dat die in de memorie van toelichting omschreven veranderde verhouding wel gevolgen moet hebben voor (de werking
van) het beginsel van ongelijkheidscompensatie erkent ook de Awb-wetgever:
‘[a]ls gevolg van het toekennen van een groter gewicht aan de notie van
de rechtsbetrekking is deze gepaard gegaan met een – gelijktijdige – relativering van de gedachte van de ongelijkheidscompensatie’.127
De redenering lijkt helder: eenzijdigheid gaat gepaard met ongelijkheid, hetgeen
noopt tot ongelijkheidscompensatie; de transformatie van eenzijdigheid naar
wederkerigheid doet de behoefte aan of noodzaak tot ongelijkheidscompensatie
afnemen. Toch schuilen er onduidelijkheden in de door de Awb-wetgever beschreven ontwikkeling waar het de transformatie van eenzijdig naar wederkerig
betreft. Zoals gezegd deed de toename van discretie bij de bevoegheidsuitoefening door het bestuur de roep om juridische normering hiervan toenemen,
waardoor de beginselen van behoorlijk bestuur zijn ontstaan, aldus de Awbwetgever. In de literatuur wordt in dit verband wel gesproken van de compenserende functie van de beginselen van behoorlijk bestuur.128 Volgens de Awbwetgever is de burger, door onder andere de beginselen van behoorlijk bestuur,
op een dusdanige wijze betrokken bij de besluitvorming dat in materieel opzicht
van eenzijdigheid geen sprake meer is. Bij de besluitvorming is het bestuur weliswaar, aldus de memorie, gebonden aan de regels van de Awb-wetgever en aan
de uitkomsten van de politieke besluitvorming, ‘maar binnen die grenzen moet
PG Awb I, p. 39.
Zie bijv. Van der Linden en Tak (red) 1995.
127 PG Awb II, p. 174.
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het ook rekening houden met de belangen van de bij de besluitvorming betrokken burger zoals die burger deze zelf ziet’.129 Onder vigeur van het klassieke
bestuursprocesrecht diende het bestuur bij de besluitvorming ook rekening te
houden met de belangen van de burger, zodat die observatie niet de reden kan
zijn om aan te nemen dat de verhouding tussen het bestuur en de burger niet
meer is te karakteriseren als eenzijdig. De toevoeging ‘zoals die burger deze ziet’
lijkt dus essentieel voor de redenering dat de relatie bestuur – burger als een
wederkerige rechtsbetrekking dient te worden beschouwd in de ogen van de
Awb-wetgever.
Waar bestaan nu de procesrechtelijke gevolgen van de door de Awbwetgever gesignaleerde veranderde verhouding tussen bestuur en burger uit? De
wederkerigheid impliceert volgens de Awb-wetgever dat beide partijen met de
positie en belangen van de andere partij rekening dienen te houden en dat dit
voor beide gevolgen heeft. In de eerste plaats wordt in de Awb een financiële
consequentie geïntroduceerd:
‘[t]en eerste wordt als uitvloeisel van het toekennen van gewicht aan de
veranderde verhouding tussen burger en bestuursorgaan in dit wetsvoorstel naast de mogelijkheid van een kostenveroordeling van het bestuursorgaan ook een kostenveroordeling van de burger mogelijk gemaakt’.130
De Awb-wetgever zag ongelijkheidscompensatie vooral worden gerealiseerd
door een laagdrempelige procedure en de actieve rol van de rechter daarbinnen.
De betrekkelijk geringe kosten voor het instellen van beroep als onderdeel van
de karakteristiek van de laagdrempeligheid worden door de mogelijkheid van
een kostenveroordeling voor de burger dus gerelativeerd. Hierboven is reeds
opgemerkt dat het niet juist lijkt om financiële laagdrempeligheid in verband te
brengen met ongelijkheidscompensatie; bij dat streven is de financiële gesteldheid van de tegenpartij van de burger, het bestuur, niet de primaire reden ervan.
Ook is het niet zuiver om te stellen dat door de eenzijdigheid van het bestuurshandelen er een ongelijkheid bestaat die in financieel opzicht gecompenseerd
dient te worden. Het streven naar financiële laagdrempeligheid dient begrepen
te worden als een materiële inkleuring van het recht van de burger op toegang
tot de rechter en de primaire bestaansreden daarvan vloeit direct uit dit recht
voort. Lekenbescherming is ook als materiële waarborg van dit recht is te beschouwen, maar de directe bestaansreden daarvan ligt in de omstandigheid dat
geen verplichte procesvertegenwoording geldt in het bestuursprocesrecht. Het
aanbrengen van relativeringen op het streven naar financiële laagdrempeligheid
dient dan ook te worden beschouwd als een relativering van het recht op toegang tot de rechter. Overigens wordt in de praktijk van deze mogelijkheid
slechts in een uitzonderlijk geval gebruikgemaakt, namelijk wanneer de burger
misbruik van zijn procesrecht maakt.
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In de tweede plaats heeft de veranderde verhouding processuele consequenties voor beide partijen. Die liggen voor het bestuur zelf hierin dat in de Awb
verschillende van de beginselen van behoorlijk bestuur ‘worden geconcretiseerd
tot verplichtingen om rekening te houden met de belangen en zienswijzen van
de burger, waar dat verenigbaar is met de taak van het bestuur om het algemeen
belang te behartigen’.131 De beginselen worden in de Awb volgens de Awbwetgever uitgewerkt om verder gestalte te kunnen geven aan de veranderde
verhouding tussen partijen. Voor de burger bestaan de processuele consequenties
hieruit dat van hem bewustwording van de rechtsbetrekking en een actievere
houding worden verwacht:
‘[h]et bovengenoemde uitgangspunt (van de wederkerige rechtsbetrekking, AM) betekent voor de burger , dat hij zich bewust moet zijn met
het bestuur in een rechtsbetrekking te staan waarin van een zekere wederkerigheid sprake is. Uiteraard behoeft hij zich niet spontaan het algemeen belang aan te trekken; dat is de taak van het bestuur. Maar de wederkerigheid brengt met zich dat hij, voor zover hij wenst dat met zijn
inzichten of belangen rekening wordt gehouden, deze op de daartoe geschikte wijze naar voren moet brengen en dat hij daaraan ook door het
bestuur kan worden gehouden’.132
In de literatuur wordt er regelmatig op gewezen dat de ongelijkheid die tussen
het bestuur en de burger bestaat ook samenhangt met het gegeven dat de eerste
het algemeen belang behartigt, terwijl de burger daarentegen zijn eigen belang
behartigt. Bij de conceptualisering van het beginsel van ongelijkheidscompensatie, die hierboven aan de orde is geweest, wordt een dergelijk verband door de
Awb-wetgever niet gelegd. In het hier genoemde citaat doet hij dat indirect
wel. Volgens de Awb-wetgever is namelijk sprake van een zekere wederkerigheid, doordat partijen over en weer met elkaars belangen rekening dienen te
houden. Vervolgens relativeert de Awb-wetgever dat weer door te stellen dat de
burger zich niet spontaan het algemeen belang aan hoeft te trekken, hetgeen nog
twijfel zou kunnen doen ontstaan over de mate waarin hij zich het algemeen
belang moet aantrekken. Die twijfel wordt echter weggenomen, omdat blijkt
dat ‘het zich aantrekken van het algemeen belang door de burger’ blijkt in te
houden dat de burger zijn belangen of inzichten op een daartoe geschikte wijze
naar voren dient te brengen, voor zover hij wenst dat daarmee rekening wordt
gehouden door het bestuur. De Awb-wetgever noemt daarbij het voorbeeld van
de burger die om een subsidie vraagt en, desgevraagd, weigert voldoende gegevens te verschaffen over de te subsidiëren activiteit. In een dergelijk geval zal het
bestuur de aanvraag buiten behandeling mogen laten, aldus de memorie.133 Nu
is het zeer de vraag of dit niet al van de burger werd gevraagd in de pre-Awbperiode en ook niet al in de periode waar de Awb-wetgever al eerder aan refereerde, waarin het bestuur in de regel ‘slechts’ over gebonden bevoegdheden
Idem, p. 39.
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beschikte en de beginselen van behoorlijk bestuur nog niet waren ontwikkeld.
Ten zeerste moet worden betwijfeld dat de bevoegdheid om in een dergelijk
geval de aanvraag buiten beschouwing te laten, een gevolg is te noemen van de
door de Awb-wetgever gesignaleerde verschuiving van een eenzijdige naar een
meer wederkerige verhouding. Hoe dat ook zij, de relativeringen die de Awbwetgever aanbrengt ten aanzien van het beginsel van ongelijkheidscompensatie,
lijken daarmee gering. Van de mogelijkheid om de burger in de proceskosten te
veroordelen, wordt ‘slechts’ gebruikgemaakt indien sprake is van een onredelijk
gebruik of misbruik van procesrecht door de burger. De relativeringen lijken
daarmee gering voor wat betreft de concrete uitwerkingen van de wederkerigheidsgedachte. In hoofdstuk 5 zal blijken dat de wederkerigheidsgedachte blijk
geeft van een principieel onjuist inzicht in de feitelijke en juridische verhouding
tussen het bestuur en de burger.
§ 3.1.5

Blijvende rol van het beginsel van ongelijkheidscompensatie bij de verdere
ontwikkeling van het bestuursprocesrecht

In het voorgaande is aan de orde geweest hoe de Awb-wetgever het beginsel
van ongelijkheidscompensatie zag en welke gevolgen het beginsel voor de inrichting van het bestuursprocesrecht van de Awb heeft gehad. Ook bij de uitbouw en verdere ontwikkeling van het bestuursprocesrecht is een blijvende rol
van het beginsel te signaleren. Zo werd het beginsel in stelling gebracht door de
Raad van State naar aanleiding van het wetsvoorstel Wet aanpassing bestuursprocesrecht. In het advies en nader rapport naar aanleiding daarvan merkte de
Raad hierover het volgende op:
‘De Raad merkt op dat voorkomen moet worden dat bestuursrechtelijke
rechtsbescherming versmald wordt tot effectieve geschillenbeslechting.
Eén van de waarden van het bestuursprocesrecht, die mede verband
houdt met de doelstelling van ongelijkheidscompensatie, is de relatieve
eenvoud ervan. Enkele in het voorliggende wetsvoorstel opgenomen
aanpassingen, die gericht zijn op effectieve beslechting van geschillen,
kunnen afbreuk doen aan die waarde. Vooral de invoering van het voorgestelde relativiteitscriterium zal in de praktijk van het bestuursprocesrecht complicaties kunnen opleveren.’134
De aanpassingen van het bestuursprocesrecht die de mogelijkheden om effectieve geschilbeslechting dienen te realiseren, kunnen de (relatieve) eenvoud van de
procedure aantasten. De doelstelling van eenvoud hangt volgens de Raad mede
samen met het beginsel van ongelijkheidscompensatie en hij vraagt zich af of dit
wel verenigbaar is met bijvoorbeeld de invoering van een relativiteitseis. Dit
voorbeeld laat duidelijk zien hoe het beginsel van ongelijkheidscompensatie op
‘wetgevingsniveau’ kan werken; op abstract niveau wordt het wetsvoorstel getoetst aan de ‘waarden’ die het beginsel in abstracto in zich heeft, namelijk laag134
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drempeligheid, waaronder eenvoud en financiële laagdrempeligheid, en de rol
van de rechter binnen de procedure (hoewel het laatste element niet in dit verband).
Uit de behandeling van het wetsvoorstel Wet rechtstreeks beroep komt naar
voren dat de Awb-wetgever de verhouding tussen partijen toch, ondanks dus de
introductie van de wederkerigheidsgedachte, als ongelijkwaardig ziet. In het
wetsvoorstel wordt de mogelijkheid van rechtsreeks beroep geïntroduceerd. De
mogelijkheid om de bezwaarschriftprocedure over te slaan kan worden geïnitieerd door de burger. Het in dezen geraadpleegde Interprovinciaal Overlegorgaan (IPO) heeft de suggestie gedaan om ook voor het bestuursorgaan de mogelijkheid te creëren het initiatief te kunnen nemen tot het overslaan van de bezwaarprocedure. De Raad neemt dit advies, met een beroep op de ongelijkheidscompensatie, niet over:
‘[h]et IPO veronderstelt daarbij – kennelijk – dat partijen gelijkwaardig
zijn. Deze veronderstelling delen wij niet. Wanneer een bestuursorgaan
in een concrete zaak – in het besluit zelf – voorstelt de bezwaarschriftprocedure achterwege te laten omdat deze niet zal leiden tot wijziging
van het bestreden besluit, zal de belanghebbende alleen om die reden al
weinig vertrouwen meer hebben in de bezwaarschriftprocedure en dus
geneigd zijn om in te stemmen. In het wetsvoorstel is daarom de keuze
gemaakt, mede in het licht van de ongelijkheidscompensatie, om het initiatief om in een concrete zaak een schriftelijk voorstel te doen, bij de
belanghebbende te leggen’.135
Hierboven bleek dat volgens de Awb-wetgever de ongelijkheid tussen het bestuur en de burger met name wordt veroorzaakt door de omstandigheid dat het
bestuur op twee punten machtiger is. In de eerste plaats vanwege het gegeven
dat het eenzijdig, jegens de burger werkende, bevoegdheden uitoefent en in de
tweede plaats vanwege het gegeven dat het bestuur de burger in juridisch opzicht, op het gebied van financiële middelen en deskundigheid, ‘de baas is’ of
andersom, al naar gelang het perspectief, vanwege het feit dat de burger in die
constellatie de juridisch zwakkere partij is. In het hier genoemde citaat gaat het
niet om de eenzijdigheid van bestuurshandelen, waartegen compensatie dient te
worden geboden, maar om het gegeven dat de burger de zwakkere partij is,
meer precies op het terrein van juridische deskundigheid. De burger wordt, met
het achterwege laten van de mogelijkheid om het bestuur het initiatief tot overslaan van de bezwaarfase te laten nemen, beschermd tegen zijn veronderstelde
gebrek aan deskundigheid. Bij de behandeling van de Wet Arob werd ook de
mogelijkheid aan de orde gesteld om de burger de mogelijkheid te bieden de
bezwaarfase over te slaan, hetgeen met een beroep op de zwakke positie van de
burger als leek werd afgewezen.136 Niettemin speelt dus ook bij de introductie
TK 2000-2001, 27 563, nr. 3, p. 5.
Van Kreveld en Scheltema 1976, p. 40. Illustratief voor een ‘leekvriendelijke’ houding is
de reactie van minister van Agt op de kritiek van mevrouw Kappeyne van de Coppello op
de motivering om af te zien van de mogelijkheid de bezwaarfase over te slaan. Die motive135
136
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van dit ‘sprongberoep’ het beginsel een rol; op grond daarvan is dit niet voor het
bestuur mogelijk gemaakt. In dit voorbeeld wordt ‘ongelijkheidscompensatie’
gezien voor wat het werkelijk is, namelijk tegemoetkomen aan het veronderstelde gebrek aan juridische deskundigheid en dan niet in het licht van zijn
machtiger wederpartij, maar in het licht van zijn recht op rechtsbescherming;
lekenbescherming als materiële waarborg van het recht op toegang tot de rechter.
Dat de Awb-wetgever ook geruime tijd na de totstandkoming van de Awb
nog uitgaat van een fundamentele ongelijkheid in de verhouding tussen het
bestuur en de burger, blijkt uit het volgende voorbeeld. Bij de behandeling van
het Wetsvoorstel belastingrechtspraak in twee feitelijke instanties bestond discussie over de eis van schriftelijke instemming door de wederpartij bij een initiatief
tot sprongcassatie. De SGP-fractie vroeg zich af waarom de eis van schriftelijkheid hier wel geldt, terwijl deze in het burgerlijk procesrecht is geschrapt. De
minister merkt hierover het volgende op:
‘[n]aar ons oordeel gaat de vergelijking met het burgerlijk procesrecht
ook op dit punt niet goed op. In het bestuursprocesrecht, waaronder het
fiscale procesrecht, staan per definitie twee ongelijkwaardige partijen tegenover elkaar: de overheid en de burger. De burger verkeert veelal in
een zwakkere positie, zeker als hij zonder deskundige rechtsbijstand procedeert. Daarom behoeft en krijgt de burger in het bestuursprocesrecht
soms extra bescherming (ongelijkheidscompensatie).’137
Ook hier wordt de keuze voor een bepaalde inrichting van een wettelijke voorziening geplaatst in het licht van de ongelijkheidscompensatie. Evenals in het
vorige voorbeeld wordt daarbij niet de ongelijkheid als gevolg van het eenzijdigheidselement aangevoerd als grondslag voor de compensatie, maar de ongelijkheid als gevolg van het gegeven dat de burger, in juridisch opzicht, de zwakkere partij is van het bestuur. Die ongelijkheid uit zich in juridische deskundigheid. Om er zeker van te zijn dat de burger niet te lichtvaardig afstand doet van
een feitelijke instantie, wordt de eis van schriftelijkheid gesteld. Het voorbeeld
maakt ook duidelijk dat de Awb-wetgever de ongelijkheid tussen het bestuur en
de burger over de gehele linie van het bestuursprocesrecht ziet, waaronder dus
het fiscale procesrecht. Wat voorts opvalt is dat het citaat laat zien dat de Awbwetgever de ongelijkheid vooral ook in verband brengt met juridische deskundigheid: ‘[d]e burger verkeert veelal in een zwakkere positie, zeker als hij zonder
deskundige rechtsbijstand procedeert’.
In een brief van het kabinet-Balkenende II aan de Tweede Kamer in het kader van de herziening van de rechterlijke organisatie wordt ook aandacht bering luidde: ‘[b]ij de meeste burgers zal het inzicht in de regeling te gering zijn om een
weloverwogen keus te kunnen doen’. Op de opmerking van Kappeyne van de Coppello
dat die zin blijk gaf van het ‘ingebouwde wantrouwen’ jegens de burger antwoordde Van
Agt: ‘[d]atgene wat de geachte afgevaardigde voorlas, was toch geen blijk van wantrouwen,
maar veeleer van mededogen’.
137 TK 2003–2004, 29 251, nr. 6, p. 4.
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steed aan de ongelijkwaardigheid van partijen in een bestuursrechtelijke procedure.
‘In het bestuursrecht gaat het om geschillen tussen per definitie ongelijkwaardige partijen: een bestuursorgaan en een burger. Deze partijen
zijn ongelijkwaardig, omdat het bestuursorgaan altijd belast is met de behartiging van (een aspect van) het algemene belang. Daartoe is het bestuursorgaan bekleed met ‘openbaar gezag’, dat wil zeggen de bevoegdheid om eenzijdig en bindend de rechtspositie van de burger vast te stellen. Dat in de praktijk soms een grote onderneming of een machtige belangenorganisatie tegenover het bestuursorgaan staat, doet aan deze principiële ongelijkwaardigheid van partijen niet af’.138
Aan de orde is geweest het in de literatuur wel verdedigde standpunt dat het
gegeven dat het bestuur het algemeen belang dient te behartigen en de burger
zijn eigen, een ongelijkheid is die relevant is voor (de werking van) het beginsel
van ongelijkheidscompensatie. Ook hier lijkt zulks gesuggereerd te worden;
‘[d]eze partijen zijn ongelijkwaardig, omdat het bestuursorgaan altijd belast is
met de behartiging van (een aspect van) het algemene belang’. Zoals reeds eerder opgemerkt is dat ‘aspect’ van bestuurshandelen bij nadere beschouwing niet
de grond voor extra bescherming voor de burger. Niettemin laat dit voorbeeld
zien dat het beginsel van ongelijkheidscompensatie nog steeds een rol speelt bij
de verdere ontwikkeling van het bestuursprocesrecht.
§ 3.2

Operationalisering van de lekenbescherming in de Awb

In de vorige paragraaf is onderzocht welke rol het beginsel van ongelijkheidscompensatie heeft gespeeld bij de totstandkoming van de Awb en de verdere
ontwikkeling van het bestuursprocesrecht. De realisatie van de ongelijkheidscompensatie ziet de Awb-wetgever in abstracto vooral plaatsvinden door middel
van een laagdrempelige procedure en een actieve rol van de rechter daarbinnen.
In deze paragraaf zal worden onderzocht hoe het beginsel in concreto is gerealiseerd in de Awb. Daartoe zullen die voorzieningen worden beschreven waarvan
de regering expliciet stelt dat deze verband houden met de (zwakke) positie van
de burger als leek. Daarnaast zullen voorzieningen worden beschreven waarvan
de Awb-wetgever zulks niet stelt, maar waarvan evenzeer kan worden gezegd
dat deze met laagdrempeligheid of een actieve rol van de rechter samenhangen
en waarmee kan worden tegemoetgekomen aan het gebrek aan juridische deskundigheid van de burger. In het navolgende zal eerst worden ingegaan op
voorzieningen die uitwerkingen zijn van het streven naar een laagdrempelige
procedure. Daarna zal de aandacht worden verlegd naar voorzieningen op grond
waarvan de rechter een actieve rol kan spelen.
Herziening rechterlijke organisatie, brief van het kabinet-Balkenende II, brief aan de
Tweede Kamer d.d. 28 april 2004, Kamerstukken II 2003-2004, 425, nr. 7, p. 4-5, tegengekomen bij Damen 2004, p. 19.
138
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§ 3.2.1 Lekenbescherming door middel van een laagdrempelige procedure
De eis van legaliteit eist dat de burger de rechter moet kunnen raadplegen omtrent een vermeend onrechtmatige bestuurshandeling. Teneinde dit recht niet
alleen formeel, door de openstelling van de bestuursprocesrechtelijke procedure,
maar ook materieel te waarborgen, dienen aan een gang naar de rechter niet te
veel kosten voor de burger verbonden te zijn. Het niet voorschrijven van verplichte procesvertegenwoordiging en de relatief geringe griffierechten zijn hier
belangrijke uitwerkingen van. Het gevolg van het niet voorschrijven van procesvertegenwoordiging is echter dat een juridisch ondeskundige partij kan zijn in
een procedure. Teneinde de negatieve consequenties hiervan te ondervangen
dient de procedure ook in juridisch opzicht laagdrempelig te zijn. Als onderdeel
van de laagdrempeligheid dient de procedure volgens de Awb-wetgever eenvoudig en informeel te zijn. Dat de procedure eenvoudig dient te zijn, wil zeggen dat deze te begrijpen moet zijn voor een leek. Informeel wil onder andere
zeggen dat niet te strikt met regels wordt omgegaan en de burger, indien mogelijk, een herstelmogelijkheid van een vormverzuim wordt geboden.
§ 3.2.1.1

Geringe eisen beroepschrift en herstelmogelijkheden verzuim

In de procedure dienen niet te veel vormelijke eisen te worden gesteld. In de
Awb uit zich dit vooral in art. 6:5 Awb, waarin een beperkt aantal eisen is opgenomen waaraan het beroepschrift van de burger dient te voldoen. Volgens de
memorie kunnen deze eisen beschouwd worden als minimale eisen die voor een
doelmatige behandeling van zulke geschriften door bestuur of rechter nodig zijn.
Het vastleggen van deze eisen in de wet kan de bekendheid ervan vergroten en
daardoor leiden tot een efficiëntere afhandeling, aldus de memorie van toelichting.139 Op grond van genoemd artikel dient het bezwaar- en beroepschrift de
volgende elementen te bevatten: een ondertekening door de indiener, de naam
en het adres van de indiener, een dagtekening, een omschrijving van het besluit
waartegen het bezwaar of beroep is gericht, de gronden van bezwaar of beroep
en, zo mogelijk, een afschrift van het besluit waarop het geschil betrekking
heeft.140 Voldoet het bezwaar- of het beroepschrift niet aan de hierboven genoemde eisen van art. 6:5 Awb, dan dient het bestuur de burger in de gelegenheid te stellen het verzuim te herstellen. Art. 6:6 Awb bepaalt dat, indien het
beroepschrift niet aan de hiervoor genoemde eisen voldoet, vóór tot nietontvankelijkverklaring kan worden overgegaan, de indiener in de gelegenheid
dient te worden gesteld het verzuim te herstellen binnen een hem daartoe gestelde termijn.
Van de meeste vereisten kan gezegd worden dat deze de burger als leek niet
in moeilijkheden hoeven te brengen. Zo kan van de eis, naast die om het beroepschrift van naam en adres en dagtekening te voorzien, om een afschrift van
het besluit bij te voegen niet gezegd worden dat deze een appel doet op juridiPG Awb I, p. 287.
In het geval het bezwaar- of beroepschrift is opgesteld in een vreemde taal dient indiener
op grond van het derde lid van art. 6:5 Awb voor een vertaling zorg te dragen.
139
140
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sche deskundigheid. Daar komt bij dat, mocht de burger niet aan een van deze
vereisten voldoen, hij recht heeft op een herstelmogelijkheid. De eis om het
beroepschrift te voorzien van de gronden van het beroep doet echter wel een
appel op juridische deskundigheid. Van de burger wordt namelijk verwacht dat
hij juridisch relevante gronden naar voren brengt. Hoewel hij de gronden die hij
naar voren brengt, niet juridisch hoeft te duiden – daartoe is de rechter gehouden op grond van zijn plicht om de gronden aan te vullen – veronderstelt dit
vereiste kennis van het recht. Een mogelijk ondersteunende rol van de rechter in
dezen zou de burger op dit punt wel kunnen beschermen tegen zijn gebrek aan
juridische deskundigheid. Bij de bespreking van de verplichting van de rechter
om de gronden van de burger aan te vullen of de mogelijkheden die hij heeft in
het kader van de ambtshalve toetsing, zal hierop worden teruggekomen.
§ 3.2.1.2

Rechtsmiddelenclausule

Voor zowel het bestuur als de rechtbank geldt een rechtsmiddelenvoorlichtingsplicht. Deze houdt in dat de burger dient te worden geïnformeerd over de
rechtsmiddelen die hem ten dienste staan tegen een beslissing van het bestuur of
een uitspraak van de rechtbank. In de artikelen 3:45 en 6:23 Awb is de rechtsmiddelenvoorlichtingsplicht voor het bestuur opgenomen. De rechtsmiddelenclausule dient informatie te verschaffen over het rechtsmiddel zelf, bezwaar of
beroep, de termijn waarbinnen dit dient te worden ingesteld en vervolgens bij
welk orgaan dit dient plaats te vinden. Concreet wil dat zeggen dat in de bestuurlijke fase in het primaire besluit door het bestuur dient te worden vermeld
dat tegen die beslissing gedurende zes weken bezwaar bij het orgaan dat het
besluit heeft genomen, openstaat. In het besluit op bezwaar dient het bestuur te
vermelden dat de burger daartegen gedurende zes weken beroep kan instellen
op de rechtbank. In art. 8:77 lid 1, sub f Awb is de rechtsmiddelenvoorlichtingsplicht voor de rechtbank neergelegd. Art. 6:24 Awb verklaart afdeling 6.2 van
de Awb van overeenkomstige toepassing indien hoger beroep of beroep in cassatie kan worden ingesteld. De rechtbank dient in haar uitspraak te vermelden
dat daartegen gedurende zes weken hoger beroep kan worden ingesteld. Zij
dient daarbij te vermelden of hoger beroep kan worden ingesteld bij het gerechtshof, het College van Beroep voor het bedrijfsleven, de Centrale Raad van
Beroep of de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Is in belastingzaken na hoger beroep cassatie mogelijk, dan dient het gerechtshof dit in zijn
uitspraak te vermelden.
Blijkens de memorie van toelichting strekt de verplichting van het bestuur en
de rechtbank ertoe belanghebbende burgers te informeren over hun beroepsmogelijkheden. Een zichzelf vertegenwoordigende burger zal zonder een dergelijke
verwijzing niet weten welke middelen hem ter beschikking staan en hoe hij
deze dient te benutten. De bepaling past onder het desideratum dat het bestuursprocesrecht beoogt laagdrempelig te zijn. Zoals aan de orde geweest is
laagdrempeligheid een van de wegen waarlangs de Awb-wetgever lekenbescherming ziet worden gerealiseerd. De memorie bij art. 3:45 Awb merkt op dat
de strekking van deze voorziening niet meer is dan belanghebbenden te wijzen
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op bestaande beroepsmogelijkheden.141 De gecompliceerdheid van het stelsel
van rechtsbescherming noopte de Awb-wetgever tot het opnemen van deze
verplichting.142 De memorie wijst er voorts op dat het bestuur vooral ‘zichzelf in
de vingers snijdt’ wanneer het deze plicht verzaakt; in die gevallen zal het bestuur vaker worden lastiggevallen met vragen naar inlichtingen over de beroepsmogelijkheden. Bovendien bestaat in die gevallen het risico dat er langer
beroep openstaat tegen het betreffende besluit. Daarnaast wordt opgemerkt dat
het aan de rechter dient te worden overgelaten om te bepalen wat de gevolgen
zijn van het niet vermelden van de mogelijkheid van bezwaar of beroep. Hoe de
rechter hieraan gehoor heeft gegeven, zal bij de verschoonbare termijnoverschrijding aan de orde komen.143
De rechtsmiddelenclausule is een uitwerking van het streven naar een laagdrempelige procedure. Zoals gezegd wordt volgens de Awb-wetgever door
middel van dit streven ‘ongelijkheidscompensatie’ geboden voor de tussen het
bestuur en de burger bestaande ongelijkheid. Met deze voorziening wordt tegemoetgekomen aan het gebrek aan juridische deskundigheid met betrekking
tot het formele recht. De memorie legt een duidelijk verband tussen het veronderstelde gebrek aan juridische deskundigheid van de burger en de noodzaak van
het bestaan van deze voorziening: ‘[i]n verband met de gecompliceerdheid van
het stelsel van rechtsbescherming is (…) bepaald dat het bestuursorgaan bij het
bekend maken van een besluit moet meedelen welke mogelijkheid voor het
beroep of bezwaar bestaat.’144 Datgene wat door middel van deze voorziening
wordt gecompenseerd, is dus te herleiden tot het gebrek aan juridische deskundigheid van de burger, dat wordt veroorzaakt door het ontbreken van verplichte
procesvertegenwoordiging. Ook voor deze voorziening geldt dat zij beter met
de term lekenbescherming kan worden geduid, omdat zij daar primair op ziet:
bescherming tegen het gebrek aan juridische deskundigheid. De rechtsmiddelenvoorlichtingsplicht geldt bijvoorbeeld evenzeer indien een burger tegenover
een bestuursorgaan van een kleine gemeente staat en waarbij ‘deskundigheidsongelijkheid’ minder evident is. Kortom: niet de positie van het bestuursorgaan
ten opzichte van de burger is de (primaire) grond voor het bestaan van deze
voorziening, maar het gebrek aan juridische deskundigheid van de burger.
§ 3.2.1.3

Doorzendplicht

Voor zowel bestuursorganen als rechterlijke colleges geldt een doorzendplicht.
Deze is opgenomen in art. 6:15 Awb: indien het bezwaar- of beroepschrift
wordt ingediend bij een onbevoegd bestuursorgaan of bij een onbevoegde bestuursrechter, wordt het, nadat daarop de datum van ontvangst is aangetekend,
zo spoedig mogelijk doorgezonden aan het bevoegde orgaan, onder gelijktijdige
mededeling hiervan aan de afzender. Dit gaat, blijkens het tweede lid, ook op
indien in plaats van een bezwaarschrift een beroepschrift is ingediend of vice
PG Awb I, p. 233.
PG Awb I, p. 233.
143 Ibidem.
144 Idem, p. 299.
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versa. Bij doorzending geldt voorts dat het tijdstip van indiening bij het onbevoegde orgaan bepalend is voor de vraag of het bezwaar- of beroepschrift tijdig
is ingediend, behoudens in geval van kennelijk onredelijk gebruik van procesrecht (lid 3).
Volgens de memorie sluit het voorschrift aan bij bepalingen die reeds op
verschillende plaatsen in de wetgeving voorkwamen – onder andere in de Wet
op de Raad van State, de Wet Arob en de Beroepswet. Vervolgens wordt gememoreerd dat in de jurisprudentie wel het standpunt werd ingenomen dat het
een algemeen beginsel van behoorlijk procesrecht is dat foutief geadresseerde
bezwaar- of beroepschriften dienen te worden doorgezonden naar het juiste
orgaan. De achtergrond van deze in wetgeving en jurisprudentie ontwikkelde
regel is dat de burger niet het slachtoffer dient te worden van de ingewikkelde
bevoegdheidsregeling op het terrein van de rechtsbescherming. 145 Hiermee is de
relatie van de regel met het uitgangspunt van de lekenbescherming gegeven; met
deze voorziening wordt de burger tegen zijn veronderstelde gebrek aan juridische deskundigheid beschermd, meer concreet op het gebied van bevoegdheidskwesties. Van de burger mag dus niet te veel kennis verondersteld worden waar
het de bevoegdheidsverdeling van onder andere de verschillende rechtbanken
betreft. Teneinde hem tegen fouten op dit punt te beschermen dient een bij een
niet-bevoegde gerechtelijke instantie ingediend beroepschrift te worden doorgezonden naar de wel bevoegde.
Ook hier geldt wat reeds eerder is opgemerkt; niet de positie van het bestuur
(ten opzichte van de burger) is bij de ontwikkeling van dit burgervriendelijk
juridisch instrument de grond ervan, maar het gebrek aan juridische kennis van
de burger in het licht van de verwezenlijking van zijn recht op rechtsbescherming, zodat ook hiervoor de term lekenbescherming de meest adequate lijkt.
§ 3.2.1.4

Verschoonbare termijnoverschrijding

De termijn voor het indienen van een bezwaar- of beroepschrift is zes weken en
begint te lopen op het moment dat het besluit op de voorgeschreven wijze is
bekendgemaakt. Het niet voldoen aan deze norm leidt in beginsel tot nietontvankelijkheid. Art. 6:11 Awb maakt het mogelijk een termijnoverschrijding
verschoonbaar te achten: ten aanzien van een na afloop van de termijn ingediend bezwaar- of beroepschrift blijft niet-ontvankelijkverklaring op grond daarvan achterwege indien redelijkerwijs niet kan worden geoordeeld dat de indiener in verzuim is geweest.
Volgens de memorie van toelichting ziet deze voorziening op gevallen waarin de betrokkene ten gevolge van bijzondere omstandigheden die hem persoonlijk betreffen niet tijdig van zijn rechtsmiddel gebruik heeft kunnen maken.146
Een dergelijk geval doet zich bijvoorbeeld voor indien de belanghebbende door
een ernstig ongeval enige tijd is uitgeschakeld of wanneer de geestestoestand van
betrokkene dusdanig is dat hij niet in staat geacht kan worden zijn belangen
PG Awb I, p. 305, met een verwijzing naar Afdeling Rechtspraak 23 februari 1984, AB
1984, 362 m.nt.
146 PG Awb I, p. 299.
145
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voldoende te behartigen. Daarnaast heeft het artikel betekenis voor die gevallen
waarin de termijn voor het instellen van een rechtsmiddel is gaan lopen zonder
dat de belanghebbende voldoende op de hoogte kon zijn van het besluit of van
zijn rechtsmiddelen. Dit kan zich voordoen indien de belanghebbende onjuist of
in het geheel niet is ingelicht over zijn beroepsmogelijkheden. De memorie legt
duidelijk een verband tussen deze voorziening en het veronderstelde gebrek aan
juridische deskundigheid van de burger:
‘een en ander zal overigens mede afhangen van de deskundigheid die de
belanghebbende bezit. Indien het om een grote organisatie gaat die regelmatig op het desbetreffende rechtsgebied procedeert, zal men een
grotere mate van deskundigheid kunnen verwachten dan indien het een
particulier betreft die voor het eerst met een dergelijk besluit geconfronteerd wordt’.147
De mate van (on)deskundigheid van de burger speelt dus een rol bij het al dan
niet honoreren van een beroep op een verschoonbare termijnoverschrijding.
Tot voor kort was het zo dat het niet voldoen door het bestuur aan de rechtsmiddelenvoorlichtingsplicht in beginsel niet leidde tot een verschoonbare termijnoverschrijding. Anders lag dat in gevallen waarin het bestuur wel het besluit
van een rechtsmiddelenvoorlichting had voorzien, maar onjuiste informatie had
verschaft. Inmiddels hanteert de Afdeling een ‘beginselverschoonbaarheid’ bij de
zichzelf vertegenwoordigende burger, indien niet voldaan wordt aan de op het
bestuursorgaan en de rechtbank rustende verplichting de zichzelf vertegenwoordigende burger op zijn mogelijkheden om een rechtsmiddel in te stellen te wijzen. Ook de Centrale Raad van Beroep volgt deze nieuwe aanpak.148 Hetgeen
de memorie opmerkt over de manier waarop deze voorziening in de praktijk
dient toegepast te worden, maakt duidelijk dat ook deze vorm van burgervriendelijk handelen het best aangeduid kan worden met lekenbescherming; er wordt
immers mee tegemoet gekomen aan de juridische ondeskundigheid van de burger. Uit hetgeen de Awb-wetgever voorts opmerkt over de noodzaak tot deze
extra bescherming wordt duidelijk dat deze bescherming plaatsvindt in het licht
van het recht van de burger op rechtsbescherming. De memorie maakt duidelijk
dat de bewijslast voor een beroep op verschoonbaarheid in beginsel bij het bestuur en niet bij de burger ligt. Zij wijst op het arrest Özturk van het EHRM uit
1985 en het daarbij in geding zijnde art. 6 EVRM. Voorts wordt gewezen op
een arrest van de Hoge Raad, waarin deze de uitspraak van het hof casseerde,
omdat dit had geoordeeld dat betrokkene het beroep op verschoonbaarheid
(wegens een in het geheel niet ontvangen beschikking) niet aannemelijk had
gemaakt: ‘eerbiediging van het recht op toegang tot de rechter [is] niet gewaarborgd wanneer de onzekerheid over de feitelijke toedracht in gevallen als deze
voor risico van de belanghebbende wordt gebracht.’149 Hoewel in de regel de
burger zelf zal dienen aan te tonen dat van bijzondere omstandigheden sprake is,
PG Awb I, p. 299.
CRvB 23 juni 2011, nr. 09/6221 GWSP-T.
149 PG Awb I, p. 298; HR 22 juni 1988, NJ 1988, 95.
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zal bij blijvende onduidelijkheid over de ware toedracht – wanneer het bestuur
hier ook geen duidelijkheid over kan verschaffen – het voordeel van de twijfel
naar de burger gaan. Ook hier betreft het dus lekenbescherming als de materiële
waarborg van het recht op toegang tot de rechter.
§ 3.2.1.5

Verweerschrift en andere door verweerder in te dienen stukken

Art. 8:42 Awb bepaalt dat binnen vier weken na de dag van verzending van het
beroepschrift het bestuursorgaan de op de zaak betrekking hebbende stukken
aan de rechtbank zendt en een verweerschrift indient. De memorie legt dit als
volgt uit:
‘tenzij het de rechtbank reeds aanstonds blijkt dat het beroep kennelijk
(on)gegrond dan wel kennelijk niet ontvankelijk is, dan wel dat zij kennelijk onbevoegd is (…), zal het vooronderzoek een aanvang nemen met
het vragen van een verweerschrift aan het bestuursorgaan, alsmede het
verzoek de op de zaak betrekking hebbende stukken aan de rechtbank te
zenden.’150
Dit artikel vormt een essentiële bepaling met betrekking tot de feitenverzameling in beroep. In de woorden van Barkhuysen, Damen e.a. waarborgt zij dat de
belanghebbende over alle relevante stukken kan beschikken en daarmee zijn
recht op de rechter ten volle kan benutten.151 De Centrale Raad van Beroep
heeft het als een fundamenteel beginsel van bestuursprocesrecht bestempeld dat
de justitiabele in beginsel over alle stukken kan beschikken die met betrekking
tot zijn zaak onder het bestuursorgaan berusten.152
Het is evident dat deze bepaling de positie van de leek in een bestuursrechtelijke procedure ten goede komt; de processueel zwakke burgerpartij zou het
beduidend moeilijker hebben indien een dergelijke bepaling zou ontbreken.
Door deze regeling kan de burger over alle relevante stukken beschikken die
voor de behandeling van zijn zaak van belang zijn. De mogelijkheid om te beschikken over de processtukken vormt een waarborg voor het optimaal kunnen
benutten door de burger van zijn recht op toegang tot de rechter, zodat ook hier
sprake is van een feitelijk waarborgen van het recht op toegang tot de rechter.153
Vanwege de positie van de burger als leek dient hier een extra garantie voor te
worden geboden.
§ 3.2.1.6

Resumé laagdrempeligheid

De voorzieningen in de Awb ter verwezenlijking van de juridische laagdrempeligheid zijn terug te brengen tot een drietal vormen van burgervriendelijk hanPG Awb II, p. 440.
Barkuysen, Damen e.a. 2007, p. 27, met een verwijzing naar CRvB 19 september 2001,
JB 2001, 283.
152 CRvB 19 september 2001, JB 2001, 283, Barkhuysen, Damen e.a. 2007, p. 27.
153 Barkhuysen, Damen e.a. 2007, p. 34.
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delen. In de eerste plaats bestaan er voorzieningen die de informaliteit van de
procedure bevorderen, zoals de geringe eisen die aan het beroepschrift worden
gesteld. In de tweede plaats zijn er voorzieningen die erop gericht zijn tegemoet
te komen aan de juridische ondeskundigheid van de burger door middel van
(extra) informatieverschaffing, zoals de rechtsmiddelenclausule en de verplichting
van het bestuursorgaan om de in geding zijnde stukken over te leggen. In de
derde plaats bestaan er voorzieningen die tot doel hebben het mogelijk te maken
dat een door de burger gemaakte juridische misstap wordt hersteld, zoals de
verschoonbare termijnoverschrijding, de doorzendplicht en de mogelijkheid om
andere verzuimen voor het in behandeling kunnen nemen van het beroep, te
herstellen (art. 6:5 Awb). Deze vormen van burgervriendelijk handelen hebben
gemeen dat zij tegemoet komen aan het veronderstelde gebrek aan juridische
deskundigheid van de burger en dat zij dienen om hem zijn recht op toegang tot
de rechter ook in materieel opzicht te waarborgen.
§ 3.2.2 De rol van de rechter in de procedure
De tweede weg door middel waarvan de Awb-wetgever blijkens de memorie
van toelichting bij de Awb ‘ongelijkheidscompensatie’ wil realiseren, is door de
rol van de rechter binnen de laagdrempelige procedure. De mogelijk actieve rol
van de rechter manifesteert zich op de volgende terreinen: de omvang van het
geding, ambtshalve toetsing, het aanvullen van de rechtsgronden en de feiten en
het bewijzen hiervan.
§ 3.2.2.1

Rol van de rechter bij de omvang van het geding

In de woorden van De Waard ziet de omvang van het geding op ‘de grenzen
aan de rechtsstrijd, dat wil zeggen de potentiële reikwijdte van het debat in rechte: hoever mag of moet de geschilbeslechtende instantie zijn oordeel uitstrekken,
en wat mag door partijen aan de orde worden gesteld?’154 Met de verschuiving
van de doelstelling van de handhaving van het objectieve recht naar het bieden
van rechtsbescherming is de rol van de rechter bij het vaststellen van de omvang
van het geding veranderd. Onder de doelstelling ‘handhaving van het objectieve
recht’ achtte de rechter zich niet gebonden aan de omvang van het geding zoals
hem die wordt gepresenteerd door de indiener van het beroepschrift en kon de
rechter ultra petita gaan. Onder de doelstelling ‘het bieden van individuele
rechtsbescherming’ zijn de mogelijkheden van de rechter in dat verband beperkter. Van de burger wordt verwacht dat hij zelf bepaalt wat de omvang van het
geding is. De memorie van toelichting bij de Awb merkt in dit verband op dat,
als relativering van het uitgangspunt ‘het zoeken naar de materiële waarheid’, ‘de
rechter in beginsel is gebonden aan de omvang van het geschil zoals door de
indiener van het beroepschrift – en mogelijke derden-belanghebbenden – aan
hem voorgelegd’.155 In dit verband wordt regelmatig gesproken van een ‘buiten154
155

De Waard 2011, par. 3.1.
TK1991-1992, 22495, nr. 3, p. 36.

73

HOOFDSTUK 3

grens’. De buitengrens wordt gevormd door het besluit, dat wil zeggen het besluit dat is genomen nadat (in de regel) tegen het primaire besluit bezwaar is
gemaakt. Indirect wordt wel het primaire besluit bij het geschil bij de rechter
betrokken; deze toetst immers of het bezwaarschrift terecht gegrond, ongegrond
of niet-ontvankelijk is verklaard.156 Deze buitengrens ligt dus niet ter vrije bepaling door partijen, waarmee een belangrijk verschil met het burgerlijk procesrecht is gegeven.157 Binnen de buitengrens wordt vervolgens de rechtsstrijd nader toegespitst. De regel dat partijen de omvang van het geding (binnen de buitengrens) bepalen, wordt ontleend aan art. 8:69, eerste lid, Awb, waarin is opgenomen dat de rechter uitspraak doet op de grondslag van het beroepschrift, de
overgelegde stukken, het verhandelde tijdens het vooronderzoek en het onderzoek ter zitting. De ratio hiervan is te vinden in de doelstelling van het Awbbestuursprocesrecht: het bieden van individuele rechtsbescherming.158 De burger
hoeft niet meer bescherming te worden geboden dan waar hij om vraagt. Vervolgens beperkt de rechter zijn toetsing tot die onderdelen van het besluit waartegen het beroep van de burger zich richt.159 Dit betekent wel dat de rechter na
dient te gaan welke onderdelen door de indiener aan de orde zijn gesteld. De
memorie stelt in dit verband dat de rechter bij de beoordeling van de vraag
tegen welke onderdelen de grieven zich richten, niet zonder meer dient af te
gaan op hetgeen door appellant is aangevoerd; ‘uit het ontbreken van bepaalde
stellingen in het beroepschrift kan men immers niet zonder meer afleiden dat de
appellant welbewust bepaalde gebreken niet aan de orde heeft willen stellen en
derhalve in deze gebreken zou willen berusten’.160 Indien de rechter dus opmerkt dat aan bepaalde, niet door de grieven van appellant bestreken onderdelen
gebreken kleven, dient hij na te gaan of de burger deze gebreken bevattende
onderdelen welbewust niet aan de orde heeft gesteld.
Volgens de jurisprudentie heeft de rechter op grond van bovengenoemd artikel de verplichting om vanuit een oogpunt van rechtsbescherming de aangevoerde beroepsgronden voldoende ruim naar hun strekking op te vatten.161
Blijkens de memorie van toelichting past die bevoegdheid bij de actieve rol die
de rechter in de procedure is toebedeeld.162
Is nu deze de rechter activerende bevoegdheid om zich in te laten met de
omvang van het geding in verband te brengen met ongelijkheid tussen het bestuur en de burger of geldt ook hier, evenals bij de voorzieningen die een laagdrempelige procedure beogen te waarborgen, dat zij primair bestaat vanwege het
gebrek aan juridische deskundigheid van de burger? Een andere mogelijkheid is
dat deze bevoegdheid ook niet bestaat vanwege de zwakke positie van de burger
in de procedure. De bevoegdheid om na te gaan of datgene wat de burger aanvoert, in overeenstemming is met wat hij aan de rechter wil voorleggen (wat de
Damen 2009, p. 228.
Zie ook Van Wijk/Konijnenbelt & Van Male 2011, p. 636.
158 TK 1991-1992, 22 495, nr. 3, p. 141.
159 Ibidem.
160 PG Awb II, p. 463.
161 Damen 2009, p. 230.
162 TK 1991-1992, 22 495, nr. 3, p. 141/142.
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omvang van het geding betreft) bestaat niet primair vanwege het feit dat het
bestuur in de regel in juridisch opzicht de sterkere partij is dan de (zichzelf vertegenwoordigende) burger. Overigens gaat het hier niet om een gelijkheid in
kwantitatieve zin, maar in kwalitatieve; de burger is immers de enige die een
beroepschrift indient waaruit de omvang van het geding blijkt.163 Als er al sprake
zou kunnen zijn van ongelijkheidscompensatie, dan zou de rechter deze bevoegdheid dienen te bezitten vanwege die reden. Dat is niet het geval; de rechter dient volgens de MvT na te gaan of de burger welbewust bepaalde gebreken
niet aan de orde heeft gesteld, hetgeen een duidelijke relatie heeft met de ondeskundigheid van de burger; niet te snel moet worden aangenomen dat een zichzelf vertegenwoordigende burger al het relevante in rechte overziet.164 De positie van zijn wederpartij is bij die overweging niet relevant. Dit burgervriendelijk
handelen is dus ook te beschouwen als een vorm van lekenbescherming die
dient te waarborgen dat de burger als leek feitelijk een (voldoende ruim) oordeel
krijgt van de rechter.165
§ 3.2.2.2

Ambtshalve toetsing

In het voorgaande is aan de orde geweest dat de rechter zich bij zijn toetsing van
het besluit onder de doelstelling van de Awb in beginsel beperkt tot het geschil
zoals hem dat wordt gepresenteerd door de burger. Hij mag niet meer ultra petita
gaan en evenmin de burger in een slechtere positie brengen dan waarin hij zich
bevond voor hij het beroep instelde (verbod van reformatio in peius). In beginsel,
zo zal ook hieronder blijken bij de bespreking van de rol van de rechter bij het
aanvullen van de rechtsgronden, toetst de rechter ‘slechts’ datgene wat de burger
aanvoert. Hij toetst dus niet meer, zoals hij onder de doelstelling handhaving van
het objectieve recht wel deed, zelfstandig of het besluit rechtmatig is, maar alleen
aan de hand van de door de burger aangevoerde gronden (tegen eventueel een
bepaald besluitonderdeel). Dit leidt uitzondering waar het kwesties van openbare
orde betreft. Aan deze normen toetst de rechter zelfstandig, dat wil zeggen onafhankelijk van een eventueel beroep erop door partijen. Deze normen betreffen
in de eerste plaats bevoegdheids- en ontvankelijkheidsnormen, dat wil zeggen
dat de rechter in de eerste plaats zelfstandig nagaat of het bestuursorgaan bevoegd was tot het uitoefenen van gezag in de vorm van het in geding zijnde
besluit en in de tweede plaats of de vordering van appellant ontvankelijk is (of
was in bezwaar). Deze bevoegdheid heeft de rechter dus niet vanwege de zwakke positie van de burger als leek. Dat wil niet zeggen dat de inzet ervan, althans
In hoger beroep kan het bestuursgaan wel een beroepschrift indienen.
Damen e.a. spreken in dit verband van aspecten, ter onderscheiding van de onderdelen
van het besluit waar het beroep zich tegen richt: [d]eze term (onderdelen, AM), heeft nu
dus een eigen juridisch-technische betekenis gekregen die niet vereenzelvigd kan worden
met haar functie bij de uitleg van de reikwijdte van de beroepsgronden. Die reikwijdte is
van belang bij de toepassing van art. 8:69, eerste lid, Awb, en daarbij gaat het niet alleen om
de vraag welke onderdelen met het beroep worden bestreden, maar ook om de vraag welke
aspecten daarbij aan de orde zijn gesteld, zie Damen e.a. 2013, p. 254.
165 CRvB 22-10-2008, AB 2008/358, m.nt. Marseille, gevonden bij Damen e.a. 2013, p.
254.
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die in het kader van bevoegdheidskwesties, geen lekenbeschermend effect kan
hebben. Mocht de rechter concluderen dat het bestuursorgaan niet bevoegd was
het besluit, waar appellant een beroepsprocedure tegen is gestart, te nemen, dan
komt zulks de positie van de burger uiteraard ten goede. Mocht de burger die
grond zelf niet hebben aangevoerd vanwege onbekendheid met het recht, dan is
dus te spreken van lekenbeschermend handelen of, beter gezegd, van handelen
met een lekenbeschermend effect. Zoals gezegd kan ambtshalve toetsing ook de
positie van de burger verslechteren. Zoals uit het voorbeeld in de inleiding reeds
bleek, vat de Afdeling de regels met betrekking tot de omvang van het geding
ook op als zijnde van openbare orde. Heeft de rechter in eerste aanleg te ruim
getoetst en het besluit op andere gronden vernietigd dan door de burger aangevoerd, dan kan de hogere bestuursrechter ambtshalve oordelen dat daarmee
buiten de grenzen van het geschil is getreden. Ook de ambtshalve toetsing in het
kader van de ontvankelijkheidsvraag zal de burger in een slechtere positie kunnen brengen. In het algemeen geldt dat, wanneer de rechter ambtshalve oordeelt
dat ten onrechte een bevoegdheid is uitgeoefend, de rechtsgevolgen in stand
gelaten worden wanneer de burger daardoor in een slechtere positie zou terechtkomen. Is de burger door het bestuur of de lagere rechter ten onrechte
ontvankelijk verklaard, dan zal dit in de regel tot een verslechtering van zijn
positie leiden. Al met al zijn dus de lekenbeschermende effecten van de ambtshalve toetsing, zoals die thans wordt gehanteerd, gering.
§ 3.2.2.3

Rol van de rechter bij het aanvullen van de rechtsgronden

Art. 8:69, tweede lid, Awb bepaalt dat de rechter ambtshalve de rechtsgronden
aanvult. Anders dan wat het aanvullen van de feiten betreft is de rechter hiertoe
niet alleen bevoegd, maar ook verplicht.166 Uit de memorie van toelichting
blijkt dat de verplichting om de gronden aan te vullen is ‘overgenomen’ uit het
civiele recht: ‘overeenkomstig art. 48 (oud, thans art. 25) van het Wetboek van
Burgerlijke Rechtsvordering is in het tweede lid bepaald dat de rechter ambtshalve de rechtsgronden aanvult’.167
De rol van de rechter bij het aanvullen van de rechtsgronden is in de afgelopen decennia, mede als gevolg van de verschuiving van de doelstelling van het
bestuursprocesrecht, gewijzigd. Onder de doelstelling ‘handhaving van het objectieve recht’ maakte de rechter in ruime mate gebruik van zijn bevoegdheid
om de rechtsgronden aan te vullen. De burger hoefde slechts een vermeend
onrechtmatig besluit ‘aan te brengen’ en de rechter toetste dit besluit vervolgens
aan het gehele positieve recht. Met de keuze voor het subjectieve model, het
bieden van individuele rechtsbescherming, ziet de rechter met betrekking tot het
aanvullen van de rechtsgronden een beperktere rol voor zichzelf weggelegd. Hij
acht zich in beginsel beperkt tot de klachten of gronden die appellant in zijn
beroepschrift naar voren brengt. De toelichting op het artikel waarin de rechterlijke verplichting is opgenomen om de rechtsgronden aan te vullen, doet het
166
167

De Bock 2004, p. 45.
PG Awb II, p. 463.
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vermoeden rijzen dat de rechter hierbij een lekenbeschermende rol speelt of
dient te spelen. De memorie van toelichting stelt namelijk dat de rechter eventueel kan doorvragen aan de burger of hij welbewust bepaalde gebreken niet aan
de orde heeft gesteld. In het verleden werd onder het aanvullen van de rechtsgronden ook verstaan de toetsing van de rechter aan recht dat de burger door
middel van zijn gronden niet had ingeroepen. Deze ambtshalve toetsing is de
rechter thans niet meer toegestaan en hij dient zich bij het vertalen van de klachten van de burger naar juridische gronden strikt te beperken tot die klachten die
de burger heeft aangevoerd. Diverse uitspraken markeren in deze ontwikkeling
een belangrijk keerpunt. In die uitspraken bepaalde de Afdeling namelijk dat de
rechter voortaan niet meer ambtshalve aan recht mag toetsen dat niet door het
beroepschrift wordt bestreken. Een bekende uitspraak in dit verband betreft
‘Mijn zuster en ik’168, waarin een horeca-inrichting voor de duur van een week
was gesloten. Aangezien de rechtbank meende dat de duur van de sluiting onevenredig was, vernietigde zij het besluit. De Afdeling oordeelde ambtshalve dat
de rechtbank hiermee buiten de omvang van het geschil was getreden, omdat de
appellant bij de rechtbank niet had geklaagd over de opgelegde maatregel, maar
alleen gronden had aangevoerd die betrekking hadden op de vaststelling van de
feiten, de gevolgde procedure bij de voorbereiding van het besluit en de termijn
tussen het besluit en de sluiting’.169 Het lijkt zeer aannemelijk dat als appellant
van deze (geschonden) norm op de hoogte was geweest, hij deze zou hebben
aangevoerd.
Het behoeft geen betoog dat deze beperktere rol van de rechter ten aanzien
van de aangevoerde gronden een grotere druk legt op de rol van de burger;
waar hij zich eerst kon verlaten op de rechter en mocht verwachten dat deze
eventueel voor hem het relevante recht bij zijn beoordeling zou betrekken, zal
hij nu zelf de juridisch relevante gronden naar voren dienen te brengen. Het
vertalen van feitelijke naar juridische gronden is overigens niet een vorm van
lekenbescherming. De verplichting daartoe bestaat ook in het civiele recht is
gebaseerd op het beginsel ius curia novit: de rechter kent het recht. Nu de rechter
zijn taak in dezen als niet anders opvat dan het vertalen van feitelijke naar juridische gronden kan gezegd worden dat de rechter hierbij slechts in beperkte mate
een lekenbeschermende rol speelt. Het betekent ook dat het gebrek aan kennis
van het materiële recht zich hierdoor eerder kan manifesteren. Overigens lijkt
het in de praktijk wel iets anders te werken. Uit de interviews die gehouden zijn
onder rechters blijkt dat zij voor zichzelf op dit punt wel degelijk een rol zien
weggelegd juist in het licht van de zwakke positie van de burger. Tijdens de
zitting wil de rechter nog weleens suggesties van de hand doen in de vorm van
bepaalde vragen, in de hoop dat de burger deze oppakt en onderdeel van zijn
beroep maakt. De rechter vraagt dan: ‘bedoelt u met uw beroep ook te stellen
dat…?’ of: ‘doet u met deze stelling niet eigenlijk ook een beroep op…?’. Hierop zal in het volgende hoofdstuk, waarin verslag wordt gedaan van genoemde
interviews, worden teruggekomen.
168
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ABRvS 2 juni 2004, AB 2004, 340 m.nt. OJ en RW, gevonden bij De Waard 2011.
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In de literatuur wordt voor de beperkte rol van de rechter in de regel gewezen of de verschuiving van de doelstelling van het bestuursprocesrecht van
handhaving van het objectieve recht naar het bieden van individuele rechtsbescherming. In hoofdstuk 5 zal dieper worden ingegaan op de verschillen tussen
het objectieve en het subjectieve model en de consequenties daarvan voor de
mogelijkheden van de rechter om lekenbescherming te bieden bij het aanvullen
van de rechtsgronden.
§ 3.2.2.4

Rol van de rechter bij het aanvullen van de feiten

De Awb-wetgever ziet de bevoegdheid van de rechter om de feiten aan te vullen als een rechtstreeks uitvloeisel van de ‘ongelijkheidscompensatie’. In het
Awb-procesrecht heeft de rechter deze bevoegdheid, op grond van art. 8:69 lid
3 Awb: de rechter kan ambtshalve de feiten aanvullen. Zoals uit het woordje
‘kan’ blijkt, betreft het een discretionaire bevoegdheid en is de rechter dus niet
verplicht om de feiten aan te vullen. Ter uitwerking van de bevoegdheid om de
feiten aan te vullen heeft de Awb-wetgever de rechter toegerust met verschillende bevoegdheden, die kunnen worden ingezet tijdens het gerechtelijke vooronderzoek en het onderzoek ter zitting. Deze zullen hieronder afzonderlijk aan
de orde komen. Op deze plaats herinner ik eraan dat in mijn ogen de Awbwetgever de rol van de rechter met betrekking tot het aanvullen van de feiten in
het licht van zijn taak om de materiële waarheid te kunnen achterhalen en ‘ongelijkheidscompensatie’ toe te passen onduidelijk heeft gearticuleerd, waardoor
op dit punt verwarring over de inhoud van de taak van de rechter kan (of heeft
kunnen) ontstaan. Zoals eerder gezegd kan worden aangenomen dat, indien de
rechter verplicht is uitspraak te doen op basis van de materiële waarheid, er aan
lekenbescherming ten aanzien van het verzamelen van het feitencomplex geen
behoefte zou bestaan; in het kader daarvan zal immers de rechter eventueel zelf
bepaalde hiaten in de feitenpresentatie herstellen, waardoor nadelige effecten van
het gebrek aan juridische deskundigheid van de burger ten aanzien van de feiten
zich niet zullen doen gevoelen.
Evenals bij het aanvullen van de rechtsgronden en ambtshalve toetsing wordt
bij de veranderde taakopvatting van de rechter ten aanzien van het feitencomplex regelmatig gewezen op de verschuiving van een objectieve naar een subjectieve doelstelling van het bestuursprocesrecht. Voorgaande neemt niet weg dat
in de Awb aan de rechter de bevoegdheid is toegekend om de feiten aan te
vullen. Overigens wil ‘aanvullen’ niet zeggen dat de rechter slechts een reeds
aangebracht, maar onvolledig, feitencomplex mag aanvullen; hij mag ook los
van wat is aangevoerd, op zoek gaan naar feitelijke omstandigheden, die in het
geheel nog niet aan de orde zijn gesteld. Over de mate waarin hij zich met feiten van beide partijen, burger en bestuur, mag inlaten, bestaat in de literatuur
verschil van mening. Hierop zal in hoofdstuk 5 worden ingegaan. In het kader
van zijn bevoegdheid om de feiten aan te vullen heeft de rechter diverse accessoire bevoegdheden toebedeeld gekregen, die hieronder afzonderlijk zullen
worden besproken.
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Schriftelijke inlichtingen
Art. 8:45 Awb biedt de rechter de mogelijkheid schriftelijk inlichtingen te verlangen van partijen: de rechtbank kan partijen en anderen verzoeken binnen een
door haar te bepalen termijn schriftelijk inlichtingen te geven en onder hen
berustende stukken in te zenden. Barkhuysen, Damen e.a. spreken in dit verband van ‘een van de belangrijkste onderzoeksbevoegdheden van de bestuursrechter’.170 Volgens de memorie verschaft dit artikel de rechter de bevoegdheid
partijen en anderen – gedacht kan worden aan een ander bestuursorgaan of een
particulier – te vragen schriftelijke inlichtingen te verstrekken en onder hen
berustende stukken in te zenden. Op grond van art. 8:28 Awb zijn partijen aan
wie door de rechtbank verzocht is schriftelijke inlichtingen te geven, verplicht
de verlangde inlichtingen te geven. Indien niet aan het verzoek van de rechtbank wordt voldaan en deze meent dat de gevraagde informatie essentieel is
voor haar oordeelsvorming, dan heeft zij de mogelijkheid om degene die weigerachtig blijft de gevraagde informatie te verstrekken op te roepen als getuige
om een verklaring af te leggen en hem door middel van de sterke arm te dwingen te verschijnen.171 De bestuursrechter kan door gebruik te maken van deze
bevoegdheid duidelijkheid verkrijgen over de tussen partijen bestaande geschilpunten, de feitelijke omstandigheden van het geschil verhelderen en zoeken naar
de materiële waarheid, aldus Barkhuysen, Damen e.a.172
Ook met de bevoegdheid om schriftelijke inlichtingen te verlangen kan lekenbescherming worden geboden. Deze bevoegdheid is een instrument waarmee de bestuursrechter zijn discretionaire bevoegdheid om de feiten aan te vullen nader gestalte kan geven. Aangezien de Awb-wetgever de feitenaanvullingsbevoegdheid als een uitwerking van de ongelijkheidscompensatie beschouwt,
lijkt het voor de hand te liggen dat de rechter deze bevoegdheid alleen gebruikt
wanneer de burger in onvoldoende mate feiten naar voren brengt en of deze in
onvoldoende mate met bewijs ondersteunt. Het lijkt aannemelijk dat juist bij
een leek zich eerder de omstandigheid zal voordoen dat er hiaten zitten in zijn
presentatie van de relevante stukken. De mogelijkheden die de rechter in dit
verband heeft, kunnen dus een duidelijk lekenbeschermend karakter dragen.
Oproepen getuigen
Op grond van de art. 8:46 en 8:60 Awb heeft de rechtbank de bevoegdheid om,
tijdens het vooronderzoek of ten behoeve van het onderzoek ter zitting, getuigen op te roepen. Volgens de memorie van toelichting kan het voor een goed
verloop van het (voor)onderzoek wenselijk zijn dat partijen worden gehoord.
Maakt de rechter van deze bevoegdheid gebruik, dan eist de goede procesorde
dat partijen in de gelegenheid worden gesteld bij het verhoor van de getuige(n)
aanwezig te zijn. Aangezien de bevoegdheid om de feiten aan te vullen door de
Awb-wetgever beschouwd wordt als een uitvloeisel van het beginsel van ‘ongelijkheidscompensatie’ ligt het voor de hand te veronderstellen dat de rechter
deze ‘slechts’ inzet ter ondersteuning van hetgeen de burger aanvoert, dus alleen
Barkhuysen, Damen e.a. 2007, p. 55.
PG Awb II, p. 442.
172 Barkhuysen, Damen e.a. 2007, p. 55.
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die getuigen oproept die mogelijke hiaten in het feitencomplex dat de burger
aandraagt kunnen wegnemen.
Het benoemen van deskundigen
In het kader van de bevoegdheid van de rechter om de feiten aan te vullen, is
hem de bevoegdheid toegekend om deskundigen te benoemen: art. 8:47 en
8:60 Awb. Volgens de memorie kan tijdens het (voor)onderzoek blijken, dat het
voor het vormen van een oordeel over het ter beoordeling voorliggende geschil
noodzakelijk is om het oordeel van een deskundige in te winnen. Als voorbeelden noemt de memorie een onderzoek door een arts naar de vraag of en zo ja in
hoeverre sprake is van arbeidsongeschiktheid of door een scheikundige naar de
vraag of bij een bepaald productieproces al dan niet giftige stoffen vrijkomen.173
Wat opgemerkt is over het oproepen van getuigen in het licht van de ‘ongelijkheidscompensatie’, geldt ook voor de rechterlijke bevoegdheid om deskundigen
te benoemen. Vanuit het lekenbeschermende karakter van de bevoegdheid om
de feiten aan te vullen bezien, ligt het voor de hand aan te nemen dat de rechter
deze bevoegdheid vooral ten gunste van de burger inzet.174
Onderzoek ter plaatse
Op grond van art. 8:50 Awb kan de bestuursrechter een onderzoek ter plaatse
instellen. Hij heeft daarbij toegang tot elke plaats voor zover dat redelijkerwijs
voor de vervulling van zijn taak nodig is. Bestuursorganen zijn daarbij gehouden
de medewerking te verlenen die in het belang van het onderzoek is vereist.
Partijen kunnen bij het onderzoek aanwezig zijn en dienen van plaats en tijdstip
hiervan op de hoogte te worden gesteld. Door de griffier wordt een procesverbaal opgemaakt. De bestuursrechter kan ervoor kiezen de descente op te
dragen aan een gerechtsauditeur of de griffier.
Comparitie
Op grond van art. 8:44 Awb heeft de rechtbank de bevoegdheid om een comparitie te gelasten: de rechtbank kan partijen oproepen om in persoon dan wel in
persoon of bij gemachtigde te verschijnen om te worden gehoord, al dan niet
voor het geven van inlichtingen. Indien niet alle partijen worden opgeroepen,
worden de niet opgeroepen partijen in de gelegenheid gesteld het horen bij te
wonen en een uiteenzetting over de zaak te geven. Zoals gezegd is deze bevoegdheid gecreëerd teneinde het de rechter mogelijk te maken onderzoek naar
de feiten te doen. De memorie stelt dat art. 8:44 Awb ook kan worden toegepast indien de rechter de kans aanwezig acht dat partijen hun geschil in der minne willen schikken, waarmee het nauw aansluit bij de schikkingscomparitie uit

PG Awb II, p. 444.
Van den Berg ziet onder andere de ‘equality of arms’ als achtergrond van deze bevoegdheid, omdat de ene partij in processueel opzicht geen bevoorrechte positie mag hebben ten
opzichte van de andere partij: [v]oor de deskundigeninbreng door partijen betekent dit dat
partijen gelijke kansen behoren te hebben voor het invoeren van deskundig bewijs’, zie Van
den Berg 1999, p. 12.
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het civiele procesrecht. 175 De bevoegdheid om een comparitie te gelasten is een
discretionaire. De vrijheid die de rechter in dezen heeft is een van de redenen
waarom de Awb-wetgever de bestuursrechter kenschetst als dominus litis.176
Wordt de comparitie gebruikt om partijen om inlichtingen te vragen, dan is
sprake van een inlichtingencomparitie.177 De comparitie kan ook ingezet worden om meer duidelijkheid te krijgen over de door partijen naar voren gebrachte feitelijke gronden, de omvang van het geding en de materiële waarheid.178
De comparitie biedt mogelijkheden om tegemoet te komen aan de juridische
ondeskundigheid van de burger. Mocht de rechter uit de gedingstukken duidelijk worden dat de burger ondeskundig is, dan kan hij overgaan tot het gelasten
van een comparitie. De ondeskundigheid of onervarenheid van de burger kan
blijken uit een gebrekkige of geringe onderbouwing van zijn beroepschrift, het
in onvoldoende mate aanvoeren van feitelijke gronden en een ontoereikende
bewijslevering hiervan. Zoals in het vorige hoofdstuk gebleken is, uit de processuele ondeskundigheid zich voor een belangrijk deel op bewijsrechtelijk gebied;
de burger weet vaak in onvoldoende mate de relevantie van bepaalde feiten in te
schatten en het is hem dikwijls ook niet duidelijk wat en hoe hij bepaalde feiten
aannemelijk dient te maken. Tijdens de comparitie kan de rechter doorvragen
aan de burger en zo mogelijke hiaten in zijn procesvoering opvullen of de burger op deze hiaten wijzen en hem de opdracht of de mogelijkheid geven deze
tekortkomingen aan te vullen.
Uit het onderzoek van Barkhuysen, Damen e.a. blijkt dat de comparitie in
de praktijk nauwelijks gebruikt werd en, zo deze al gebruikt werd niet overeenkomstig het doel hiervan. De discretionaire bevoegdheid van de rechter om een
comparitie te gelasten conform art. 8:44 Awb is niet verder genormeerd. De
rechtbanken hadden zich middels de landelijke Procesregeling bestuursrecht179
echter verbonden tot het houden van straf- of stukkencomparities. Deze zijn
bedoeld als pressiemiddel om de opgeroepen partij ertoe te bewegen alsnog aan
zijn processuele verplichtingen te voldoen, zoals het inzenden van de op de zaak
betrekking hebbende stukken op grond van art. 8:42 Awb of het verstrekken
van schriftelijke inlichtingen. De comparitie werd, op deze manier gebruikt,
door de rechtbanken blijkbaar niet gezien als middel om mondelinge inlichtingen te verkrijgen.180 In de praktijk werd de comparitie bijna uitsluitend als strafof stukkencomparitie gebruikt om het bestuursorgaan ertoe te bewegen de op de
zaak betrekking hebbende stukken in te zenden. Slechts sporadisch werd de
comparitie door de rechter gebruikt om partijen te horen. De comparitie ondervindt in dezen concurrentie van het onderzoek ter zitting, waar dit horen ook
kan plaatsvinden en welke de rechter, in tegenstelling tot de comparitie, in beginsel dient te laten plaatsvinden.181
PG Awb II, p. 442, r.k.
PG Awb II, p. 176, l.k.; Barkhuysen, Damen e.a. 2007, p. 49.
177 Barkhuysen, Damen e.a. 2007, p. 50.
178 Ibidem.
179 Stcrt. 2005, 53
180 Barkhuysen, Damen e.a. 2007, p. 51/1.
181 Idem, p. 54.
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De Awb-wetgever zag de bevoegdheid van de rechter om de feiten aan te
vullen als een rechtstreeks uitvloeisel van de ongelijkheidscompensatie. Bij de
inzet van deze bevoegdheden had hij een gedifferentieerd gebruik voor ogen,
namelijk afhankelijk van de tussen partijen bestaande ongelijkheid. Hoewel ook
bij deze bevoegdheid geldt dat deze niet primair bestaat vanwege ongelijkheden
tussen het bestuur en de burger, maar juist vanwege de te veronderstellen ondeskundigheid van de burger, is wel duidelijk dat met deze bevoegdheid voorkomen kan worden dat de burger vanwege zijn ondeskundigheid vastloopt in de
procedure of anderszins zijn procesmogelijkheden onderbenut. Bij leken zal zich
eerder de situatie voordoen dat de voordracht van de feiten en het bewijzen
daarvan hiaten vertoont. De rechter kan met bovengenoemd instrumentarium
hierbij een lekenbeschermende rol spelen.
§ 3.2.2.5

De mondelinge behandeling van de zaak

Na afloop van het vooronderzoek worden partijen ten minste drie weken tevoren uitgenodigd om op een in de uitnodiging te vermelden plaats en tijdstip op
een zitting van de rechtbank te verschijnen, luidt art. 8:56 Awb. Volgens de
memorie van toelichting zijn partijen niet verplicht aan deze uitnodiging gevolg
te geven. De mondelinge behandeling van de zaak ter zitting is het uitgangspunt
in het bestuursprocesrecht. Het onderzoek ter zitting kan achterwege blijven
indien partijen de rechtbank daarvoor toestemming hebben verleend (art. 8:57,
eerste lid, Awb). De zitting wordt gehouden door de rechtbank, hetgeen wil
zeggen hetzij door een alleensprekende rechter, dan wel door een meervoudige
kamer.182 De zitting is volgens de Awb-wetgever nauw verbonden met het
uitgangspunt van de ongelijkheidscompensatie:
‘Eveneens in het verlengde van de rechterlijke attitude in het bestuursprocesrecht ligt het gewicht dat van oudsher is toegekend aan het onderzoek ter zitting. De mondelinge behandeling kan een belangrijke bijdrage leveren aan het op tafel krijgen van de relevante feiten en omstandigheden. Zij kan verder bijdragen aan de compensatie van de ongelijkheid
tussen partijen. Ten slotte kan zij fungeren als correctief op het hierna te
memoreren gegeven dat in het bestuursprocesrecht geen sprake is van
verplichte procesvertegenwoordiging of verplichte rechtsbijstand.’183
De zitting dient volgens de Awb-wetgever dus, onder andere, als instrument om
lekenbescherming in het algemeen te kunnen bieden, daarnaast specifiek om de
ongelijkheid als gevolg van het ontbreken van verplichte procesvertegenwoordiging te compenseren. In de woorden van Damen biedt de zitting de rechter een
belangrijke gelegenheid om zijn actieve rol te vervullen: ‘op de zitting kan hij
achterhalen wat de appellant tot het instellen van beroep heeft bewogen, welke
belangen achter het beroepschrift schuilen en wat de juridische relevantie daar182
183

Van Wijk/Konijnenbelt & Van Male 2011, p. 623.
PG Awb II, p. 173, l.k. en r.k.
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van is’.184 De memorie van toelichting legt ook duidelijk een verband tussen het
onderzoek ter zitting en het ontbreken van verplichte procesvertegenwoordiging; op deze omstandigheid kan het onderzoek ter zitting als een correctief
fungeren. Uit het citaat blijkt wel dat de Awb-wetgever niet duidelijk voor ogen
lijkt te hebben wat hij onder ongelijkheidscompensatie verstaat. Hij stelt immers
dat het onderzoek ter zitting een bijdrage kan leveren aan het op tafel krijgen
van de relevante feiten en omstandigheden en daarnaast dat het kan bijdragen aan
compensatie van de ongelijkheid tussen partijen. Bij de bevoegdheid om de
feiten aan te vullen stelde de Awb-wetgever echter dat deze bevoegdheid een
rechtstreeks uitvloeisel is van de ongelijkheidscompensatie, zodat het op tafel
krijgen van de relevante feiten en omstandigheden als ongelijkheidscompensatie
aangemerkt zou kunnen worden. De Awb-wetgever zal er hier dus op doelen
dat het onderzoek ter zitting ook bedoeld is om de rechter in staat te stellen om
de materiële waarheid te kunnen achterhalen, voor welk doel hij mede is uitgerust met zijn onderzoeksbevoegdheden. Wat daar verder van zij, duidelijk is wel
dat het onderzoek ter zitting bedoeld is om de actieve rol van de rechter mede
te kunnen faciliteren en dat hij in dat kader een lekenbeschermende rol kan
spelen; juist de niet vertegenwoordigde burger heeft baat bij een mondelinge
behandeling van de zaak, waarbij de rechter een actieve rol speelt.
§ 3.2.2.6

Nieuwe zaaksbehandeling

In de ‘zaaksaanpak’ door de rechtbanken is verandering gekomen als gevolg van
de resultaten van een experiment dat bij een aantal rechtbanken is uitgevoerd
met de zogenoemde regiezitting en waaruit de nu over de gehele linie geldende
nieuwe zaaksbehandeling is ontstaan. Het eindrapport Project Differentiatie van
Werkstromen Bestuursrecht beschrijft dit experiment. Vanuit de sectoren bestuursrecht van de rechtbanken is het initiatief ontstaan om te onderzoeken hoe
de procedure bij de bestuursrechter effectiever kan worden ingericht. Daarbij
heerste als uitgangspunt de gedachte dat de sleutel tot die betere inrichting ligt
bij de invulling van het vooronderzoek en de zitting, waarbij wordt aangenomen dat de zitting momenteel op een te laat moment in de procedure valt, ‘met
als gevolg dat de rechter daar te weinig initiatieven ontplooit om tot een doelmatige beslechting van het aan hem voorgelegde geschil te komen’.185 Het doel
van het project was dan ook om de zitting op een eerder moment in de procedure te laten plaatsvinden dan gebruikelijk was en de rechter een duidelijker
stempel op het verloop ervan te laten drukken.186 Dit zou de volgende positieve
gevolgen hebben: de rechter krijgt beter zicht op de aard van het geschil en kan
de behandeling van de zaak daarop afstemmen; partijen krijgen beter zicht op
hun procespositie en kunnen daardoor beslissen of hun standpunten nadere
onderbouwing of bewijs behoeven; de acceptatie van de uitkomst van de procedure door partijen is groter wanneer partijen beter geïnformeerd zijn over de
aard van de procedure en hun rol daarin; de afdoening van de zaak zal minder
Damen e.a. 2009, p. 222.
Marseille 2010, p. 94.
186 Ibidem.
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tijd kosten wanneer de behandeling van het beroep snel in gang wordt gezet.187
Bij de motieven voor de nieuwe aanpak worden vooral proceseconomische
genoemd, toch is de relatie met het uitgangspunt van de lekenbescherming evident; de roep om meer efficiëntie of, beter gezegd, het ervaren gebrek daaraan
zal in niet onbelangrijke mate zijn veroorzaakt door het gebrek aan juridische
deskundigheid van de burger als leek. Het is duidelijk dat het bestuursprocesrecht er met deze aanpak een instrument bij krijgt waarmee tegemoet kan worden gekomen aan de juridische ondeskundigheid van de burger. De burger kan
op deze manier meer duidelijkheid krijgen over respectievelijk zijn rol en verplichtingen in de procedure en die van de wederpartij en de rechter. Ook kan
de burger duidelijkheid verschaft worden over welke feiten in zijn domein liggen en kan aan de orde komen hoe deze bewezen dienen te worden. De nieuwe zaaksbehandeling belooft een aanpak waarmee concreet vorm kan worden
gegeven aan het streven om mogelijk nadelige effecten van het ‘leek zijn’ van de
burger zoveel mogelijk weg te nemen. Het gebrek aan deskundigheid waar met
dit instrument kan worden tegemoet gekomen, ligt vooral op het vlak van de
kennis van het formele recht. Hiermee wordt, met andere woorden, de burger
geassisteerd bij het ‘geldend’ maken van de materiële aanspraken die hij zelf naar
voren brengt.
§ 3.2.2.7

Rol van rechter binnen de vrije bewijsleer

Zoals bij de bespreking van de rol van het beginsel van ongelijkheidscompensatie bij de totstandkoming van de Awb is gebleken, heeft de onder de Awb vigerende vrije bewijsleer volgens de Awb-wetgever een nauwe relatie met het
beginsel van ongelijkheidscompensatie; aangezien de rechter onder de Awb,
teneinde ongelijkheid te kunnen compenseren, de bevoegdheid heeft om de
feiten aan te vullen, heeft de Awb-wetgever afgezien van regels van materieel
bewijsrecht. Hoewel er dus sprake is van een verband tussen ongelijkheidscompensatie en de vrije bewijsleer, is deze laatste geen uitwerking hiervan. Dat
neemt niet weg dat door deze vrijheid de rechter vrijheid bezit bij het verdelen
van de bewijslast en zich hierbij kan laten leiden door het uitgangspunt van de
lekenbescherming. Kwam het in het verleden regelmatig voor dat de burger pas
in de uitspraak te horen te kreeg dat hij bepaalde stellingen had dienen te bewijzen, en bleek dus de rechter geen lekenbeschermende rol te hebben gespeeld ten
aanzien van het bewijs, de nieuwe zaaksbehandeling, die hierboven aan de orde
kwam, heeft voor een aanpak gezorgd waarmee wat bewijskwesties betreft de
leek duidelijk in een gunstiger positie is gekomen.
§ 3.2.2.8

Resumé actieve rechter

Uit de voorzieningen die beogen de burger extra bescherming te bieden tegen
zijn juridische ondeskundigheid, kunnen twee ‘hoofdwegen’ worden onderscheiden. Naast laagdrempeligheid door middel van een eenvoudige en informele procedure laat de Awb een actieve rechter zien, die zich op het gebied van de
187
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omvang van het geding, de gronden en de feiten actief kan opstellen teneinde,
in ieder geval mede, de burger tegemoet te kunnen komen in zijn gebrek aan
juridische deskundigheid. Ten aanzien van wat de memorie van toelichting
opmerkt over zijn bemoeienis met de omvang van het geding, lijkt dit in overeenstemming te zijn met de jurisprudentie. De gronden worden in de regel ruim
opgevat in die zin dat bij twijfel al snel wordt aangenomen dat het beroep zich
ook op andere besluitonderdelen dan die expliciet blijken uit het beroepschrift,
richt. Wat betreft de verplichting van de rechter om de gronden aan te vullen is
er een discrepantie waar te nemen tussen wat de memorie hierover opmerkt en
de rechtspraak. Suggereerde de memorie hier een actieve opstelling van de rechter waardoor aan de hand van vragen stellen achterhaald kon worden wat de
burger precies aan wilde voeren, de jurisprudentie laat een andere werkwijze
zien; op basis hiervan dient de rechter zich bij het aanvullen van de rechtsgronden te beperken tot het vertalen van de expliciet door de burger aangevoerde
klachten in juridische gronden. Deze aanpak werkt in de hand dat de negatieve
gevolgen van het gebrek aan kennis van het materiële recht van de burger zich
doen of kunnen doen gevoelen; hij krijgt bij het formuleren van relevante gronden nu geen hulp meer van de rechter en moet dus zelf het relevante in rechte
aan zien te voeren. Teneinde zijn bevoegdheid om de feiten aan te vullen te
kunnen effectueren, beschikt de rechter over een breed scala aan onderzoeksinstrumenten. Zo kan hij tijdens het vooronderzoek schriftelijke inlichtingen verlangen, kan hij getuigen oproepen en deskundigheden benoemen. Uit onderzoek is gebleken dat de rechter van deze bevoegdheden nauwelijks gebruikmaakt. Ook hier geldt dat een afnemende bemoeienis van de rechter de mogelijkheid doet toenemen dat het gebrek aan kennis van het formele en materiële
recht van de burger zich manifesteert. Voor een succesvol beroep op materiële
normen is het van belang dat men inzicht heeft in de feitelijke voorwaarden die
een beroep erop kunnen doen slagen. Niet alleen dient men kennis te hebben
van de materiële normen waar men zich op kan beroepen, daarnaast dient men
ook inzicht te hebben in de relevante feiten die het beroep op die norm kunnen
doen slagen. Bij de strikte taakopvatting ten aanzien van de gronden die thans
praktijk is, gaat het niet meer om feiten die relevantie verkrijgen door een
ambtshalve toetsing van de rechter, maar gaat het om de feiten ter ondersteuning
van door de burger zelf aangebrachte stellingen. Zoals bleek speelt de rechter
ook ten opzichte hiervan een beperkte rol. Overigens heeft wat dit laatste punt
betreft de nieuwe zaaksbehandeling verandering gebracht. Door de sterkere
‘procedurele bemoeienis’ van de rechter met de zaak, wordt in meerdere mate
dan vroeger tegemoetgekomen aan het gebrek aan deskundigheid van de burger
ten aanzien van het formele recht. Bescherming ten aanzien van zijn gebrek aan
deskundigheid van het materiële recht wordt de burger slechts in beperkte mate
geboden. In hoofdstuk 5 zal hierop worden teruggekomen.
§ 3.2.3 Analyse van de lekenbeschermende voorzieningen
§ 3.2.3.1

Aard van de lekenbeschermende voorzieningen: verplichtingen en
bevoegdheden
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Uit het bovenstaande kunnen enkele conclusies getrokken worden met betrekking tot de aard van de lekenbeschermende voorzieningen. De voorzieningen
ter realisering van de laagdrempeligheid van de procedure zijn zonder uitzondering aan te merken als verplichtingen, zoals de doorzendplicht en de rechtsmiddelenvoorlichtingsplicht. Leggen de hiervoor bedoelde voorzieningen verplichtingen op aan het bestuur en de gerechtelijke instanties, daarnaast bestaan er ook
voorzieningen die verplichtingen opleggen aan burgers. Het doet wellicht
vreemd aan deze verplichtingen aan merken als burgerbeschermend, toch zijn zij
als zodanig te bestempelen, aangezien de verplichtingen die daarmee opgelegd
worden door de Awb-wetgever bewust eenvoudig zijn gehouden, zoals de (geringe) eisen die aan het beroepschrift worden gesteld. Aan de andere kant zijn de
voorzieningen in het kader van de lekenbescherming door middel van een actieve rol van de rechter in de regel ‘slechts’ bevoegdheden. Er kan, met andere
woorden, worden gesteld dat het uitgangspunt van de lekenbescherming blijkbaar eist dat de procedure laagdrempelig is enerzijds en anderzijds dat de rechter
mogelijkheden dient te hebben om de voor de burger nadelige effecten van het
ontbreken van verplichte procesvertegenwoordiging weg te nemen. Hoewel het
uitgangspunt dus lijkt te eisen dat de rechter over mogelijkheden (bevoegdheden) dient te beschikken waarmee hij, indien nodig, tegemoet kan komen aan
de juridische ondeskundigheid van de burger, is hij tot het daadwerkelijk overgaan van het bieden van bescherming niet verplicht; de burgerbeschermende
voorzieningen in de Awb ter realisering van een actieve rol van de rechter zijn
immers als bevoegdheden en niet als verplichtingen verwoord.
§ 3.2.3.2

Vormen van lekenbescherming

Zowel in de literatuur als de parlementaire stukken bij de Awb wordt in de
eerste plaats laagdrempeligheid in verband gebracht met de ongelijkheidscompensatie. De voorzieningen die hierboven in kaart zijn gebracht die met de laagdrempeligheid van de procedure samenhangen, hebben vooral betekenis in de
fase voorafgaand aan of in aanloop naar de beoordeling van de ontvankelijkheidsvraag van het beroepschrift van de burger. Welk handelen of welke voorzieningen zijn bij dit begrip onder te brengen? Dat zijn voorzieningen die beogen te waarborgen dat de procedure laagdrempelig is, dat wil zeggen informeel
en eenvoudig te begrijpen. Financiële laagdrempeligheid valt hier niet onder;
aan de orde is ook geweest dat die beter ook niet van het stempel ongelijkheidscompensatie kan worden voorzien, aangezien financiële laagdrempeligheid dient
ter waarborging van het recht van de burger op toegang tot de rechter. Daarnaast bestaan voorzieningen die na de ontvankelijkheid relevant worden en die
ertoe bijdragen dat de procedure informeel is. Informeel wil zeggen dat het
aantal procesrechtelijke regels tot een minimum beperkt dient te worden en
daarnaast dat er (ruime) mogelijkheden dienen te zijn om eventuele schendingen
van procesrechtelijke regels te herstellen. Voorts dient de procedure eenvoudig
te zijn; de noodzakelijke regels dienen niet te gecompliceerd te zijn en eenvoudig te begrijpen. Het moge duidelijk zijn dat bij dit aspect van de lekenbescher-
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ming het vooral van belang is dat de burger in duidelijke, eenvoudige bewoordingen op de hoogte gesteld wordt van de regels die voor hem gelden.
In de tweede plaats kan de rechter lekenbescherming bieden. Dat kan zijn bij
het vaststellen van de omvang van het geding, het aanvullen van de rechtsgronden en de feiten en de verdeling van de bewijslast. De mate waarin de rechter
op deze gebieden in het licht van de lekenbescherming actief dient te worden, is
vooral afhankelijk van de uitleg die men geeft aan de doelstelling van het bestuursprocesrecht, het bieden van individuele rechtsbescherming.
In hoeverre wordt nu door middel van deze twee wegen waarlangs lekenbescherming wordt geboden, tegemoetgekomen aan het deskundigheidsdeficit ten
aanzien van de kennis van het formele en het materiële recht? De voorzieningen
die in het kader van de laagdrempeligheid bestaan, hebben, met uitzondering
van de regel op basis waarvan het bestuur de op de zaak betrekking hebbende
stukken dient over te leggen, alle betrekking op de te veronderstellen ondeskundigheid ten aanzien van het formele recht. De doorzendplicht, de geringe
eisen voor het beroepschrift, de rechtsmiddelenclausule, de verschoonbaarheid
van de termijnoverschrijding hebben alle tot doel om de burger te beschermen
tegen onkunde inzake procedureregels. De rol die de rechter kan spelen ten
aanzien van de omvang van het geding en het aanvullen van de gronden en
feiten heeft betrekking op bescherming tegen ondeskundigheid met betrekking
tot het materiële recht. Daarnaast kan de rechter ook een actieve rol spelen
waarmee tegemoet wordt gekomen aan het gebrek aan deskundigheid ten aanzien van het formele recht. Zo kan hij burgers tijdens de regiezitting informeren
over de stand van de zaken van de procedure, bijvoorbeeld over stellingen van
de burger, die nog onvoldoende met bewijs worden gestaafd.
§ 3.2.3.3

Definitie van lekenbescherming

Op grond van wat in het voorgaande aan de hand van de literatuur, parlementaire stukken en de Awb is opgemerkt over het beginsel van ongelijkheidscompensatie, wordt nu overgegaan tot een definiëring van het uitgangspunt van de
lekenbescherming. De geanalyseerde voorzieningen dienen ter ondersteuning
van de verwezenlijking van het recht van de burger op toegang tot de rechter.
Die ondersteuning is noodzakelijk, aangezien in het bestuursprocesrecht verplichte procesvertegenwoordiging ontbreekt en het bestuursprocesrecht derhalve
toegesneden dient te worden op een burger die zichzelf vertegenwoordigt en
derhalve procedeert zonder (noemenswaardige) kennis van het recht in het algemeen en van het bestuurs(proces)recht in het bijzonder. Voorzieningen die
aan dat veronderstelde gebrek aan kennis tegemoetkomen, dienen dus ter herstel
van het gegeven dat de burger als leek procedeert, zodat de term lekenbescherming hiervoor een adequate term lijkt. Lekenbescherming is te definiëren als het
streven om door middel van een eenvoudige en informele procedure en een
actieve rol van de rechter daarbinnen de burger als leek te beschermen tegen zijn
te veronderstellen juridische ondeskundigheid. De achtergrond voor dit streven
wordt gevormd door de notie om het recht van de burger op toegang tot de
rechter ook in materieel opzicht te waarborgen. Of in dit verband ook kan wor-
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den gesproken van een beginsel van lekenbescherming zal in hoofdstuk 6, dat
handelt over de normatieve waarde van de lekenbescherming, worden teruggekomen.
§ 3.3

Conclusies en bevindingen

Op basis van de analyse van het Awb-procesrecht kunnen de volgende conclusies worden getrokken over wat het uitgangspunt van de lekenbescherming
voorschrijft.
In de eerste plaats kent het de burger een recht op informatie toe over welke
procesgang voor hem mogelijk is tegen een hem onwelgevallig bestuursbesluit,
welk recht correspondeert met de verplichting van het bestuur en de rechtbank
om de burger hierover in te lichten. In de tweede plaats kent het de burger een
recht toe op herstel van een door hem gemaakte vormfout, welk recht correspondeert met de verplichting van het bestuur en de rechtbank om de burger de
mogelijkheid te bieden een door hem gemaakte fout te herstellen. Dit recht
hangt nauw samen met zijn recht op informatie; een leek immers zal in de regel
eerst op de hoogte komen van een voor hem geldende procedurele norm nadat
hij deze niet op de voorgeschreven wijze heeft nageleefd. Anders gezegd, ligt in
de mogelijkheid tot herstel de informatie over de voor de burger geldende norm
vervat. Daarin ligt tevens noodzakelijk besloten dat de normen die voor de burger hebben te gelden, eenvoudig dienen te zijn; een gecompliceerd stelsel van
normen zou, met andere woorden, het recht op informatie frustreren. Wordt de
burger ingelicht over de voor hem geldende normen, die voor hem als leek niet
of slechts zeer moeilijk te begrijpen zijn, dan zou het recht op informatie immers
een lege huls zijn; de burger had net zo goed niet van zulke normen op de
hoogte kunnen worden gesteld. In algemene zin zou men kunnen stellen dat
aan de burger een recht op een informele en eenvoudige procedure toekomt.
Kan men daarnaast ook stellen dat de burger recht heeft op een actieve, hem
zo nodig ondersteunende rechter? Op grond van de analyse van de de rechter
activerende voorzieningen is op die vraag geen eenduidig antwoord te geven.
Wat de bevoegdheid van de rechter om de feiten aan te vullen betreft, en waarvan door de Aw-wetgever wordt gezegd dat dit het instrument bij uitstek is
waarmee de rechter ‘ongelijkheidscompensatie’ kan bieden, kan in ieder geval
niet gezegd worden dat het een rechterlijke verplichting is, waaruit derhalve een
voor de burger corresponderend recht zou zijn te herleiden. Zoals eerder aan de
orde is geweest, zou op het gebied van de feiten in een publiekrechtelijk procesmodel waarin de rechter dient te waarborgen dat uitspraak wordt gedaan
overeenkomstig de materiële waarheid, aan lekenbescherming op het terrein van
de feiten geen behoefte behoren te bestaan. De mogelijk nadelige gevolgen van
het feit dat de burgerpartij als leek deelneemt aan de juridische procedure zouden zich, met andere woorden, op dat terrein niet dienen te kunnen manifesteren.
Wat betreft de aard van de bescherming kan het volgende geconcludeerd
worden: met de laagdrempeligheid door middel van een informele en eenvoudige procedure wordt vooral tegemoetgekomen aan het veronderstelde gebrek
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aan deskundigheid met betrekking tot de procedure. De voorzieningen die in
dit kader bestaan, zijn zonder uitzondering verplichtingen. Aan het gebrek aan
kennis van de burger van het materiële recht kan tegemoet worden gekomen
door middel van een actieve rechter. In dit tweede kader bestaan geen verplichtingen, maar bevoegdheden. Hoewel de rechter wel verplicht is de rechtsgronden aan te vullen, kan van de strikte toepassing die hij daaraan geeft niet worden
gezegd dat die een lekenbeschermend effect heeft. De ruime, lekenbeschermende, aanpak ten aanzien van de uitleg van de gronden, zoals de Awb-wetgever
die voor ogen stond, is, met andere woorden, niet wettelijk gegarandeerd. De
vormen van bescherming tegen een gebrek aan kennis van het formele recht zijn
derhalve wel wettelijk gegarandeerd, vormen van bescherming tegen gebrek aan
kennis van het materiële recht niet. Op grond van de analyse van de Awb kan
geconcludeerd worden dat in ruime mate, door middel van een laagdrempelige
procedure (informeel en eenvoudig), in formele zin lekenbescherming wordt
geboden, maar in mindere mate in materiële zin. Dat wil niet zeggen dat er ten
aanzien van de formele lekenbescherming geen ontwikkelingen zijn te wijzen
die vatbaar zijn voor kritiek. In het laatste hoofdstuk zullen enkele daarvan, zoals
de in de inleiding reeds genoemde onderdelentrechter en de Brummenlijn, aan
de orde worden gesteld. Dat neemt niet weg dat het systeem zoals dat zich ontvouwt uit de voorzieningen in de Awb die de burger tegen zijn gebrek aan
deskundigheid ten aanzien van het formele recht beogen te beschermen, blijk
geeft van een visie die recht lijkt te doen aan de positie van de burger als leek.
Ten aanzien van de materiële lekenbescherming geldt dit in mindere mate. De
mogelijkheden die de rechter in dit verband heeft, bijvoorbeeld om de rechtsgronden en de feiten op een lekenbeschermende manier aan te vullen, worden
slechts beperkt ingezet. Ambtshalve toetsing voert de rechter nog ‘slechts’ uit aan
normen van openbare orde, zodat de lekenbeschermende werking van zijn toetsing daartoe beperkt is. Het lijkt daarom gerechtvaardigd te stellen dat de rechter
onder het Awb-procesrecht in beperkte mate materiële lekenbescherming biedt.
Zoals gezegd hangt de taakopvatting van de rechter in dezen nauw samen met
de visie die hij heeft op de functie die het bestuursprocesrecht wordt geacht te
vervullen. In hoofdstuk 5 zal daarom worden gezocht naar mogelijke verklaringen voor de taakopvatting van de rechter en zal beoordeeld worden in hoeverre
daarmee recht wordt gedaan aan de positie van de burger als leek. In het volgende hoofdstuk zal echter eerst worden ingegaan op de vraag in hoeverre in de
rechtspraktijk lekenbescherming wordt geboden, om inzicht in de werking
ervan in de praktijk te verkrijgen en te bezien of deze overeenkomt met het
beeld dat in dit hoofdstuk op grond van wet, parlementaire stukken en jurisprudentie is verkregen.
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§ 4.1

Lekenbescherming in de
rechtspraktijk

Inleiding

In de vorige hoofdstukken is beschreven wat onder het uitgangspunt van de
lekenbescherming dient te worden verstaan en hoe dit zich verhoudt tot het
beginsel van ongelijkheidscompensatie. Daarnaast is onderzocht welke voorzieningen in de Awb als uitwerkingen van dit uitgangspunt zijn te beschouwen.
Zoals gebleken wordt het beginsel van ongelijkheidscompensatie in zowel literatuur als parlementaire stukken regelmatig in stelling gebracht. In de rechtspraak
is de benaming (het beginsel van) ongelijkheidscompensatie echter in veel mindere mate terug te vinden. Dat hoeft niet te betekenen dat de rechter in veel
mindere mate aan ongelijkheidscompensatie of lekenbescherming doet, maar
maakt het wel lastiger om inzicht te krijgen in hoe dit in de rechtspraktijk werkt.
In het vorige hoofdstuk zijn de uitwerkingen van de lekenbescherming (ongelijkheidscompensatie) in de Awb beschreven. Daar bleek dat enerzijds lekenbescherming wordt geboden door middel van een laagdrempelige, dat wil zeggen
een eenvoudige en informele, procedure en anderzijds door middel van een
actieve(re) rol van de rechter daarbinnen. De laagdrempeligheid van de procedure wordt vooral gewaarborgd door normen die de burger beogen te beschermen tegen zijn gebrek aan juridische deskundigheid, zoals de lage eisen die aan
het beroepschrift worden gesteld, de doorzend- en rechtsmiddelenvoorlichtingsplicht. De bescherming door middel van een actieve rol van de rechter wordt in
mindere mate gewaarborgd, in die zin dat ten behoeve van het waarmaken van
die rol de rechter vooral bevoegdheden zijn toegekend; voor zijn actieve rol
bestaat derhalve geen wettelijke verplichting. Nu is eenvoudig na te gaan hoe de
verschillende bevoegdheden en de regels met betrekking tot bijvoorbeeld het
aanvullen van de feiten en de rechtsgronden die in de jurisprudentie zijn ontwikkeld, in de praktijk worden toegepast, toch zal dat slechts een beperkt beeld
geven van hoe rechters concreet lekenbescherming bieden in de praktijk. Immers, in de uitspraak zal een eventueel lekenbeschermende rol van de rechter
niet terug te vinden zijn. Zoals aan de orde is geweest, wordt lekenbescherming
traditioneel aangeduid met de term ongelijkheidscompensatie. Daarom heb ik
voor het onderzoek tien rechters geïnterviewd over de vraag of en zo ja hoe zij
ongelijkheidscompensatie toepassen in de praktijk en in welke mate zij zich
verplicht voelen gehoor te geven aan datgene wat dit beginsel van hen vraagt. In
dit hoofdstuk wordt verslag gedaan van deze interviews. In het navolgende zullen de verschillende thema’s die in de gesprekken aan de orde zijn geweest,
worden beschreven. Daarbij zal ik ook regelmatig de rechters zelf aan het woord
laten, om een zo helder mogelijk beeld te schetsen van hoe het beginsel onder
rechtsuitleggers leeft. In totaal zijn tien rechters geïnterviewd, van wie zes eerstelijnsrechters, twee raadsheren van de Centrale Raad van Beroep en twee staatsraden van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Na de bespre-
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king van de verschillende onderwerpen zal worden afgesloten met bevindingen
en enkele conclusies.
§ 4.2

Ongelijkheid tussen het bestuur en de burger in de bestuursrechtelijke procedure

Aan de geïnterviewde rechters is de vraag voorgelegd of in hun ogen sprake is
van ongelijkheid tussen het bestuur en de burger. In de literatuur wordt doorgaans gesproken van een veranderde visie op enerzijds de positie van de burger
en anderzijds op de rol die de rechter in dat verband dient te spelen. Niet ondenkbaar zou het zijn dat rechters niet (meer) van een ongelijkheid tussen het
bestuur en de burger uitgaan. Dat blijkt echter niet het geval; de meeste rechters
gaven aan van die ongelijkheid uit te gaan. In de eerste plaats wordt vooral gewezen op het verschil in juridische deskundigheid tussen het bestuur en de
(zichzelf vertegenwoordigende) burger.
‘Soms hebben burgers niet door waar het in een zaak werkelijk om gaat
en voeren ze allerlei zaken aan die eigenlijk niet relevant zijn of kunnen
scoren en laten ze de bal voor open doel liggen. Daar zit voor mij bij
uitstek het punt waar ongelijkheid kan bestaan die eventueel moet worden gecompenseerd’.
‘Dat (die ongelijkheid, AM) heeft natuurlijk te maken met de deskundigheid van de burger zelf, zijn mondigheid, zijn vermogen om zijn
probleem helder te verwoorden.’
‘Een bestuursorgaan is over het algemeen deskundiger, beter voorbereid
op de vragen die zich in een dergelijk geschil voordoen dan de burger,
zeker als hij geen advocaat of andere gemachtigde heeft.’
‘De ondeskundigheid bestaat ook in de zin van onbekendheid met de
toepasselijke wettelijke bepalingen, onbekendheid met het procedurerecht en onbekendheid met de mogelijke gevolgen van bepaalde standpunten die worden ingenomen.’
In het verlengde van het verschil tussen het deskundigheidsgehalte van het bestuur en de burger gebruiken enkele rechters de in de literatuur ook gehanteerde, en in een vorig hoofdstuk besproken, benamingen ‘repeat player’ versus ‘one
shotter’ ter aanduiding van het karakter van de partijpositie van respectievelijk
het bestuur en de burger.
‘Het bestuur is altijd een repeat player, terwijl de burger dat niet is.’
Wat opvalt is dat ook de rechters de ongelijkheid vooral betrekking zien hebben
op het gebrek aan juridische deskundigheid van de burger. Hoewel het beeld
van de zwakke positie van de burger als leek breed gedragen lijkt te worden,
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wijzen de meeste rechters ook op de uitzonderingen die zich in de praktijk
voordoen en waarin de zaken omgedraaid kunnen liggen.
‘In manpower zie je een verschuiving plaatsvinden. Van sommige bedrijven is de afdeling juristen groter dan die van de autoriteit die bedoeld
is om die bedrijven in de gaten te houden.’
‘Het kan namelijk zo zijn dat een relatief klein bestuursorgaan tegenover
een tamelijk machtige partij staat en dat de ongelijkheidscompensatie
meebrengt dat dat kwetsbare bestuursorgaan te hulp moet worden geschoten tegen duur betaalde advocaten, die alles precies weten, terwijl
het bestuursorgaan misschien maar enkele ambtenaren heeft en in die
zaak ongelukkig opereert.’
‘In de praktijk zijn er toch ook wel geschillen, waarin het bestuursorgaan
niet met een heel sterke gemachtigde komt en er wel een sterke advocaat aan de kant van de burger is. Wanneer dat proces in de richting gaat
van aanpassing van dat besluit, heb ik ook wel oog voor de bijzondere
positie van het bestuursorgaan en wil ik de vertegenwoordiger van dat
orgaan ervoor behoeden dat hij rare dingen doet en voorkomen dat hij
iets doet waardoor hij misschien last krijgt bij zijn collega’s. Maar meestal
werkt ongelijkheidscompensatie andersom.’
Zoals in het hoofdstuk over de bespreking van opvattingen in de literatuur met
betrekking tot de compensatie bleek, wordt daarin dikwijls gesteld dat de eenzijdige bevoegdheidsuitoefening van het bestuur een voor het beginsel van ongelijkheidscompensatie relevant aspect van ongelijkheid betreft. Een enkele rechter
merkt op dat de ongelijkheid ook gelegen ligt in het feit dat het bestuur over
eenzijdig uit te oefenen bevoegdheden beschikt, waarvan de burger (in steeds
hoger mate) afhankelijk is.
‘Immers, in het bestuursrecht is het zo dat er geen wilsovereenstemming
nodig is om tot een rechtsbetrekking te komen, zoals in het burgerlijke
recht. Het is altijd zo dat het bestuursorgaan de bevoegdheid heeft om
de rechtsbetrekking eenzijdig bij besluit vast te stellen. Dat op zichzelf
genereert natuurlijk al een basale ongelijkheid. Als de burger niet binnen
zes weken na het nemen van een besluit een rechtsmiddel instelt, dan zit
hij vast aan de rechtsbetrekking zoals die door het bestuur is vastgesteld.’
‘Principieel is er een ongelijkheid, want bestuursorganen hebben de bevoegdheid om eenzijdig rechten en plichten te scheppen, te wijzigen en
teniet te doen. De nadelige effecten daarvan kunnen doorwerken in de
procedure. Het opleggen van een inlichtingenplicht bijvoorbeeld werkt
door in de mogelijkheid om bepaald bewijs in te brengen of bepaalde
keuzes in de procedure te maken.’
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In hoofdzaak wordt echter, zoals hierboven bleek, door de geïnterviewde rechters de ongelijkheid geplaatst in de sleutel van het gebrek aan deskundigheid bij
de burger. Dat verklaart ook waarom door verschillende rechters erop wordt
gewezen dat in het geval een burger zich laat vertegenwoordigen, een groot deel
van de noodzaak tot extra bescherming daarmee is weggenomen.
‘Als er juridische bijstand is, zou ik niet zeggen dat er dan ongelijkheid is eigenlijk. Ik heb het idee dat de doorsnee advocaat voldoende tegenwicht kan
bieden ten opzichte van het bestuursorgaan. Ik heb niet de indruk dat het
bestuursorgaan nu ontzettend veel meer kennis tot zijn beschikking heeft dan
een advocaat. Bij grote landelijke organisaties als het UWV en de belastingdienst is dat niet anders. De gemiddelde vertegenwoordiger van zo’n bestuursorgaan overstijgt meestal niet de kennis en expertise van een goede
doorsnee advocaat. Ik zou, met andere woorden, zeggen dat als er een advocaat is er geen ongelijkheid is.’
Hoewel zij in de regel ongelijkheden aanwijzen die in het nadeel van de burger
bestaan, werken deze echter in de ogen van de geïnterviewde rechters niet altijd
ten nadele van de burger. Door twee rechters werd erop gewezen dat in hun
ogen het bestuur op een bepaalde manier ook op achterstand staat, omdat het
gebonden is aan normen die wel voor hem, maar niet voor de burger gelden.
‘Er zijn ook situaties waarin burgers kans zien om het bestuur het buitengewoon lastig te maken, en waarbij dus ook in aanmerking moet
worden genomen dat het bestuur volgens bepaalde beginselen en bepaalde regels moet opereren, waar een burger niet aan is gebonden. Dus
in zoverre kan een bestuursorgaan, omdat het is gebonden aan geschreven en ongeschreven regels van bestuursrecht, minder vrij en minder
gemakkelijk opereren dan burgers.’
‘Er is natuurlijk ongelijkheid in de zin van verantwoordelijkheid. De
burger hoeft in principe alleen maar zijn eigen belang te dienen en de
overheid moet het algemeen belang dienen. Dat kan soms wel betekenen dat het bestuursorgaan iets op achterstand staat, omdat het bestuur in
principe open kaart moet spelen. Dat is tenminste wel de bedoeling. De
burger hoeft dat natuurlijk niet te doen. Die kan, bijvoorbeeld als hij een
deskundige raadpleegt en die komt met een verhaal dat hem niet zo
goed uitkomt, ervoor kiezen dat niet in te brengen of daar selectief in
zijn. Het bestuursorgaan staat daarin als het ware op achterstand voor wat
betreft de processtrategie die het kan volgen. Het kan wel zo zijn dat het
bestuur daar soepel of strategisch mee omgaat, door bepaalde zaken weleens niet in te brengen, maar in principe moet het bestuursorgaan alle
stukken die op de zaak betrekking hebben, inbrengen.’
Bij de analyse van het beginsel van ongelijkheidscompensatie bleek dat de ratio
van dit beginsel ook wordt gezocht in de omstandigheid dat het bestuur het
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algemeen belang en de burger zijn eigen, private, belang dient. Daarbij is het
standpunt ingenomen dat er weliswaar sprake is van ongelijkheid in dit verband,
maar dat de burgervriendelijke voorzieningen die het bestuursprocesrecht bevat
niet als uitwerking daarvan zijn te beschouwen; zij zijn te beschouwen als de
uitwerking van het streven om leken extra bescherming te bieden tegen het
gebrek aan juridische deskundigheid van de burger. Opmerkelijk aan de hier
beschreven opmerkingen van de rechters is dat zij in de omstandigheid dat het
bestuur het algemeen belang moet dienen en daarbij volledig wordt genormeerd
door het recht juist een ongelijkheid ten nadele van het bestuur zien liggen. De
twee rechters die dit standpunt innemen, stellen daarbij echter daarmee niet de
noodzaak tot het bieden van ongelijkheidscompensatie te willen relativeren. In
hoofdzaak wijzen de rechters dus op de ‘ongelijkheid’ op het gebied van juridische deskundigheid, die het gevolg is van het ontbreken van verplichte procesvertegenwoordiging.
§ 4.3

Omschrijvingen van ongelijkheidscompensatie

Zoals eerder bleek, wordt volgens de memories van toelichting bij de Awb
ongelijkheidscompensatie gerealiseerd door middel van een laagdrempelige procedure enerzijds en een actieve rol van de rechter daarbinnen anderzijds. Gevraagd naar wat zij onder ongelijkheidscompensatie verstaan, spitsen de rechters
hun antwoord in de regel toe op de rol die zij in de procedure in dat verband
kunnen spelen, waarbij zij minder nadruk leggen op de bescherming door middel van de inrichting van de procedure.
‘De rechter moet de gelijkwaardigheid van partijen zoveel mogelijk
waarborgen, onder andere door van zijn verplichting uit 8:69 Awb inhoudelijk werk te maken en een beroep en beroepsgronden niet eng uit
te leggen. De ongelijkheid zit er niet zozeer in dat de wet of het recht de
burger minder rechten toekent dan het bestuur, of dat die rechten en
plichten niet met elkaar in evenwicht zouden zijn. Ik zou het zo willen
formuleren: de rechter moet de burger een handje helpen om ervoor te
zorgen dat deze zijn rechten ook goed uit kan oefenen.’
‘Onder ongelijkheidscompensatie versta ik dat de rechter vanuit zijn rol
kijkt naar de positie van partijen, en dat hij inschat hoe deze posities zijn
en wat dienstbaar kan zijn voor hun standpunt. Als hij daarbij constateert
dat een partij wat minder is toegerust dan de andere, dan dient hij hem
daarbij te ondersteunen om die ongelijkheid te verminderen, verkleinen
of zelfs helemaal weg te nemen.’
‘De klassieke gedachte daarover is, dat de bestuursrechter de ongelijkheid
die hij aantreft compenseert met het oog daarop, dat beide partijen tot
hun recht komen in de procedure. In algemene en abstracte termen
noopt dat tot een bepaalde houding van de rechter.’
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‘Ik plaats ongelijkheidscompensatie altijd heel sterk in de context van art.
8:69 Awb, waarbij het er toch uiteindelijk op aan komt wat betrokkene
feitelijk aanvoert, datgene wat hij zakelijk beoogt te beweren en wat hij
zakelijk inbrengt tegen het besluit. Daar moet dan vervolgens de rechter
mee aan de slag en van alles mee doen.’
‘Ongelijkheidscompensatie is eigenlijk een begrip dat welhaast zichzelf
definieert. Met andere woorden zou je kunnen zeggen dat de rechter de
achterstand op het gebied van juridische kennis probeert ongedaan te
maken.’
‘In Jip-en-Janneke-taal geformuleerd, betreft het de vraag in hoeverre de
rechter de burger een beetje moet helpen, zeker wanneer hij zelf procedeert. Compensatie zit hierin, dat de rechter de burger een beetje op de
juridische weg helpt.’
Uit de citaten hierboven blijkt dat de rechters de bescherming die de burger
nodig heeft, plaatsen in het licht van zijn recht op rechtsbescherming; hij moet
in de procedure ‘tot zijn recht komen’. Daaruit blijkt dat de rechters ongelijkheidscompensatie tevens zien voor wat het is, namelijk lekenbescherming in het
licht van het recht van de burger op rechtspraak; lekenbescherming is te beschouwen als de, door het ontbreken van verplichte procesvertegenwoordiging
noodzakelijke, materiële inkleuring van het recht van de burger op toegang tot
de rechter met inbegrip van de daaruit voortvloeiende processuele bevoegdheden. Wat voorts in deze omschrijvingen opvalt, is dat de rechters zich met een
beroep op de ongelijkheidscompensatie een bepaalde algemene handelwijze
eigen hebben gemaakt, waarmee zij bestuursrechtelijke zaken afhandelen. Het
vroeger wel gehanteerde beeld van de rechter als beste raadsman van de burger
lijkt hier niet zo ver vandaan te liggen, hoewel de rechters zich zullen haasten te
verzekeren dat zij de burger niet van advies zullen voorzien. Overigens is ook in
Duitsland, bij discussies over de reikwijdte van de Hinweispflicht, die in hoofdstuk 7 uitgebreid aan de orde zal komen, hetzelfde geluid te horen: het toepassen van die Hinweispflicht mag niet zover gaan dat van Rechtsberatung kan
worden gesproken. Waar het om gaat is, dat de ongelijkheidscompensatie blijkbaar verantwoordelijk is voor een burgervriendelijke attitude van de rechter ten
opzichte van de burger en de behandeling van de zaak.
§ 4.4. Terreinen waarop de lekenbescherming een rol speelt
Na de meer algemene vraag over wat rechters onder het begrip (het beginsel
van) ongelijkheidscompensatie beschouwen, is hun de vraag voorgelegd op
welke processuele terreinen dit beginsel in hun ogen een rol speelt. Daarbij is de
eerder gehanteerde tweedeling gebruikt, namelijk bescherming door middel van
een laagdrempelige procedure enerzijds en een (actieve) rol van de rechter daarbinnen anderzijds.
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§ 4.4.1 Lekenbescherming door middel van een laagdrempelige procedure
Eén weg waarlangs blijkens de memorie van toelichting op de Awb ongelijkheidscompensatie wordt geboden, is die van een laagdrempelige procedure. De
geïnterviewde rechters wijzen onder andere op het gegeven dat het bestuursprocesrecht weinig eisen stelt aan het beroepschrift van de burger, dat ook overigens
een vrije vorm heeft en niet bijvoorbeeld in de vorm van de dagvaarding hoeft
te worden gegoten en op het relatief lage griffierecht:
‘In de eerste plaats kan de burger zonder vertegenwoordiger procederen.
Ik aarzel bij het griffierecht. De hoogte van het griffierecht is voor sommige appellanten helemaal geen bezwaar, voor andere wel. Wij hebben
situaties waar handhavend wordt opgetreden tegen het op een onjuiste
plaats of tijd buitenzetten van vuilniszakken. Daar wordt spoedshalve bestuursdwang toegepast en dan wordt de rekening gepresenteerd en moet
iemand zestig euro betalen voor de kosten van de bestuursdwang. Als
mensen daartegen in beroep willen gaan moeten ze eerst honderdvijftig
euro betalen om daartegen op te kunnen komen.’
‘Er worden nauwelijks eisen gesteld aan een beroepschrift, dus daar is
wel sprake van laagdrempeligheid. Je kunt bij wijze van spreken een geschreven briefje krijgen, als maar duidelijk is waar dat beroepschrift zich
op richt.’
‘In ieder geval het lage griffierecht, een buitengewoon lage drempel. Ik
ben blij dat we de discussie over het hogere griffierecht kwijt zijn, dat
was een absurde insteek, hoewel er wel zaken zijn waarbij ik me zou
kunnen voorstellen dat een iets hogere drempel toch wel bevorderend
zou zijn. De lage drempel bevordert zeker dat burgers gemakkelijker
kunnen instappen, een eenvoudig briefje met bijvoorbeeld ‘ik ben het
hier niet mee eens, want ik wil meer geld’ volstaat om een toetsende
rechter te krijgen.’
‘De relatief geringe kosten liggen natuurlijk erg voor de hand. Het feit
dat je op een heel eenvoudige wijze beroep kan instellen, zonder dat ingewikkelde dagvaardingsprocedures gevoerd hoeven te worden. Het belangrijkste is misschien wel dat de burger niet verplicht is zich te laten
vertegenwoordigen door een advocaat of een anderszins juridisch deskundige en dat hij gewoon zelf procedures kan volgen en voeren.’
‘Ook wat de gronden betreft die de burger dient aan te voeren, is sprake
van laagdrempeligheid. Om een van de mooiste voorbeelden te noemen
die ik graag aanhaal: iemand die een volkomen onbegrijpelijk besluit in
de brievenbus kreeg van het UWV, en die een bezwaarschrift indiende
met het enige wat hij erbij kon schrijven, namelijk ‘ik begrijp er helemaal niks van’. Het UWV verklaarde hem niet-ontvankelijk, omdat hij

97

HOOFDSTUK 4

geen gronden had ingediend. De rechtbank en de Centrale Raad van
Beroep vroegen zich beide hetzelfde af: ‘wat had hij anders kunnen
schrijven?’
‘Als toegangseis is het grondensysteem zeer laagdrempelig: geen verplichte gemachtigde, geen dagvaardingsvorm, lage eisen aan gronden en
een laag griffierecht.‘
Hoewel over het algemeen de procedure bij de rechtbank als laagdrempelig
wordt getypeerd, laten verschillende rechters bij dit onderdeel, wanneer gevraagd wordt of de Awb het ideaal van laagdrempeligheid in de praktijk waarmaakt, ook een kritisch geluid horen.
‘Wat bevordert nu dat de procedure laagdrempelig blijft, afgezien van
het lage griffierecht? Ik weet niet of je het in die termen kunt zien. Van
de burger wordt verwacht dat hij beroepsgronden formuleert. Die gronden mogen geen herhaling zijn van wat eerder in bezwaar is aangevoerd;
die moeten juridisch in beginsel kunnen leiden tot een ander besluit. Dat
lijkt mij een behoorlijk hoge drempel eigenlijk, om zo de burger binnen
te krijgen.’
‘Om een geslaagde zaak te hebben zijn zelfs in die inmiddels achttien jaar
van de Awb de eisen steeds hoger geworden; procederen is niet heel
makkelijk meer te doen zonder gemachtigde. Geschillen zijn gejuridiseerd. Bij zaken als verwijtbare werkloosheid bijvoorbeeld oordeelde de
Centrale Raad nog wel eens dat een bepaald door de burger aangevoerd
feitencomplex eigenlijk niet bij verwijtbare werkloosheid paste, maar
meer bij een ‘zich onvoldoende inspannen’. Zonder dat iemand dat expliciet had aangevoerd, voerde de rechter vervolgens bijvoorbeeld een
sanctie van tien procent in plaats van honderd procent door. Dat is nu
wel voorbij. Om daar een geslaagd beroep te krijgen moet je, vermoed
ik, sowieso stellen dat er geen sprake is van verwijtbare werkloosheid,
maar van een zich onvoldoende inspannen. Je ziet dus een ontwikkeling
dat het noodzakelijk is om niet alleen feitelijke problemen aan te dragen,
maar toch iets meer van de juridische kwalificatie of de plaats in de jurisprudentie om een succes te behalen.’
‘We hebben het bestuursprocesrecht na de inwerkingtreding van de
Awb in 1994 een tijd lang onbegrijpelijk en onhanteerbaar gemaakt. Gelukkig hebben wel veel van alle fuiken en formalismes die we een tijd
lang hebben gehanteerd, teruggedraaid. Dus we hebben het wel wat
hanteerbaarder gemaakt dan dat het was. Ik denk nog steeds dat de onderdelenfuik van 6:13 Awb eruit gehaald zou moeten worden. Ik ben er
heilig van overtuigd dat de Awb-wetgever nooit meer bedoeld heeft
dan: een burger is alleen niet-ontvankelijk in beroep als hij helemaal
geen bezwaar heeft gemaakt of zienswijzen heeft ingediend. Maar als de
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burger bezwaar heeft gemaakt of zienswijzen ingediend, is hij ontvankelijk in beroep en kan hij doorprocederen wat hij wil.’
Wat de rechters opmerken over de laagdrempeligheid, komt overeen met de
literatuur en de parlementaire stukken hieromtrent. Laagdrempeligheid uit zich
in financiële en juridische laagdrempeligheid, die zich uit in lage griffierechten,
ontbreken van verplichte procesvertegenwoordiging en geringe eisen aan het
beroepschrift. Voorzieningen die de financiële laagdrempeligheid van de procedure beogen te waarborgen, dienen begrepen te worden als de materiële inkleuring van het recht op toegang tot de rechter: vooral vanwege de eenzijdigheid
van het bestuurlijk handelen, de afhankelijkheid van de burger hiervan en de eis
van legaliteit die voor dit handelen geldt, dient de burger niet met financieel
hoge drempels te worden geconfronteerd indien hij over dit handelen van het
bestuur een oordeel van de rechter wil. Lekenbescherming is ook een materiële
waarborg van het recht op toegang tot de rechter, maar de noodzaak daartoe ligt
primair in het ontbreken van verplichte procesvertegenwoordiging. Wat betreft
de (relatief) geringe eisen die aan het beroepschrift aan de burger worden gesteld, zijn de meeste rechters van oordeel dat deze het laagdrempelige karakter
van de procedure waarborgen. Het enkele kritische geluid dat te horen valt,
betreft de eis om het beroepschrift van gronden te voorzien. In het volgende
hoofdstuk zal aan de orde kamen dat betwijfeld dient te worden dat een strikt
grondenstelsel recht doet aan de positie van de burger als leek. Uit wat de rechters in dit verband opmerken is in ieder geval wel af te leiden dat zich dit in de
praktijk ook als knelpunt voordoet of, beter gezegd, dat bij die striktere uitleg
van de grondeneis het gebrek aan juridische deskundigheid zichtbaarder wordt.
§ 4.4.2 Lekenbescherming door middel van een actieve rol van de rechter
Naast lekenbescherming door middel van een eenvoudige en informele procedure kan de rechter een rol spelen bij de bescherming tegen het gebrek aan
juridische deskundigheid van de burger. De tweede weg van ongelijkheidscompensatie die de Awb-wetgever voor ogen stond, is door middel van een actieve
rol van de rechter. Aan de rechters is de vraag voorgelegd welke activiteiten zij
tijdens de behandeling van een zaak ontplooien in het licht van de ongelijkheidscompensatie.
§ 4.4.2.1 Aanvullen van de rechtsgronden
In de eerste plaats wordt door de rechters gewezen op de rol die zij kunnen
spelen bij het aanvullen van de rechtsgronden.
‘Het aanvullen van de rechtsgronden. Zeker bij burgers die zich niet
hebben voorzien van juridische bijstand, kun je gemakkelijker proberen
te helpen bij het achterhalen van de echte bedoelingen en kun je hen
ook helpen bij het juist formuleren van de beroepsgronden: ‘bedoelt u
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nu eigenlijk niet dit en dit te stellen, en wilt u eigenlijk zeggen dat er
strijd is met die en die bepaling?’
‘De rechtsgronden moeten wij ongeacht een eventuele ongelijkheid tussen partijen aanvullen. Het maakt echter wel verschil hoe actief je dat
doet, hoe indringend je daarop gericht bent. Wij blijven buiten gronden
die niet zijn aangevoerd, maar als je soms ziet dat iemand veel belang
heeft bij een gegrond beroep, maar de gronden die hij heeft aangevoerd
zijn wat ongelukkig geformuleerd – hij zou eigenlijk een andere grond
moeten aanvoeren – dan kun je ook op die manier te werk gaan dat je
de burger wat meer aanreikt en dat gebeurt zeker ook.’
‘Het gaat natuurlijk om het uitvragen en het interpreteren van gronden.
Het uitgangspunt daarbij is wel dat we alleen op klachten reageren.’
‘Die activiteiten kunnen zich voordoen op het moment dat je erover
valt dat de betrokkene de kern van de zaak als het ware gemist heeft.
Vaak zal dat op de zitting zijn. De ongelijkheidscompensatie lost zich
naar mijn gevoel vaak op in suggesties die je als rechter op de zitting
doet: ‘bedoelt u nu te zeggen of ziet u het probleem nu in dat?’ Dan
komt er iets waarbij kennelijk de betrokkene helemaal het probleem niet
heeft gezien. Dan hoop je maar dat hij dat oppikt. Het is het begin van
het aanvullen van de rechtsgronden, want het is het stadium dat je nog
helemaal niets kunt aanvullen. Je ziet dat als hij bepaalde argumenten
naar voren zou brengen, daar nog best weleens iets in zou kunnen zitten,
maar er is niets in wat hij stelt dat erop wijst dat hij dat doet. Dan moet
je hem dus porren om dat argument aan te voeren om vervolgens daarmee aan de haal te gaan. Maar dan is dat gewoon aanvulling van rechtsgronden en eventueel van feiten. Het stelsel van 8:69 Awb is dat de
rechter zich niet dient te beperken tot de expliciet in het beroepschrift
aangevoerde gronden. De rechter kan een voorzet geven. Dan heb je
nog het geval dat de betrokken burger niet ‘inkopt’ en de suggesties die
de rechter doet, niet oppakt. Dan houdt het op, als de betrokkene het
niet wil aanvoeren of het überhaupt niet oppakt. Dan houdt het echt op,
daar ligt wel een harde grens. De rechter mag niet gaan buiten datgene
wat een betrokkene wil aanvoeren. Dat is zijn autonomie en daarin kan
hij geprikkeld worden door ons, maar als hij dat niet oppikt, dan houdt
het echt op.’
‘Een hard gegeven is wel dat je binnen de beroepsgronden moet blijven,
maar deze kun je wel ruim uitleggen. Als je in een bepaald geval bijvoorbeeld strikt redeneert en zegt ‘grond A en grond B zijn twee verschillende gronden’ en alleen grond A is aangevoerd, dan mag je niet
naar grond B gaan. Maar vaak zijn die gronden ook weer onder een algemene noemer te brengen. En dan zeg je ‘ grond A impliceert eigenlijk
dat grond B ook wel bedoeld zal zijn’.
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‘De gronden van de burger kun je door je vragen sturen, door te zeggen:
‘u zegt nu: er komt te veel geluid, maar wat bedoelt u nu precies? Waar
richt u zich op?’ Als hij dan zou zeggen: ‘het verkeer op die uitweg’, dan
kun je daar verder op ingaan. Maar dat lijkt mij een heel voor de hand
liggende vraag. Mijn gedachte is dat we met het aanvullen van de rechtsgronden betrekkelijk open zijn en of je dat nu ruimhartig kunt noemen
weet ik niet, maar gewoon omdat je wilt weten wat de burger nu concreet bedoelt. ‘Wat ondervindt u nu? Wat is er mis met de vergunning?’
Dus dat je mensen zo concreet mogelijk probeert te ondervragen waarom dat besluit niet goed is.’
Zonder uitzondering zien de geïnterviewde rechters bij het aanvullen van de
rechtsgronden mogelijkheden om tegemoet te komen aan het gebrek aan juridische deskundigheid van de burger. In het vorige hoofdstuk bleek dat de theorie
van de memories van toelichting op de Awb en de jurisprudentie in dezen ver
uiteen lijken te liggen. Waar de memories een actieve rechter schilderen die zich
actief inlaat met de gronden en eventueel door middel van doorvragen proberen
te achterhalen of de burger welbewust bepaalde gebreken niet aan de orde heeft
gesteld, laat de jurisprudentie een rechter zien die zich strikt beperkt tot de
klachten die de burger zelf aanvoert. De praktijk lijkt hierin een tussenpositie in
te nemen en de rechters lijken vooral door middel van het doen van suggesties
of doorvragen de burger op het ‘goede spoor’ te zetten. Duidelijk is wel dat zij
zonder deze ‘omweg’ niet zelf overgaan tot het inbrengen van gronden. Niettemin doet het beeld dat de rechters schetsen ten aanzien van het aanvullen van
de rechtsgronden, het vermoeden rijzen dat de praktijk ‘leekvriendelijker’ is dan
de jurisprudentie doet vermoeden.
Opmerkelijk is dat meerdere rechters, die over het algemeen het beeld schetsen
dat zij een actieve houding aannemen waar het de aanvulling van de rechtsgronden betreft, zich wel afvragen of bij het aanvullen van de rechtsgronden in voldoende mate regels van Europees recht worden betrokken.
‘Wat voor kan komen en waarvan ik niet zeker ben of we daar goed in
zijn, is of we ons in voldoende mate afvragen of achter een bepaald beroep ook Europees recht zit. Wij oordelen dat naar nationaal recht en
wij hebben een lijn dat we niet ambtshalve Europees recht toepassen, in
de literatuur is daar discussie over, maar dat je in een concrete situatie
toch jezelf moet vragen of er strijd is met een richtlijn. Dat gebeurt in
het merendeel van de gevallen denk ik niet.’
Een punt waar ook door verschillende rechters op gewezen wordt, betreft de
ruime uitleg van datgene waartegen de gronden van appellant zich richten.

‘Om een klassiek voorbeeld te noemen, ontleend aan jurisprudentie van de
Centrale Raad, waar het gaat om de bekende trits: de bijstandsuitkering
wordt met terugwerkende kracht ingetrokken, wordt voor de toekomst be-
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eindigd, de betaalde bijstand wordt teruggevorderd en er komt een invorderingsbeslissing bij. En dan komt er een bezwaarschrift waarin iemand in lekentaal begint te klagen over dit geheel, dan hebben we wel te maken met
vier besluitonderdelen. Dan moet de rechter in beroep gaan kijken welke
onderdelen nu wel en niet zijn aangevochten en bij onduidelijkheid zo nodig doorvragen. Voordeel van de twijfel moet in zo’n geval altijd gaan naar
de burger. Ongelijkheidscompensatie is de achterliggende reden waarom je
dat als rechter doet (…) en als daar een rechtsgeleerd adviseur bij betrokken
is geweest, dan ben je daar weer iets terughoudender in dan wanneer het allemaal in lekentaal gebeurt.’
Uit dit citaat blijkt ook dat de ‘taal’ van het beroepschrift invloed lijkt te hebben
op de mate waarin de rechter lekenbeschermend optreedt: naarmate daarin meer
het ‘leek zijn’ tot uitdrukking komt, lijkt de bereidheid tot assistentie toe te
nemen.
Een rechter vestigt ook de aandacht op het gegeven dat bij het ruim uitleggen
van iemands gronden ook moet worden gecontroleerd of het bestuursorgaan de
gronden in bezwaar voldoende ruim heeft opgevat.
‘Aan de hand van de beroepsgronden moet je bepalen welke besliscomponenten wel en niet door die gronden zijn bestreken. Want in principe
mag je niet naar besliscomponenten kijken die niet in de beroepsgronden zijn meegenomen. Nu hebben we een heel ingewikkeld bouwwerk
gemaakt hoe we dat allemaal doen. Maar het betekent dat je dáár al die
beroepsgronden tegenkomt en daar moet je als rechter al gaan beoordelen: is die beroepsgrond nou wel of niet tegen bepaalde componenten
gericht? In die fase moet je al ruim uitleggen en dus niet gaan vlooien of
het tegen het ene component wel is gericht en net niet duidelijk tegen
het andere; je moet het juist zo ruim mogelijk interpreteren. Daarom
hebben we ook het begrip ‘verwevenheid’ bij de toepassing van art. 8:69
lid 1 Awb geïntroduceerd, wat inhoudt dat zelfs componenten die niet
expliciet in de gronden zijn meegenomen, zelfs niet als je ze uitlegt, toch
noodzakelijk bij de andere componenten betrokken dienen te worden
om die goed te kunnen beoordelen. En daar dient de voorprocedure bij
te worden betrokken. Bij de uitleg van de beroepsgronden is ook bepalend de vraag of in de voorfase deze gronden goed zijn uitgelegd. Dat
betekent dus dat ik als rechter een stap terug moet doen naar de bezwaargronden en zienswijzen en moet beoordelen: ‘heeft het bestuur dat
niet te beperkt uitgelegd?’
Er dient, met andere woorden, gecontroleerd te worden of het bestuur ook in
voldoende mate rekening heeft gehouden met de positie van de burger als leek.
Evenals in Duitsland de Hinweispflicht, die als een lekenbeschermend instrument kan worden gezien, in de praktijk in mindere mate toepassing vindt wanneer de burger zich heeft voorzien van juridisch bijstand, geven verschillende
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rechters aan hun attitude bij het aanvullen van de rechtsgronden aan die omstandigheid aan te passen.
‘Ik maak niet categorisch onderscheid bij het toepassen van ongelijkheidscompensatie. Als ik namelijk een burger die zich niet laat bijstaan
maximaal compenseer en dat niet doe wanneer hij wordt bijgestaan door
een advocaat die ik al tien jaar ken en van wie ik weet dat hij er al tien
jaar geen pepernoot van kan, dan wordt de burger slachtoffer van het feit
dat hij door de Raad voor rechtsbijstand de verkeerde advocaat heeft
toegevoegd gekregen. Dat kan ik voor mezelf niet rechtvaardigen. Maar
gelukkig zijn de meeste professionele rechtsbijstandverleners wel competent, weten over het algemeen wel wat ze formuleren. Aan de hand van
een voorbeeld zal ik illustreren hoe ik hiermee heb geworsteld in een
handhavingszaak, waarbij het ging om bijna dertig illegale bouwwerkjes
rondom een recreatiewoning. De beroepsgrond die werd aangevoerd
luidde ongeveer: ‘toen mijn cliënt eigenaar werd, stonden die bouwwerken er al’. Het was een argument in het kader van een beroep op het
overgangsrecht. In dat kader was het echter onzin, aangezien de peildatum van het overgangsrecht erg ver naar achteren lag. Nu was het wel
zo dat deze bouwwerkjes vielen in de periode dat het in stand laten van
een zonder bouwvergunning gebouwd bouwwerk nog niet verboden
was, maar alleen het bouwen zonder bouwvergunning. Dat is pas op 1
juli 2008 uitgebreid naar ‘ook het in stand laten van een zonder bouwvergunning gebouwd bouwwerk is illegaal’. Zo bezien zou de beroepsgrond nog kunnen betekenen: ‘ik ben de overtreder niet’. Dat kan uiteraard consequenties hebben bij een handhavingszaak. Ik heb me toen afgevraagd wat ik moest met deze zin in het beroepschrift. Als argument in
het kader van het overgangsrecht leverde het niets op, want het hele beroep daarop faalde gelet op de peildatum. Maar als ik dat zelfstandige
zinnetje las (‘toen mijn cliënt eigenaar werd, stonden de bouwwerken er
al’, AM), kon ik het ook lezen, interpreteren als: ‘en à propos, als het al
een overtreding is, ben ik de overtreder niet’. Toen heb ik besloten dat
niet te doen. Dit was een advocaat die er ook verstand van had en die
voerde het als zodanig niet aan. Hij zei verder ook niet dat zijn cliënt
niet de overtreder zou zijn. Nee, dat doe ik niet. Ik heb er ook niet naar
doorgevraagd en hij heeft het zelf ter zitting ook niet naar voren gebracht. Ik heb het beperkt tot een argument in het kader van een beroep
op overgangsrecht en het verworpen. Dat heeft ook de Afdeling in hoger beroep gedaan.’
Uit dit voorbeeld blijkt hoe ongelijkheidscompensatie gedifferentieerd wordt
ingezet. Uit deze differentiatie blijkt ook wel dat de praktijk blijkbaar aanvoelt
wat ongelijkheidscompensatie in wezen is: lekenbescherming. Dit neemt niet
weg dat hier een spanningsveld kan ontstaan. Zo wijst een rechter op een mogelijk dilemma wanneer meerdere burgerpartijen opkomen tegen een besluit,
waarbij de ene wel is vertegenwoordigd en de andere niet.
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‘Iemand vraagt een omgevingsvergunning aan en krijgt die ook en zowel
de buurman links als de buurman rechts komen in beroep. Buurman
links heeft een gemachtigde en op miraculeuze wijze weten beiden precies dezelfde gronden aan te voeren, waar best wel wat in zit, maar deze
zijn net iets te slap geformuleerd. Er zou dus eigenlijk een beetje hulp bij
moeten worden geboden, iets aan moeten worden toegevoegd. Ter zitting zou dan doorgevraagd kunnen worden om te achterhalen of ook
meer wordt bedoeld met de grond. Vertel mij dan maar eens wat de
rechtvaardiging zou zijn om degene met gemachtigde die vraag niet en
degene zonder gemachtigde die vraag wel voor te leggen.’
Hoewel rechters bij de behandeling van de zaak onderscheid lijken te maken
tussen burgers die wel respectievelijk niet vertegenwoordigd worden, is wel
duidelijk dat zij bij het aanvullen van de rechtsgronden duidelijk een lekenbeschermende rol voor zichzelf zien weggelegd.
§ 4.4.2.2

Lekenbescherming bij het aanvullen van de feiten en het bewijzen
ervan

In de memorie van toelichting bij de Awb wordt de mogelijkheid van de rechter om de feiten aan te vullen als een rechtstreeks uitvloeisel van de ongelijkheidscompensatie gezien. Het gaat in dezen om een bevoegdheid en geen verplichting, zodat op dit punt, zoals door sommigen verwoord, compensatie niet
wettelijk is gegarandeerd. Aan de rechters is de vraag gesteld of zij van deze
bevoegdheid gebruikmaken in het licht van de ongelijkheidscompensatie. Daarbij blijkt dat zij niet zozeer zelf onderzoek doen, als wel informatie verstrekken
aan de burger over te bewijzen feiten.
‘Dat feiten aangevuld zijn zul je in de uitspraken nooit terugzien, denk
ik. Dat betekent echter niet dat het niet gebeurt. Het gebeurt namelijk
bij het doorvragen naar zaken die mensen noemen: ‘waar blijkt uit, wat
u zegt? Hebt u daar iets van bij u?’ Dat kan natuurlijk niet, in verband
met onder andere de tien-dagen-termijn. Bestuursorganen kunnen zich
daar heel erg tegen verzetten, maar wat je wel kunt doen, en dat kun je
wel terugzien in procedures, is de zitting schorsen en de mogelijkheid
bieden nadere stukken in te dienen. Het moet dan wel gaan om zaken
die materieel van belang zijn, anders begin je er natuurlijk niet aan.’
‘Het zelf onderzoek doen is vrijwel beperkt tot het opvragen van stukken. Het oproepen van getuigen heb ik hier nog niet gezien. Er wordt
wel regelmatig gevraagd door mensen om bepaalde getuigen op te roepen, maar dat wij dan zeggen: ‘nee, die kunt u zelf meenemen’.
‘Het woordje kan bij de bevoegdheid van de rechter om de feiten aan te
vullen betekent voor mij dat we dat gewoon gaan doen. In de nieuwe
werkwijze proberen we partijen standaard te wijzen op datgene wat nog

104

LEKENBESCHERMING IN DE PRAKTIJK

dient te worden geleverd. Het is eigenlijk een must om de feiten vast te
stellen. Het is meestal ook vrij simpel om te kijken welke feiten van belang zijn om een geschil op te lossen. Eerst de feiten vaststellen, vervolgens kijken wat dat betekent als daar de rechtsregels op worden toegepast. En daar moet je partijen op wijzen, dat lijkt me zo vanzelfsprekend.’
Hier blijkt ook wat in het vorige hoofdstuk reeds aan de orde werd gesteld. De
bemoeienis van de rechter met het feitencomplex ziet er vooral op dat aan de
burger duidelijk wordt gemaakt wat hij nog moet aanleveren en hoe hij dat
eventueel van geschikt bewijs kan voorzien. Uit de drie citaten blijkt echter al
dat de aanpak onder rechters in dezen anders is. Waar de een zich beperkt tot
het opvragen van stukken, lijkt de ander meer een houding aan te nemen die
erop gericht is het feitenmateriaal boven tafel te krijgen. De rechters wijzen er
ook op dat de nieuwe zaaksbehandeling hierbij een niet onbelangrijke rol speelt.
Hoe deze nieuwe aanpak precies zal gaan uitpakken, moet nog worden afgewacht. Hoewel er een grote verwevenheid bestaat tussen de feiten en het bewijzen ervan, gaan sommige rechters afzonderlijk in op de manier waarop zij omgaan met bewijskwesties in de praktijk. De rechters lijken zich, zoals hieronder
nog zal blijken, sterk bewust van de grenzen aan lekenbescherming die de eis
van neutraliteit hun stelt. Dat neemt niet weg dat zij in het kader van informatieverschaffing omtrent feiten- en bewijskwesties geen onbelangrijke rol voor
zichzelf lijken te zien weggelegd.
‘Als de burger naar aanleiding van de uitspraak erachter komt dat hij bepaalde zaken had moeten stellen en/of bewijzen, heb je in mijn ogen als
rechter je zittingswerk niet goed gedaan. Dat durf ik wel te stellen.’
‘In het kader van bewijs ontplooi ik activiteiten, maar of dat nu in het
kader van ongelijkheidscompensatie is, vind ik nog moeilijk aan te geven. Laat ik eerst maar eens beginnen met uitleg, want die geef ik wel
bijna altijd in het kader van de ongelijkheidscompensatie. Om te zorgen
dat in ieder geval in deze setting de burger een soort gelijke beginpositie
mag hebben als het bestuursorgaan. Want het bestuursorgaan heeft vaak
geen uitleg nodig van het wettelijke systeem en de jurisprudentie, maar
de burger wel. Daar is die uitleg wel voor bedoeld, dat als ik daarna vragen ga stellen over allerlei bewijsrechtelijke kwesties, de burger het ook
zo goed mogelijk weet in te passen in wat hij net gehoord heeft. Uitleg
geven is iets waarvan ik honderd procent kan zeggen dat het een belangrijke stap in het kader van de ongelijkheidscompensatie is.’
Sommige van de geïnterviewde rechters geven ook aan het belangrijk te vinden,
mede in het licht van de ongelijkheidscompensatie, partijen op de zitting te
wijzen op wat in hun ogen de ‘tussenstand’ in de procedure is.
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‘In een geval een rechter iets achter uit het dossier van de burger vist en
daar ter zitting aan de burger vragen over stelt, kan de burger daarin
worden gecompenseerd voor zijn ongelijke vertrekpositie. Door eventuele uitleg daarover kan de burger wat inhalen van zijn eventuele kennisachterstand. Maar de uitleg vervolgens over de bewijspositie van partijen
werkt zowel naar links als naar rechts, naar de kant van de burger als naar
de kant van het bestuursorgaan. Het kan voor beide partijen zinvol zijn
om te vertellen van wat hoe ik het weleens noem de ‘bewijstussenstand’
is. Ook voor het bestuursorgaan, omdat hem vaak wel duidelijk is wie
bijvoorbeeld de bewijslast heeft, maar niet per se wie in het huidige dossier voorligt. Op dat vlak dus niet veel verschil in mijn benadering ten
opzichte van het bestuur en de burger. Op de zitting kan het natuurlijk
wel zo zijn dat die burger net wat meer uitleg nodig heeft. Ik stel partijen er dus van op de hoogte als hun wederpartij in beginsel voldoende
bewijs heeft ingebracht en zij nog niet. Dan zegt die partij: ‘dan wil ik
nog wel bewijzen inbrengen’. Dan vraag ik vervolgens wat zij dan van
plan zijn en volgt daar een discussie over. Dan merk ik dat ik bij een
gemachtigde van een bestuursorgaan of een advocaat er als snel op wijs
dat het aanbod wel concreet moet zijn, omdat ik hen anders niet in de
gelegenheid stel tot nadere bewijsvoering. Bij een eiser zonder gemachtigde, die er duidelijk niet veel kaas van heeft gegeten of van wie het
misschien de eerste procedure is, zeg ik eerder: ‘we kunnen bijvoorbeeld
eens daar en daar aan denken’. Dat is wel een linke positie, want voor je
het weet ben je gratis rechtshulp. In een dergelijk geval is het beter in
scenario’s te praten.’
Hieruit blijkt ook dat van onpartijdigheid niet zo snel sprake hoeft te zijn, wanneer de algemene houding erop gericht is om partijen op hiaten te wijzen in de
bewijsvoering. In de regel zal dat er toe leiden dat de structureel zwakke partij in
de procedure vaker zal dienen te worden aangesproken dan een professionele
procespartij. Zoals in het volgende hoofdstuk nog aan de orde zal komen, is
immers met het afzien van verplichte procesvertegenwoordiging als het ware
een zekere partijdigheid in het systeem ingebouwd. Met de hier genoemde
houding wordt daarop in zekere zin een correctie aangebracht. Duidelijk is in
ieder geval dat vooral de burger als leek de vruchten van deze houding zal plukken.
§ 4.4.2.3

Relativeringen ten aanzien van de lekenbescherming

Voor de mate waarin rechters burgers ‘adviseren’ over te leveren bewijs, blijkt
ook een rol te spelen in hoeverre eventueel formeel correct bewijs materieel tot
een andere uitkomst kan leiden.
‘Ons zinnetje was: ‘van de kant van eiser zijn geen medische stukken
overgelegd die twijfel hebben kunnen doen rijzen over de juistheid
daarvan (van het deskundigenoordeel van het bestuursorgaan, AM). Dan
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zei iemand heel terecht: ‘moest ik dat dan?’ Ja dus, kennelijk. En je kunt
discussiëren, als het burgers wel goed voorgehouden wordt, in hoeverre
zulks dan ook tot iets kan leiden. Maar duidelijkheid scheppen is denk ik
toch ook één van de eisen die je aan een rechter mag stellen.’
Uit de interviews komt naar voren dat de rechters in beginsel uitgaan van een
ongelijkheid tussen het bestuur en de burger vooral waar het de juridische deskundigheid betreft, en dat zij in meer of mindere mate de noodzaak voelen hun
rechterlijke houding daarop aan te passen. Toch wijzen meerdere rechters erop
collega’s te kennen met een andere opvatting op dit punt en die de verantwoordelijkheid voor het ontbreken van juridische kennis bij betrokkenen zelf leggen.
‘Er is wel discussie over de vraag in hoeverre de rechter zich behulpzaam
op dient te stellen ten opzichte van de burger. Er zijn ook bestuursrechters die de opvatting huldigen dat het zich wel of niet laten bijstaan door
een advocaat of een professioneel gemachtigde een eigen keuze is van de
burger en dat eventuele risico’s die de keuze om zelf te procederen met
zich brengt, voor rekening komen van hem. Die zien geen ruimte voor
compensatie. In hun ogen kan iedereen een rechtsbijstandsverzekering
sluiten, er is een recht op bijstand. Een advocaat is natuurlijk duur, maar
een rechtsbijstandsverzekering wordt toch door sommigen algemeen gebruikelijk geacht. Die zien dus weinig aanleiding tot compensatie.’
In de literatuur wordt, zoals aan de orde is geweest, als begrenzing van de
mate waarin ruimte is voor de toepassing van de ongelijkheidscompensatie,
gewezen op de procedures waarin meerdere burgers met tegengestelde belangen betrokken zijn. Ook in de praktijk blijken rechters zich van deze
begrenzende factor bewust.
‘Als ik de Afdeling volg, dan is het natuurlijk wel zo dat die vaak te maken hebben met besluiten waarbij andere burgers als derdebelanghebbenden zijn betrokken. Dat betekent dat als zij iets heel ruim gaan uitleggen, zij zich altijd moeten afvragen, zeker als dat pas in de appelfase
gebeurt, of zij bijvoorbeeld de vergunninghouder, die ook een burger is,
benadelen. Of in een handhavingszaak degene die om handhaving heeft
gevraagd. Wat dat betreft zit daar iets meer de afweging in dat ook rekening wordt gehouden met de processuele positie van die andere burger.’
Uit de gesprekken komt naar voren dat de rechters soms niet goed raad lijken te
weten met de vraag in hoeverre een burger als een juridisch mondige burger
dient te worden beschouwd.
‘Misschien is het wel zo dat zodra je ongelijkheidscompensatie toepast je
daarmee erkent dat je iemand bij de hand moet nemen. Ik denk dat het
daarbij de vraag in de huidige samenleving is hoe passend dat nog is bij
een mondige burger. Als zijn doel is om het besluit onderuit te krijgen is
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hij niet mondig, want hij kent niet alle jurisprudentie, terwijl er misschien best wel een uitspraak tussen zit waarmee hij vrij gemakkelijk het
besluit dat hem nu dwars zit, onderuit zou kunnen krijgen. Bij de verwezenlijking van dat doel zit een stuk onmondigheid. Wat wij uiteindelijk vanuit de bestuursrechtspraak alleen maar vergen is dat mensen weten duidelijk te maken waar ze last van hebben. Dan is het vrij lastig om
te bedenken dat niet de meeste mensen mondig genoeg zijn om te noemen waar ze last van hebben. Als ze dat maar duidelijk genoeg kunnen
vertellen, dan is het ons werk om daar het juiste wettelijke kader en de
jurisprudentie bij te zoeken. De burger zal dat allemaal niet zo slim en
soms zelfs zo slinks doen als een advocaat het in elkaar had kunnen steken, maar de vraag is of dat nu rechtens te respecteren belangen zijn. Ik
zou daar moeite mee hebben.’
Een belangrijke grens aan de ruimte om ongelijkheden te kunnen compenseren
zien de meeste geïnterviewde rechters liggen in de eis van onpartijdigheid. Uit
onderstaand citaat blijkt het spanningsveld dat rechters ervaren wanneer ze balanceren tussen de rol van rechter en ‘lekenbeschermer’:
‘Ik help mensen wel bij de manier waarop iets bewezen dient te worden
– overigens ook omdat je anders ook weer het risico loopt dat zij dingen
gaan bewijzen die helemaal niet bewezen hoeven te worden. Om een
voorbeeld te geven: als iemand een medische rapportage van een verzekeringsarts van het UWV wil weerspreken, dan is het onvoldoende
wanneer hij een briefje van een fysiotherapeut inzendt waarop staat dat
betrokkene heel moeilijk kan bewegen. Er zijn in een dergelijk geval
twee mogelijkheden: of betrokkene suggereert dat een fysiotherapeut iets
voor hem kan verklaren of hij heeft reeds een verklaring van een fysiotherapeut in de procedure gebracht. Ik zeg dan in het eerste geval dat het
briefje van de fysiotherapeut weinig gewicht in de schaal zal leggen en in
het tweede geval dat het rechtspraak is dat een verklaring van een fysiotherapeut niet de bevindingen van een verzekeringsarts kan weerspreken.
En dan kun je zeggen: ‘bent u onder behandeling van een revalidatiearts
of een internist? En wat vindt die van de diagnose? Misschien kan die
daar iets over zeggen of misschien kan die in algemene zin – want daartoe zijn ze meestal alleen maar bereid – het ziektebeeld en de daaruit
vloeiende beperking schetsen?’ (Om dan geen commentaar van de wederpartij te krijgen helpt het om erop te wijzen dat het vaste rechtspraak
is, die ik niet heb verzonnen.) Dus als u iets aannemelijk wil maken, dan
moet u ook echt met iets anders komen. Je kunt het ook uitleggen,
waarbij het altijd de vraag is hoever je daarmee moet gaan. Je kunt natuurlijk zeggen: ‘een fysiotherapeut is geen specialist, geen echte arts.
Een huisarts bijvoorbeeld kan natuurlijk best iets over uw situatie zeggen, maar die heeft ook een vertrouwensband met u. Daarom wordt in
zijn algemeenheid in de jurisprudentie aangenomen dat een verklaring
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van hem minder gewicht in de schaal legt, en daarom moet u, als u dat
wilt…Ja, je moet wat op zo’n zitting!’
‘Het punt van meeprocederen is altijd de scheidslijn, anders ben je als
rechter namelijk niet meer onpartijdig. Partijen komen niet tot hun
recht met een partijdige rechter. Dat is het dilemma waar je als rechter
voor staat: tegelijkertijd advocaat en rechter zijn. In een uitzonderlijk geval heb ik een burger weleens de suggestie gedaan om met een advocaat
over zijn zaak te gaan praten.’
‘Tot op zekere hoogte zie ik het ook een beetje als een eigen keuze van
de burger om zonder rechtsbijstand te procederen. Ik wijs daar ook weleens op, dan zeg ik: ‘Ik zit u een beetje uit te leggen, maar het is eigenlijk iets wat een advocaat moet doen. U heeft daar niet voor gekozen,
het kost geld, dat begrijp ik ook wel. Aan de andere kant zijn er soms
grote belangen mee gemoeid en ik kan u natuurlijk niet als rechtsbijstand
terzijde staan. Ik zit hier achter deze tafel, ik kan wel wat uitleggen, kijken wat u beweegt en wat uw bezwaren zijn en kijken of dat juridisch
valt te vertalen in enige mate. Maar ik zeg er eerlijk bij dat dat zijn grenzen heeft; ik kan u niet adviseren.’ Soms vragen mensen namelijk aan
mij als rechter: ‘wat moet ik dan volgens u doen?’ Dan moet je wel gas
terugnemen natuurlijk.’
Hier blijkt toch ook uit dat er verschil in aanpak is tussen de verschillende rechters; waar de ene het als volstrekt vanzelfsprekend vindt om partijen te wijzen op
mogelijke hiaten in de bewijsvoering, ervaart de ander het al als gewaagd om
een burger de suggestie te doen om juridisch advies in te winnen. Durft de een
nauwelijks in concrete termen te zeggen dat appellant met een deskundigenrapport moet komen om twijfel te kunnen zaaien over de bevindingen van het
bestuur, ziet de ander zijn positie als die van rechter en advocaat. Hoewel, zoals
gezegd, de meeste geïnterviewde rechters een burgervriendelijke houding lijken
aan te nemen, zeker wanneer de burger zich niet van professionele rechtsbijstand
heeft voorzien, blijkt uit deze citaten toch wel dat de mate waarin lekenbescherming wordt geboden, uiteen loopt. Wat voorts nog opvalt, is dat het soms
ook als het eigen risico van appellant wordt gezien wanneer hij ervoor heeft
gekozen zichzelf te vertegenwoordigen en dat een rechter in dat geval meent
het werk te doen dat een advocaat eigenlijk zou behoren te doen.
§ 4.4.3 Verplichtende karakter van ongelijkheidscompensatie
Om inzicht te krijgen in de normatieve waarde die van het beginsel van ongelijkheidscompensatie uitgaat, is aan de rechters de vraag voorgelegd in hoeverre
zij zich door het beginsel dwingend tot een bepaalde aanpak of houding verplicht voelen. Is het voor hen een in het recht ingebed rechtsbeginsel of meer
een oriëntatiepunt?
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‘Ik zou zeggen dat het beginsel van een goede rechtspraak, effectieve
rechtspraak en effectieve rechtsbescherming maakt dat je aan ongelijkheidscompensatie moet doen. Die vind je in de Awb niet zozeer terug,
maar ik zou zeggen dat als je ervoor wilt zorgen dat de burger adequate
rechtsbescherming krijgt tegen de overheid, ongelijkheidscompensatie
van de rechter nodig is. Daarom is toch wel te spreken van een beginsel.’
‘Het is een zeer belangrijke richtingwijzer voor wat de bestuursrechter
moet doen, maar het laat zich niet a priori tekenen wat daar dan het gevolg van is, in de zin dat wanneer bepaalde omstandigheden plaatsvinden, vaststaat wat de rechter moet doen. Het is een echt beginsel, een
richtsnoer voor handelen. Terwijl bijvoorbeeld de algemene beginselen
van behoorlijk bestuur harder zijn. Sowieso denk ik dat alle beginselen
van de procedure bij de rechter als ‘intention bound’ en niet als ‘rule bound’
hebben te gelden; het zijn geen regels, maar bedoelingen.
Hieruit blijkt ook weer dat de ongelijkheidscompensatie door rechters vooral in
het licht van het recht op toegang tot de rechter wordt geplaatst. De voorzieningen die de burger beogen te beschermen, kleuren dit beginsel verder in. In
de literatuur bestaat verschil van mening over de normatieve waarde van het
beginsel van ongelijkheidscompensatie. Ook onder rechters lijkt niet eenduidig
in hoeverre en waartoe het beginsel nu daadwerkelijk verplicht.
In hoofdstuk 7 zal worden onderzocht hoe in het Duitse bestuursprocesrecht
wordt omgegaan met de juridisch zwakke positie van de burger. Uitgebreid zal
daar worden ingegaan op de Hinweispflicht, op basis waarvan de rechter er
onder andere zorg voor dient te dragen dat burgers geen procedurele fouten
maken en dat alle voor de zaak relevante feiten en bewijsmiddelen worden aangeleverd. Aan de rechters is de vraag voorgelegd of zij behoefte zouden hebben
aan een dergelijke bepaling, waarin dus duidelijker dan nu het geval is, aan rechters bepaalde verplichtingen worden opgelegd teneinde te waarborgen dat de
mogelijke nadelen van het gebrek aan deskundigheid van de burger zo veel
mogelijk worden weggenomen.
‘Een dergelijke plicht zou in ieder geval onmiskenbaar duidelijk zijn. Dat
de rechter de plicht zou hebben om te voorkomen dat burgers procedurele fouten maken, vind ik mooi. Dan moet wel duidelijk worden gedefinieerd wat we met elkaar onder procedurele fouten verstaan. We komen natuurlijk wel onvermijdelijk bij de allerbelangrijkste vraag in het
recht: ‘wie zal dat betalen?’ Als je dit zou doen namelijk zal het wel tijd
vergen en die moet ergens vandaan komen. De beweging in de rechtspraak van de afgelopen jaren gaat juist zeer nadrukkelijk de andere kant
uit en is niet gekozen vanuit het uitgangspunt van de ongelijkheidscompensatie, aangezien de burger tegenwoordig zo mondig is en goed opgeleid en we in Nederland allemaal slimmer worden, schijnt een of ander
onderwijsbureau ons te vertellen.’
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‘Ik denk niet dat zoiets in een algemene regel valt te operationaliseren.
Kennelijk is het toch zo dat er een bepaalde praxis ontstaat van hoe iets
ongeveer wordt gedaan. Tussen rechters bestaan wel verschillen, maar
die kun je alleen wegnemen door heel veel meervoudig te zitten en
door het bij de koffieautomaten erover te hebben hoe ergens mee dient
te worden omgegaan. Dat gaat niet door een algemene regel of een
rechtsbepaling, dat gaat zelfs niet door cursussen. Dat gaat door professioneel elkaar de hand vast te houden en veel zittingen met elkaar te doen,
denk ik.’
‘Het is goed om de burger de gelegenheid te bieden een verzuim te herstellen (in het kader van feiten en bewijs, AM). Het zou natuurlijk beter
zijn in dat opzicht een stap verder te gaan en de rechter de verplichting
te geven partijen daarover te informeren.
In het algemeen lijken rechters huiverig te zijn voor een wettelijke verplichting
voor een meer regisserende rol. De belangrijkste reden daarvoor lijkt te zijn dat
zij menen dat een dergelijke algemene bepaling zich lastig laat concretiseren. Bij
de bespreking van de Hinweispflicht zal bezien worden hoe in Duitsland een
algemene ‘regieplicht’ is verwoord en uitgewerkt in de praktijk.
§ 4.4.4 Herstelmogelijkheden van het bestuur versus die van de burger
Door verschillende rechters is ingegaan op de verhouding tussen de mogelijkheden van het bestuur en de burger om fouten te herstellen. Zij constateren dat
het bestuur meer mogelijkheden tot herstel heeft dan de burger en lijken er
moeite mee te hebben dit in juridisch opzicht te rechtvaardigen. Het gaat hier
niet om de mogelijkheid van de burger om vormverzuimen te herstellen op
grond van art. 6:6 Awb. Zij doelen dan vooral op de ‘materiële’ herstelmogelijkheden die het bestuur heeft en de burger niet, zoals de mogelijkheid om
feiten en bewijs in te brengen.
‘Als het bestuur een bestuurlijke lus toekomt, en daar heeft de Awbwetgever voor gezorgd, dan betekent dat ook dat, wanneer een burger
zijn stellingen niet goed heeft onderbouwd met feiten en/of bewijsmateriaal, ik hem daarop aanspreek op de zitting. Mocht dan na een goede
discussie blijken dat de burger ‘nog iets heeft’, dan mag hij dit van mij in
geding brengen. Dan houd ik de zaak aan en laat het bestuur erop reageren. En uit onderzoek is gebleken, ik kan dat uit ervaring ook onderschrijven, dat het in de meeste gevallen weinig oplevert omdat er niets of
niets van betekenis is. Het gaat echter juist om die gevallen, en al is het
er maar een op de twintig, waarin het er wel blijkt te zijn. Ik kan een
voorbeeld geven van hoe ik zo handelde en de burger opmerkte dat hij
nog iets van belang kon leveren. Toen ik hem de mogelijkheid gaf dat
nog te doen, merkte verweerder op dat hij dat voor het eerst hoorde.
Toen zei ik vriendelijk: ‘nee, ik zie dat u het ook niet gevraagd hebt op
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de hoorzitting, terwijl u dat op grond van art. 3:2 Awb wel had behoren
te doen’. Dan heb je die meteen stil. Het UWV heeft bakzeil gehaald en
de uitkering toegekend, want de burger had gelijk. Al lukt je zoiets maar
vijf keer per jaar, voor de burger maakt het nogal verschil of hij een
werkeloosheidsuitkering krijgt of naar de bijstand moet.’
Opmerkelijk is te noemen dat de rechters die het beginsel van ongelijkheidscompensatie ingebed zien in het recht op toegang tot de rechter, als een materiele waarborg dus ter effectuering van dit recht, zich in sterker(e) mate genoodzaakt zien of verplicht voelen aan de eisen die dit beginsel stelt, gehoor te geven.
Dan komt, kortom, de aanpak meer overeen met hoe in Duitsland, waar de
Hinweispflicht ook als een uitvloeisel van het recht op toegang tot de rechter en
het verdedigingsbeginsel wordt beschouwd, wordt omgegaan met in juridisch
opzicht ‘artikulationsunfähige’ zelfprocederende burgers.
§ 4.5

Bevindingen en conclusies

Op basis van de interviews kan gesteld worden dat het beeld dat onder rechters
leeft met betrekking tot het beginsel van ongelijkheidscompensatie overeenkomt
met dat in de literatuur en parlementaire stukken. In zijn algemeenheid wordt
het bestaan van en de noodzaak tot bescherming tegen zijn ondeskundigheid
erkend en onderschreven. Wordt men gedwongen dieper op de materie in te
gaan en in concreter bewoordingen de werking van het beginsel te duiden, dan
komen onderlinge verschillen aan de oppervlakte. In het navolgende worden
enkele conclusies getrokken ten aanzien van de in de interviews aan de orde
gekomen onderwerpen.
§ 4.5.1 Juridisch zwakke positie van de burger
Zonder uitzondering geven de rechters aan een ongelijkheid tussen het bestuursorgaan en de burger te zien. Eveneens zonder uitzondering wordt die in
ieder geval gezien in het verschil in juridische deskundigheid. Wat de overige
ongelijkheidveroorzakende factoren betreft blijkt het ook de rechters moeilijk te
vallen deze concreet te duiden. Ook onder rechters bestaat de indruk, hoewel
het ook dikwijls een moeilijk te concretiseren vermoeden lijkt, dat ongelijkheidscompensatie verband houdt met het gegeven dat het bestuursorgaan over
(eenzijdig uit te oefenen) bevoegdheden beschikt en de burger niet of, wellicht
beter geformuleerd, zij zijn er vrij snel in deze ongelijkheid aan te wijzen – als
één die relevant is voor het beginsel van ongelijkheidscompensatie. Bij de manier waarop ongelijkheden gecompenseerd (kunnen) worden, komt dit aspect
vrijwel niet meer ter sprake.
§ 4.5.2 Lekenbescherming
Wat betreft de manier waarop de geïnterviewde rechters compensatie van de
door hen gesignaleerde ongelijkheid vormgegeven zien worden, kan in algeme-
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ne zin opgemerkt worden dat zij op hetzelfde spoor zitten als in de memorie van
de Awb aangegeven: door middel van een laagdrempelige procedure en een
actieve rol van de rechter daarbinnen. Laagdrempeligheid beschouwen zij vooral
als financiële laagdrempeligheid en een eenvoudige procedure. Naast de laagdrempeligheid zien zij duidelijk een rol voor zichzelf weggelegd bij de bescherming van burgers tegen hun gebrek aan juridische deskundigheid.
§ 4.5.2.1

Lekenbescherming door middel van een laagdrempelige procedure

De laagdrempeligheid van de procedure wordt door de meeste geïnterviewde
rechters opgevat als een procedure die zowel in financieel als in juridisch opzicht
weinig barrières opwerpt voor een zichzelf vertegenwoordigende burger. Evenals in de literatuur wordt door veel rechters de relatief geringe hoogte van het
griffierecht gekoppeld aan het beginsel van ongelijkheidscompensatie. Zoals
uitgebreid aan de orde is geweest, dient dit echter als een uitwerking van het
recht op toegang tot de rechter begrepen te worden. Naast de relatief lage griffierechten wordt ook het niet voorschrijven van vertegenwoordiging genoemd
als belangrijke uitwerking van het streven naar laagdrempeligheid en daarmee
van het beginsel van ongelijkheidscompensatie. Wat hierover bij het griffierecht
is opgemerkt geldt ook hier: het streven om geen financiële barrières voor de
burger op te werpen wanneer hij een vermeend onrechtmatig besluit aan een
rechterlijk oordeel wil onderwerpen dient vooral verklaard te worden vanuit het
recht op toegang tot de rechter. Teneinde dit recht geen lege huls te laten zijn
voor de burger, dient het procesrecht hem niet met hoge kosten te confronteren. Dat geringe eisen aan het beroepschrift worden gesteld, is voor de meeste
rechters een belangrijke bijdrage aan de laagdrempeligheid van de procedure,
waarbij soms echter wel wordt getwijfeld bij de grondeneis. In het vorige
hoofdstuk is reeds opgemerkt dat het inderdaad valt te betwijfelen of met een
strikt uitgelegd grondensysteem voldoende rekening wordt gehouden met de
positie van de burger als leek. In hoofdstuk 5 zal daarop dieper worden ingegaan.
§ 4.5.2.2

Lekenbescherming door middel van een actieve rechter

Zoals bij de beschrijving van de interviews bleek, zijn de rechters in eerste instantie geneigd ongelijkheidscompensatie in verband te brengen met de rol die
zij daarbij kunnen of moeten spelen en in tweede instantie met de laagdrempeligheid van de procedure, wat begrijpelijk is, aangezien het bij de laagdrempeligheid doorgaans gaat om concrete regels van procesrecht, die op een bepaalde
manier worden toegepast en verder dus geen actieve bemoeienis van de rechter
vergen. De rechterlijke lekenbescherming lijkt vooral tot uitdrukking te komen
bij het aanvullen van de rechtsgronden en de feiten. Het instrument dat door de
rechters het meest nadrukkelijk in verband wordt gebracht met hun mogelijkheden om lekenbescherming te kunnen bieden, betreft het aanvullen van de
rechtsgronden. Wat daarbij het meest opvalt, is dat rechters, juist in het licht van
wat onder ongelijkheidscompensatie wordt verstaan, méér doen dan ‘slechts’
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aanvullen van gronden die burgers hebben aangevoerd. Zoals een hierboven
ook al aangehaalde rechter het formuleert, betreft het hier een ‘begin van het
aanvullen van rechtsgronden, want het is het stadium dat je nog helemaal niets
kunt aanvullen’. Laat men ‘aanvullen’ alleen betrekking hebben op aangevoerde
rechtsgronden, dan geeft die term niet adequaat weer wat er feitelijk lijkt te
gebeuren; als er immers geen gronden zijn is er inderdaad niets om aan te vullen.
Terzijde zij opgemerkt dat het beroepschrift de gronden van beroep dient te
bevatten, dus dat deze in beginsel aanwezig dienen te zijn. Het gaat dus niet om
gronden in het algemeen, maar om gronden die dienstbaar kunnen zijn aan het
beroep van de burger. De rechters lijken onder aanvullen ook te verstaan het
inbrengen van nieuwe, voor de burger relevante gronden; aanvullen betekent
dus ‘het aanvullen met andere gronden dan die de burger zelf reeds heeft (moeten) aanvoeren’. Deze aanpak lijkt overeen te komen met hoe de Awb-wetgever
deze voor zich zag; aan de orde is geweest hoe in de memorie van toelichting
op art. 8:69 Awb wordt opgemerkt dat de rechter zich in beginsel niet dient te
beperken tot expliciet aangevoerde klachten, maar ook door middel van vragen
stellen dient te achterhalen of de burger welbewust bepaalde gebreken niet aan
de orde heeft gesteld.
Ook ten aanzien van de feiten laat de praktijk een enigszins ander beeld zien
dan uit literatuur en jurisprudentie naar voren komt. De nieuwe zaaksbehandeling speelt hierbij een niet onbelangrijke rol, waarin rechters in een vroeg stadium met partijen bijeenkomen om het geschilpunt vast te stellen en partijen te
wijzen op de stellingen die nog onderbouwing behoeven. Hoewel hij dus niet
meer aan eigen onderzoek lijkt te doen, is zijn bemoeienis ten aanzien van het
feitencomplex wel toegenomen, in die zin dat hij partijen er in voorkomende
gevallen op wijst dat bepaalde feitelijke stellingen nog onderbouwing behoeven.
§ 4.5.3 Richtsnoer of rechtsbeginsel?
Wellicht ook niet verwonderlijk, aangezien rechters zich primair met de rechtspraktijk bezighouden, is dat de geïnterviewde rechters niet goed raad lijken te
weten met de normatieve status van het beginsel, of beter gezegd, met die van
beginselen in het algemeen. Hoewel zij dikwijls bij de bespreking van de normatieve waarde van het beginsel een verwijzing maken naar de beginselen van
behoorlijk bestuur als beginselen die duidelijk het karakter van een rechtsnorm
hebben, lijkt hen dat bij andere beginselen minder helder. In ieder geval lopen
op dit punt de antwoorden van de rechters op de vragen in dit verband nogal
uiteen. Ziet de een het als een richtsnoer, een globale vingerwijzing voor de
rechterlijke attitude, een ander ziet in het beginsel concretere verplichtingen
liggen, waar de rechter zich niet zomaar aan kan onttrekken. Ook hier is een
duidelijke parallel met de Nederlandse bestuursrechtelijke literatuur te zien,
waarin, uitzonderingen daargelaten, over de normatieve status van beginselen en
rechtsbeginselen in het algemeen en die van het beginsel van lekenbescherming
in het bijzonder geen duidelijk gearticuleerde leerstellingen voorkomen. Het
lijkt mij voor de hand liggend dat ook hier geldt dat duidelijkheid op dit punt de
toepassing van het beginsel ten goede komt.
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§ 4.6

Afsluiting

Zonder uitzondering blijken de geïnterviewde rechters maatschappelijk bewogen professionals die naast zorg voor een juiste rechtstoepassing heel duidelijk de
belangen van de burger ‘achter de zaak’ op het oog hebben. Het beginsel van
ongelijkheidscompensatie lijkt voor hen in ieder geval een instrument te zijn aan
de hand waarvan zij hieraan verder gestalte kunnen geven en hun (in dit verband: burgervriendelijk) handelen ook in juridisch opzicht kunnen verantwoorden. De eisen en grenzen die hierbij te gelden hebben, blijken hen echter ook
dikwijls niet duidelijk. Wat overigens niet wil zeggen dat bepaalde minimumeisen die men aan behoorlijke rechtspraak kan stellen of de grenzen die daarbij
hebben te gelden, respectievelijk niet in acht zouden worden genomen of overschreden, maar het maakt wel duidelijk dat er een zekere behoefte bestaat aan
meer duidelijkheid op dit punt. Hoewel de meeste rechters in de interviews
hebben aangegeven aan een (bepaalde vorm van een) wettelijke fixatie van het
beginsel van ongelijkheidscompensatie geen behoefte te hebben of zulks niet
zinvol te vinden, doet het gegeven dat er over de aard, normatieve kracht en
reikwijdte twijfels, onduidelijkheden en onderlinge verschillen bestaan, in ieder
geval vanuit theoretisch juridisch perspectief, het tegendeel vermoeden.
Bij de analyse van de mate waarin in het Awb-procesrecht lekenbescherming
wordt geboden, is gebleken dat in ruime mate formele lekenbescherming wordt
geboden, in materieel opzicht in mindere mate. Uit de interviews met de rechters is gebleken dat de ‘streng’ ogende lijn in de jurisprudentie ten aanzien van
de ambtshalve toetsing en het aanvullen van de rechtsgronden in de praktijk
milder werkt. Bij het aanvullen van de rechtsgronden zien de rechters zich bevoegd om in ieder geval te proberen de aandacht van de burger te vestigen op
mogelijk relevante gronden. Toch zullen hier in de praktijk verschillen in aanpak voorkomen en uit de interviews bleek wel dat burgers bepaalde ‘suggesties’
niet oppikken. Hoewel er in de praktijk dus in zekere mate meer materiële
lekenbescherming lijkt te worden geboden dan wet en jurisprudentie doen vermoeden, is hiermee wel duidelijk geworden dat de rechter in ieder geval niet
zelfstandig aan normen toetst die niet door de gronden van de burger worden
bestreken, behoudens de gevallen waarin ambtshalve toetsing aangewezen is. In
het volgende hoofdstuk zal daarom worden ingegaan op de vraag welke ontwikkelingen daartoe hebben geleid en in hoeverre daarbij (in voldoende mate)
rekening wordt gehouden met en recht wordt gedaan aan de positie van de
burger als leek.
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§ 5.1

Materiële lekenbescherming door
de rechter

Inleiding

Bij de mate van deskundigheid van een procederende partij kan onderscheid
worden gemaakt tussen deskundigheid ten aanzien van het formele recht en ten
aanzien van het materiële recht. In hoofdstuk 3 bleek dat in het Awb-stelsel
vooral wordt tegemoetgekomen aan het gebrek aan deskundigheid ten aanzien
van het formele recht. De beoogde laagdrempeligheid van de procedure heeft
vooral tot doel om te voorkomen dat ondeskundigheid ten aanzien van de procedure van een partij (lees: de burger als leek) er niet aan in de weg mag staan
dat hij een antwoord krijgt van de rechter op de vraag naar de
(on)rechtmatigheid van een besluit. De rol die de rechter thans speelt door de
nieuwe zaaksbehandeling heeft vooral tot gevolg dat de burger er beter dan
vroeger van op de hoogte is hoe de procedure werkt en welke inspanningen van
hem verwacht worden. De toegenomen rechterlijke inspanningen hebben, met
andere woorden, vooral tot gevolg dat (in meerdere mate) wordt tegemoetgekomen aan het gebrek aan deskundigheid van de burger ten aanzien van het
formele recht. Hoewel het in de nieuwe zaaksbehandeling ook kan gaan over de
feiten, zal het in die gevallen toch vooral gaan om feiten die reeds, maar onvoldoende ondersteund met bewijs, door de burger naar voren zijn gebracht. De
burger wordt in mindere mate gewezen op andere relevante feiten, die wel zijn
vordering zouden kunnen ondersteunen, maar die niet door hem zijn gesteld. In
materieel opzicht lijkt de burger derhalve niet of slechts in geringe mate meer
bescherming te worden geboden dan reeds het geval was voor de invoering van
de nieuwe zaaksbehandeling. Materiële bescherming komt eerst aan de orde als
de rechter zelfstandig aan normen toetst die niet door de burger zijn genoemd
en, in het verlengde daarvan, wanneer de rechter zelfstandig onderzoek doet
naar feiten of de burger hierop wijst, die niet door de burger zelf reeds aan de
orde zijn gesteld. In hoofdstuk 3 is gebleken dat de rol van de rechter ten aanzien van de ambtshalve toetsing of het aanvullen van de rechtsgronden beperkt is
te noemen. Met betrekking tot de ambtshalve toetsing bleek dat de rechter in
beginsel alleen ambtshalve toetst aan rechtsnormen die hij bestempelt als kwesties van openbare orde. Hetzelfde geldt ten aanzien van het aanvullen van de
feiten. Hoewel de rechter daartoe wel bevoegd is, lijkt de rechter van deze bevoegdheid nauwelijks gebruik te maken.188 In de woorden van Schlössels wordt
ook ten aanzien van de feiten ‘de opvatting dat de bestuursrechter door de jaren
heen minder actief is geworden breed (…) gedragen’.189 Dat de rechter minder
actief is heeft tot gevolg dat de burger in materieel opzicht in mindere mate op
extra bescherming kan rekenen. Die beperkte taakopvatting leidt er, met andere
woorden, toe dat de burger in meerdere mate zelf het relevante in feit en recht
188
189

Bijv. Marseille 2009, p. 83 e.v. en Barkhuysen/Damen 2007, p. 323.
Schlössels 2009, p. 37, met een verwijzing naar Barkhuysen/Damen 2007, p. 323.
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dient aan te voeren. In dit hoofdstuk zal worden ingegaan op de vraag waarom
de rechter zijn taak in dezen thans beperkter opvat dan vroeger, voor de komst
van de Awb, het geval was en in hoeverre die veranderde taakopvatting recht
doet aan de positie van de burger als leek, dat wil zeggen recht doet aan de omstandigheid dat de zichzelf vertegenwoordigende burger geen of slechts in beperkte mate kennis heeft van het formele en materiële recht. Ter verklaring van
de passievere rol van de rechter met betrekking tot de ambtshalve toetsing wordt
vaak gewezen op de verschuiving van de doelstelling van het bestuursprocesrecht met de komst van de Awb, van handhaving van het objectieve recht naar
het bieden van individuele rechtsbescherming. Bij de analyse daarvan wordt
vaak gebruikgemaakt van de modellen van het zogenoemde recours objectif en het
recours subjectif, die in het navolgende zullen worden besproken. Met betrekking
tot de rol van de rechter ten aanzien van de feiten bestaat in de literatuur verschil
van mening; kort gezegd staan aan de ene kant degenen, die menen dat de rechter hier een beperkte taak heeft en alleen na dient te gaan of de manier waarop
het bestuur zijn besluit op de feiten heeft gebaseerd, zorgvuldig, dat wil zeggen
rechtmatig is, aan de andere degenen, die menen dat de rechter zo nodig ook
zelf, in het licht van de ongelijkheidscompensatie en de materiële waarheidsvinding, de feiten dient vast te stellen. In het navolgende zal de rol van de rechter
met betrekking tot de ambtshalve toetsing, het aanvullen van de rechtsgronden
en het aanvullen van de feiten op bovengenoemde punten onderzocht worden
om antwoord te kunnen geven op de vraag hoe de ‘terugtred van de rechter’
verklaard kan worden en of daarmee in voldoende mate rekening wordt gehouden met de positie van de burger als leek. Afgesloten zal worden met bevindingen en conclusies.
§ 5.2

Rol van de rechter in het pre-Awb-tijdperk en de positie van
de leek

In hoofdstuk 3 is reeds aan de orde geweest hoe de Awb-wetgever de positie
van de leek beschermd zag worden in het nieuwe bestuursprocesrecht, namelijk
door middel van een laagdrempelige procedure enerzijds en een actieve rol van
de rechter daarbinnen anderzijds. Bij de bespreking van de rol die de Awbwetgever voor de ongelijkheidscompensatie zag weggelegd in het bestuursprocesrecht bleek dat hij deze nauw verweven zag met zowel de klassieke als de
moderne doelstelling. Toch bleek dat de rol van de rechter niet zo actief is als de
memories van toelichting op de Awb doen vermoeden. Die lijdelijker rol van de
rechter is van invloed op de mate waarin de leek extra bescherming wordt geboden tegen zijn gebrek aan deskundigheid; met name met betrekking tot de
ambtshalve toetsing en de aanvulling van de gronden en de feiten geldt dat hoe
minder activiteiten de rechter hier onderneemt, hoe meer partijen zelf dienen te
ondernemen en juist voor de burger als leek kunnen dat activiteiten zijn die
hem niet gemakkelijk afgaan. Het bestuursprocesrecht voor de Awb had, zo
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wordt doorgaans gesteld, als doel de handhaving van het objectieve recht.190
Teneinde die doelstelling optimaal te kunnen realiseren, voerde de rechter in
ruime mate ambtshalve activiteiten uit. Zo toetste hij onafhankelijk van hetgeen
partijen hadden aangevoerd of het in geding zijnde besluit rechtmatig was.191
Hoewel ook toen, in bijvoorbeeld de Wet Arob en de Wet BAB, de eis was
opgenomen dat de burger zijn beroepschrift van gronden van beroep moest
voorzien, ging de rechter ook onafhankelijk daarvan en intensiever dan nu, na of
het besluit de toets der rechtmatigheid kon doorstaan.192 Voorts was de rechter
verantwoordelijk voor de feiten en diende hij ervoor zorg te dragen dat zijn
beslissing omtrent de vraag of het besluit rechtmatig was berustte op de materiële
waarheid. Daartoe was hij uitgerust met een uitgebreid arsenaal aan onderzoeksbevoegdheden. In een procesmodel waarin de rechter zich op een dergelijke
manier opstelt, zullen de mogelijk nadelige effecten van de omstandigheid dat de
burger als leek procedeert, niet zo snel aan de oppervlakte komen; van hem
worden op die terreinen immers nauwelijks inspanningen gevraagd. Zowel ten
aanzien van de gronden van het beroep als ten aanzien van de feiten is de rol van
de rechter zo dominant dat het gebrek aan deskundigheid van de burger zich
eenvoudigweg niet of nauwelijks kan manifesteren. Zo bezien is de positie van
de burger als leek in het klassieke model sterk te noemen of, beter gezegd, kan
niet gezegd worden dat de burger op die terreinen als gevolg van zijn gebrek aan
deskundigheid een zwakke positie heeft. Keerzijde van die ruime taakopvatting
was wel dat de rechter meende niet gebonden te zijn aan de omvang van het
geding zoals hem die gepresenteerd was door de burger. In samenhang daarmee
was hij tevens van opvatting dat de burger door het instellen van het beroep in
een nadeliger positie kon komen dan hij was voor hij het beroep instelde, hoewel dit in de praktijk nauwelijks voorkwam.193 Hij meende dat het algemeen
belang, het handhaven van het objectieve recht, tevens vergt dat een materieelrechtelijk juiste beslissing prevaleert boven het belang dat de burger heeft bij de
uitkomst van de procedure. In de pre-Awb was dus de positie van de burger als
leek sterk te noemen, aangezien door de ruime ambtshalve toetsing en aanvulling van de feiten door de rechter er nauwelijks een appel op deskundigheid ten
aanzien van het materiële recht werd gedaan.194 Ten aanzien van de uitkomst
van de procedure was de positie van de burger zwakker dan in het huidige beVgl. Scheltema: ‘[d]eze algemene controle-functie heeft bij de vormgeving van de Nederlandse administratieve rechtsgangen een duidelijke rol gespeeld’, zie Scheltema 1983, p.
7, zie ook Harmsen 2013, p. 285.
191 Zie bijv. Harmsen 2013, p. 285.
192 De Poorter en De Graaf wijzen erop dat ‘in het Nederlandse recht een grondwettelijk
oriëntatiepunt op doel en functie van de bestuursrechtspraak altijd heeft ontbroken’, zie De
Poorter en De Graaf 2011, p. 19.
193 Betwijfeld dient te worden dat dit onder de klassieke doelstelling wel mogelijk behoorde
te zijn: hierop wordt teruggekomen in paragraaf 5.3.1.1.
194 Ook Damen meent dat de burger meer rechtsbescherming kreeg voor de Awb. Niet
omdat de Awb niet goed zou zijn ingericht, maar vanwege de problematische juridische
kwaliteit van het bestuur en de jurisprudentie van met name de Afdeling bestuursrechtspraak, die volgens hem op gespannen voet staat met de tekst, de geschiedenis en het systeem van de Awb, zie Damen 2004, p. 162.
190
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stuursproces, aangezien de rechter zich tot ultra petita gaan en reformatio in peius
bevoegd achtte.
§ 5.3

Het Awb-tijdperk: het bieden van rechtsbescherming en individuele geschilbeslechting

De Awb-wetgever koos met de Awb voor het bieden van rechtsbescherming als
doelstelling van het bestuursprocesrecht en met die keuze werd de klassieke
doelstelling, het handhaven van het objectieve recht, afgezworen. Hoewel de
Awb-wetgever blijkens de memories van toelichting een actieve rol van de
rechter voor ogen stond, is daar in de praktijk ten aanzien van de ambtshalve
toetsing, het aanvullen van de rechtsgronden en de feiten niet veel van terecht
gekomen. Ter verklaring daarvan wordt vaak gewezen op de verschuiving van
de doelstelling.195 Bij die verklaring wordt in de regel gebruik gemaakt van de
modellen van het recours objectif en het recours objectif, die als ideaaltypische modellen kunnen dienen bij de analyse van een procesrechtelijk systeem. In het navolgende zal daarop worden ingegaan en zal bezien worden of een mogelijke verschuiving van het recours objectif in de richting van het recours subjectif inderdaad
kan verklaren waarom de rechter op voormelde terreinen een minder actieve rol
speelt dan voor de komst van de Awb het geval was.
§ 5.3.1 Het recours objectif en het recours subjectif
Bij de bespreking van het doel of de functie van het bestuursprocesrecht worden
van oudsher twee functies onderscheiden, te weten de toezichtsfunctie en de
rechtsbescherminsfunctie.196 Bij deze bespreking wordt vaak verwezen naar het
Franse recht waar men het recours objectif en het recours subjectif kent.197 Dit zijn,
zoals de Commissie Rechtsbescherming van de VAR het formuleert, ook als
zodanig in de Franse doctrine erkende, ideaaltypische modellen; ‘het reëel bestaande procesrecht is altijd een mengvorm tussen beide, maar dat doet aan de
analytische waarde van de modellen niet af’.198 Schreuder-Vlasblom formuleert
het zo, dat het daarbij ‘uiteraard om theoretische uitersten [gaat], waarmee de te
maken keuzen of gesloten compromissen worden verduidelijkt’.199 De keuze
tussen beide modellen wordt bepaald door wat men als doel van het bestuursprocesrecht ziet: dient dit vooral het algemene belang van de gemeenschap door
middel van het handhaven van het geldende recht of dient bestuursprocesrecht
vooral bescherming van individuele rechtsposities van burgers te bieden? 200 De
keuze voor (een primaat van) een van beide doelstellingen heeft grote invloed
op de uitgangspunten en karakteristieken van het bestuursprocesrecht en de
Bijv. Polak 2010, p. 99.
Stroink 2006, p. 11;
197 Bijv. De Poorter en De Graaf 2011, p. 15; Stroink 2006, p. 11.
198 VAR-Commissie Rechtsbescherming 2004, p. 38.
199 Schreuder-Vlasblom 2008, p. 30.
200 VAR-Commissie Rechtsbescherming 2004, p. 38.
195
196

120

MATERIËLE LEKENBESCHERMING DOOR DE RECHTER

vormgeving en inrichting van de procedure.201 In het vorige hoofdstuk bleek
het voor (de toepassing van) het uitgangspunt van de lekenbescherming ook
relevant welk van beide ideaaltypische modellen werking in het bestuursprocesrecht heeft. Hierbij is van belang te vermelden dat de hier besproken ruimte om
lekenbescherming te bieden vooral betrekking heeft op de materiële lekenbescherming door middel van een actieve rechter. De mate waarin bescherming
door middel van de inrichting van een laagdrempelige procedure kan worden
geboden, lijkt, met andere woorden, door het gekozen model niet te worden
beïnvloed.202
§ 5.3.1.1 Het recours objectif
Binnen het recours objectif is handhaving van het objectieve recht het doel van de
rechtspraak.203 De rechterlijke taak is in dit model beperkt tot een ex tunc toetsing van het bestreden besluit aan het objectieve recht en om dit besluit in geval
van onrechtmatigheid te vernietigen.204 Het primaire doel van dit model is te
verzekeren dat het bestuur rechtmatig optreedt in het bijzonder in de vorm van
besluiten, omdat met het nemen daarvan positief recht wordt gevormd.205 In
geval van vernietiging wordt de in rechte met succes bestreden rechtshandeling
met terugwerkende kracht uit de rechtsorde verwijderd, zodat de daarmee beoogde rechtsgevolgen worden geacht nooit te hebben bestaan.206 In dit verband
wordt ook wel gesproken van een vernietigings- of annulatieberoep.207 Een
vernietiging heeft een erga-omnes-karakter; deze werkt naar haar aard jegens een
ieder.208 Om het doel van objectieve handhaving van het recht zoveel mogelijk
te waarborgen, staat beroep tegen bestuurshandelen voor een ruime groep van
beroepsgerechtigden open, waarbij het rechtssubject en zijn rechtspositie een
ondergeschikte rol spelen; het gevolg van een vernietigingsberoep kan zijn dat
de belangen van de rechtszoekende daarmee behartigd worden. Dit is echter
niet altijd het geval en ook niet het primaire doel van de procedure.209
Kenmerkend voor een recours objectif is dat niet of nauwelijks relevant is wie
een procedure tegen een bestuursbesluit aanhangig maakt en zo de rechter attendeert op een mogelijk ongeldig besluit; feitelijk zou dus eenieder tegen elk
besluit moeten kunnen opkomen. In de praktijk is echter vaak een beperking
aangebracht op het aantal beroepsgerechtigden en dienen deze een zeker belang
Vgl. VAR-Commissie Rechtsbescherming 2004, p. 38.
Tenzij men natuurlijk aanneemt dat laagdrempeligheid juist ook wordt bereikt doordat
in de bestuursrechtelijke procedure de rechter de burger ‘een helpende hand’ biedt. In die
zin wordt hier dus niet gesproken over laagdrempeligheid; die heeft in de hier bedoelde
betekenis betrekking op bijvoorbeeld de geringe procedurele regels en ruime herstelmogelijkheden na vormverzuimen.
203 Willemsen 2008, p.3.
204 VAR-Commissie Rechtsbescherming 2004, p. 39; Willemsen 2008, p. 3.
205 Schreuder-Vlasblom 2008, p. 30.
206 Willemsen 2008, p. 3.
207 VAR-Commissie Rechtsbescherming 2004, p. 39.
208 VAR-Commissie Rechtsbescherming 2004, p. 39; Willemsen 2008, p. 3.
209VAR-Commissie Rechtsbescherming 2004, p. 39; Willemsen 2008, p. 3.
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te hebben bij de vernietiging van het besluit. Vanwege het objectieve karakter
van de gerechtelijke procedure wordt dit belangvereiste niet normatief, maar
feitelijk ingekleurd.210 Het belang hoeft, met andere woorden, ‘niet de zwaarte
te hebben van een potentiële inbreuk op zijn rechtspositie’.211 In de Awb bijvoorbeeld is bepaald, en door de rechter verder uitgewerkt, dat een burger, om
ontvankelijk te zijn, moet aantonen door het besluit rechtstreeks getroffen te
worden in een eigen, concreet en persoonlijk belang.212
Een volgend kenmerk van het recours objectif is de rol van de rechter bij de
vaststelling van de omvang van het geding. In het objectieve model beperkt de
beoordeling door de rechter van het bestreden besluit zich niet tot de aangevoerde bezwaren of gronden van de burger, maar strekt deze zich uit tot een
toetsing van het besluit aan alle relevante regels van geschreven en ongeschreven
publiekrecht.213 Daarbij is voorts van belang dat de rechter de verantwoordelijkheid draagt voor de juistheid en volledigheid van de feiten waarop hij zijn beslissing grondt.214 Ten slotte wordt doorgaans aangenomen dat nog kenmerkend is
voor het objectieve model dat de positie van de aanlegger door de uitkomst van
de procedure verslechteren kan; immers wordt niet hij, maar het recht beschermd, zo is dan de redenering.215 Zoals reeds eerder werd aangestipt, dient
betwijfeld te worden dat ultra petita gaan en reformatio in peius mogelijk behoren
te zijn onder een handhavingsmodel. De rechter in het pre-Awbtijdperk meende hiertoe wel bevoegd te zijn: hij vatte zijn taak toen zo op dat het algemeen
belang ook kon vergen dat hij meer bestuurshandelingen of onderdelen daarvan
dan aangebracht door de burger aan zijn toets kon onderwerpen en tevens dat
het algemeen belang kon vergen dat de positie van de burger door het instellen
van beroep verslechterde, het zogenoemde reformatio in peius. Uit het feit echter
dat aan de burger het recht was toegekend om een actie tegen het bestuur te
starten had de rechter het verbod van ultra petita gaan en het verbod van reformatio en peius reeds behoren af te leiden. Niet alleen was hij voor zijn toezicht afhankelijk van het ‘aanbrengen’ van een mogelijk onrechtmatig besluit door de
burger, hierdoor behoorde hij zich ook beperkt te weten tot dat (onderdeel van)
het besluit dat aangebracht was. Zou hij tevens door zijn toetsing de burger in
een slechtere positie kunnen brengen dan hield het recht van de burger op toegang tot de rechter dus mede in het recht op verslechtering van zijn positie. Dan
kan nooit de bedoeling zijn geweest. Dit maakt ook duidelijk dat er geen scherpe scheiding bestaat tussen beide doelstellingen, in die zin dat het of de ene of de
andere heeft te gelden. De rechter lijkt dit niet in voldoende mate te hebben
ingezien: zoals de Awb-wetgever opmerkte dat in het nieuwe model, waar dus
het belang van de burger voorop staat, ook het algemeen belang gediend wordt,
had de rechter in moeten zien dat het andersom ook had dienen te gelden. In
het model waar behartiging van het algemeen belang het primaire doel is, speelt
VAR-Commissie Rechtsbescherming 2004, p. 40.
Van Wijk/Konijnenbelt & Van Male 2011, p. 66.
212 Art. 8:1 Awb.
213 VAR-Commissie Rechtsbescherming 2004, p. 40.
214 Willemsen 2008, p. 3.
215 VAR-Commissie Rechtsbescherming 2004, p 39.
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ook altijd het belang van de burger een rol en dienen ultra petita gaan en reformatio in peius vermeden te worden. Ook dogmatisch levert dit geen problemen op;
met de vernietiging van het onrechtmatige besluit verdwijnt dit immers uit de
rechtsorde, waardoor het objectieve recht gehandhaafd wordt. Dat ligt niet anders wanneer de rechter, ter vermijding van een reformatio in peius, tevens oordeelt dat de rechtsgevolgen van het vernietigde besluit in stand dienen te blijven.
§ 5.3.1.2

Het recours subjectif

Het subjectieve model neemt het perspectief van de aanlegger tot uitgangspunt
en stelt de vraag centraal of het bestuur zich schuldig heeft gemaakt aan een
schending van of een inbreuk op een subjectief recht van de burger.216 Is sprake
van een dergelijke schending of inbreuk dan is het bestuurshandelen jegens de
aanlegger onrechtmatig, hetgeen overigens niet hetzelfde is als ongeldig; een
bestuurshandeling kan namelijk wel strijdig zijn met het objectieve recht en
daarmee ongeldig, maar toch jegens de aanlegger niet onrechtmatig, omdat de
norm die geschonden is niet strekt tot bescherming van de belangen waar de
aanlegger bescherming in vraagt, het zogenaamde Schutznormvereiste.217 Willemsen verwoordt het aldus dat ‘[het] in het recours subjectif gaat […] om het
handhaven van subjectieve rechten van de aanlegger en […] de vraag of deze
daarvoor in rechte op kan komen [valt] samen met de rechtsvraag naar het bestaan en geschonden zijn van een hem jegens de gedaagde toekomend subjectief
recht’.218
In het recours subjectif, waar de rechtspositie van de burger centraal wordt
gesteld, doet minder ter zake tegen welke vorm van bestuurshandelen de aanlegger bescherming vraagt. In het subjectieve model dient de bestuursrechter
rechtsbescherming te kunnen bieden wanneer de aanlegger om rechtsbescherming van zijn subjectieve rechten vraagt. Het doet er dan niet toe of het mogelijk ‘schendende’ of ‘inbreukmakende’ handelen van het bestuur in de vorm van
een publiekrechtelijke rechtshandeling plaatsvindt. In het subjectieve model is de
bevoegdheid van de bestuursrechter, met andere woorden, niet gekoppeld aan
het besluitbegrip.219 Belangrijke vraag is dan wel waarin de afbakening tussen de
bestuursrechter en de burgerlijke rechter gezocht dient te worden. Dit criterium
zal dan gezocht moeten worden in de aard van de rechtsbetrekking.220 In een
recours subjectif krijgt de rechtsbescherming gestalte door het oordeel van de rechter over de vordering van de eiser. Het is dus een ‘procesmodel waarbij de bestuursrechtspraak primair is betrokken op de rechtspositie, in de zin van de rech-

Willemsen 2008, p. 3; VAR-Commissie Rechtsbescherming 2004, p. 42.
VAR-Commissie Rechtsbescherming 2004, p. 42.
218 Willemsen 2008, p. 3.
219 VAR-Commissie Rechtsbescherming 2004, p. 42.
220 Idem, p. 42, waarbij nog de opmerking gemaakt wordt dat ook gekozen kan worden
voor een strikt formeel criterium, waarbij alle geschillen tussen bestuur en burger onder de
bestuursrechter vallen. Dit heeft men volgens de auteurs zelfs in Frankrijk niet vol weten te
houden, waar dat criterium wel als uitgangspunt heeft te gelden.
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tens beschermde belangen van de eisende partij’.221 De rechter dient zo mogelijk222 het geschil definitief te beslechten en voor zover in geschil, ex nunc de
rechtsbetrekking tussen het bestuur en de burger vast te stellen. Daarbij past dat
het oordeel van de rechter ‘slechts’ tussen partijen, inter partes, werkt.223 Binnen
het subjectieve model beperkt de rechter zich ten aanzien van de omvang van
het geding, de gronden en de feiten tot datgene wat partijen inbrengen.224
Een subjectief model vergt een gedifferentieerd stelsel van rechtsvorderingen
en corresponderende uitspraakbevoegdheden. De VAR-Commissie Rechtsbescherming noemt er in dit verband enkele: een vordering om een bestuurshandeling onrechtmatig te verklaren, een vordering tot schadevergoeding wegens
rechtmatige of onrechtmatige daad, een vordering tot nakoming of ontbinding
van meerzijdige publiekrechtelijke rechtshandelingen en een vordering tot vaststelling van een rechtstoestand (declaratoir).225 Hierbij is voorts van belang dat in
een zuiver subjectief model een vordering om een bestuurshandeling onrechtmatig te verklaren slechts kan worden toegewezen indien de belangen van de
aanlegger door de geschonden rechtsregel (mede) worden beschermd. Deze
relativiteitseis heeft gevolgen voor de kring van beroepsgerechtigden; in een
zuiver subjectief model is een louter feitelijk belang niet voldoende om als belanghebbende te worden aangemerkt, maar moet sprake zijn van een rechtens
relevant belang. Dit heeft op zijn beurt weer tot gevolg dat het onderscheid
tussen ontvankelijkheid en gegrondheid van de vordering vervaagt.226 Het subjectieve model verzet zich naar zijn aard tegen de mogelijkheid van een voor de
aanlegger nadelig uitvallende rechterlijke uitspraak in vergelijking met de situatie
waarin hij zonder het instellen van beroep zou zijn; voor een reformatio in peius is
in dit model derhalve geen ruimte.227

De Poorter en De Graaf 2011, p. 27, met een verwijzing naar Schueler 2009, p. 7-9.
De VAR-Commissie Rechtsbescherming merkt in dit verband nog op dat de mogelijkheid daartoe afhangt van een al dan niet discretionaire bevoegdheid van het bestuur, VARCommissie Rechtsbescherming 2004, p. 42.
223 Willemsen 2008, p. 3; VAR-Commissie Rechtsbescherming, p. 42.
224 Willemsen stelt in haar preadvies voor de Nederlandse Vereniging voor Rechtsvergelijking dat er discussie bestaat over de vraag in hoeverre binnen het subjectieve model de
rechter naast de vordering gebonden is aan hetgeen door partijen naar voren is gebracht en,
indien deze vraag bevestigend wordt beantwoord, waarom zulks het geval is. Aan de ene
kant is er de groep die meent dat de rechter hier beperkte bevoegdheden heeft. Zij doet
daarvoor soms een beroep op het contradictoire beginsel, het beginsel van hoor en wederhoor. Soms wordt daarnaast of in plaats van een beroep gedaan op de partijautonomie, op
basis waarvan partijen immers vrij zijn om te bepalen wat zij aan de rechter wensen voor te
leggen. Daarnaast is er de groep, die meent dat de rechter hier ruime bevoegdheden heeft.
Zij doet daartoe doorgaans een beroep op de legaliteitseis. Binding aan de wet levert
rechtsbescherming op, want niet alleen het bestuur dient uit te gaan van de juiste feitelijke
grondslag, maar ook de bestuursrechter. Alleen dan kan gewaarborgd worden dat de wet
wordt nageleefd en daarmee rechtsbescherming wordt geboden, Zie Willemsen 2008, p. 3
en 4.
225 VAR-Commissie Rechtsbescherming 2004, p. 42/43
226 VAR-Commissie Rechtsbescherming 2004, p. 43.
227 Zie TK1991-1992, 22495, nr. 3, p. 142.
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§ 5.3.1.3

De positie van de leek in het objectieve en het subjectieve model

Procederen vereist kennis van het materiële recht – welke rechtsnormen kunnen
mijn vordering ondersteunen en welke feiten zijn in dat kader relevant? – en
van het formele recht – aan welke regels dien ik me in de procedure te houden
op bijvoorbeeld het gebied van de termijnen of het bewijzen? Bij de analyse van
de Awb is gebleken dat het mogelijk is aan de ondeskundigheid met betrekking
tot het formele recht tegemoet te komen door weinig procedurele regels te
hanteren en in beginsel een herstelmogelijkheid te bieden wanneer deze regels
worden overtreden. Bij schendingen van regels die zich niet voor herstel lenen,
kan de burger extra bescherming worden geboden – zoals bij de doorzendplicht
het geval is – of extra informatie worden gegeven; de norm dat de beroepstermijn zes weken bedraagt, dient aan de burger medegedeeld te worden. Met
deze lekenbeschermende voorzieningen kan worden voorkomen dat de burger
een rechterlijk oordeel over de door hem aangebrachte bestuurshandeling wordt
onthouden. Zoals gezegd, lijkt het gehanteerde model, objectief of subjectief,
geen invloed te hebben op de mate waarin zulke voorzieningen kunnen voorkomen. Aan de ondeskundigheid ten aanzien van het materiële recht zal, zo is
gebleken, vooral door de rechter tegemoetgekomen dienen te worden; met
procesregels kan ten aanzien daarvan geen algemene, beschermende rol worden
gespeeld. Dat geldt ook ten aanzien van sommige regels van formele aard, bijvoorbeeld bij regels die gelden op het gebied van het bewijzen. Informatie daarover zal steeds toegespitst dienen te zijn op het concrete, onderliggende geval,
en een algemene regeling hierover zal lastig te realiseren zijn. Kort gezegd kan
de rechter op een tweetal manieren lekenbescherming bieden: hij kan de burger
helpen ten aanzien van het formele en ten aanzien van het materiële recht. Hoe
is nu de positie van de leek in het objectieve en het subjectieve model?
De rol die de rechter kan spelen ten aanzien van de omvang van het geding,
de gronden en de feiten, is in grote mate bepalend voor de vraag in hoeverre hij
activiteiten kan ontplooien waarmee voorkomen wordt dat mogelijk nadelige
effecten van het gebrek aan deskundigheid van de burger zich kunnen manifesteren. In het objectieve model speelt de rechter op deze terreinen een dominante rol. Ten aanzien van de omvang van het geding zal in dit model de rechter
eerder van een ruime uitleg van datgene waar het beroep zich tegen richt, uitgaan dan een beperkte; met handhaving als doel is het van belang dat de controle van het bestuurshandelen zo ruim mogelijk plaatsvindt. Zoals gezegd, speelt in
het objectieve model nauwelijks een rol wat de appellant ter ondersteuning van
zijn beroep naar voren brengt. De rechter houdt het door de burger ‘aangebrachte’ besluit zo aandachtig mogelijk tegen het licht van het recht en toetst het
besluit zo ruim mogelijk; hij brengt dus zo nodig zelf gronden aan en toetst
ambtshalve of het besluit de rechtmatigheidstoets kan doorstaan. Ten aanzien
van de feiten geldt dat de rechter hier primair de verantwoordelijkheid voor
draagt. Het gaat in het objectieve model immers om de toetsing van objectief
recht en daarom dient de uitspraak van de rechter zoveel als mogelijk conform
de werkelijkheid te geschieden.
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Het voorgaande maakt duidelijk dat het gebrek aan deskundigheid van de
burger met betrekking tot de kennis van het (formele en materiële) recht, de
vaststelling en waardering van relevante feiten en het bewijzen van de feiten
binnen het objectieve model voor een groot gedeelte wordt opgevangen door
de rol van de rechter bij die elementen van het procederen. Niet als doel op
zichzelf, maar in het kader van de rechterlijke taak binnen dit model om te controleren of het bestuur zijn bevoegdheden conform de wet heeft uitgeoefend.
Hierbij zij opgemerkt dat mijns inziens ten onrechte wel wordt gesteld dat in
een objectief model de rechter de ‘beste raadsman van de burger’ behoort te zijn.
De VAR-commissie Rechtsbescherming bijvoorbeeld merkt in dit verband op
dat in het verleden, toen het Nederlandse stelsel in sterkere mate objectief te
noemen was

‘(…) de bestuursrechter “de raadsman van de burger” zou moeten zijn
(cursivering AM). In een proces dat primair strekt tot handhaving van
het objectieve recht door controle op de geldigheid van besluiten, was
dat ook niet bezwaarlijk, want daarin deed de inbreng – of het gebrek
daaraan – van partijen strikt genomen niet terzake.’228
In deze gedachtegang van de VAR-Commissie is sprake van een paradox: in een
objectief model dient de bestuursrechter ongelijkheidscompensatie te bieden (de
raadsman van de burger zijn) en de inbreng van partijen doet niet ter zake, zo is
de redenering. Maar de zwakke positie van de burger komt nu juist voor een
belangrijk gedeelte tot uitdrukking in zijn inbreng (van gronden of feiten) of
door het gebrek daaraan. Als de rechter zijn taak conform een zuiver objectief
model uitvoert, bestaat aan rechterlijke (materiële) lekenbescherming nauwelijks
behoefte; doordat de rechter zich actief inlaat met de omvang van het geding,
het aanvullen van de rechtsgronden en de feiten en het bewijzen hiervan kan het
gebrek aan deskundigheid van de burger zich eenvoudigweg niet manifesteren,
zodat de behoefte niet kan ontstaan dat de rechter ‘de beste raadsman van de
burger behoorte te zijn’. Dat de rechter ‘de beste raadsman van de burger is’, is
dus het feitelijke gevolg van de actieve manier waarop de rechter zich in het
objectieve model op voornoemde terreinen dient op te stellen. In een objectief
model bestaat, met andere woorden, geen behoefte aan een rechter die lekenbeschermende activiteiten (lees: een houding als ‘beste raadsman van de burger')
ontwikkelt.
Hoe staat het met de positie van de leek in het subjectieve model? Het gekozen model blijkt invloed te hebben op de mate waarin de rechter zich actief
inlaat met de omvang van het geding, de gronden en de feiten. In het subjectieve model dragen partijen primair de verantwoordelijkheid van wat zij aan de
rechter willen voorleggen. Bij de omvang van het geding zal de rechter zich zo
strikt mogelijk hebben te houden aan datgene wat de aanlegger hem voorlegt.
Ook ten aanzien van de gronden en de feiten speelt de rechter een terughoudende rol; hij beperkt zich wat de in geding gebrachte gronden betreft tot die
228

VAR-Commissie Rechtsbescherming 2004, p. 35.
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gronden die de burger hem presenteert en zal deze indien nodig ‘slechts’ voorzien van een juridische kwalificatie. Ook ten aanzien van de feiten wordt in het
subjectieve model van partijen verwacht dat zij zelf hun gronden met de relevante feiten ondersteunen en deze met geschikte bewijsmiddelen aannemelijk
trachten te maken. Het voorgaande maakt duidelijk dat het subjectieve model
een groter appel doet op de juridische deskundigheid van partijen; de partijverantwoordelijkheid en –gerichtheid zijn hier groot en de rol van de rechter beperkter. In het subjectieve model ontstaat, met andere woorden, door de lijdelijke rechter de omstandigheid dat de nadelige effecten van de juridische ondeskundigheid van een leek zich kunnen doen gevoelen. Zoals aan de orde is geweest speelt deskundigheid ten aanzien van het materiële recht vooral een rol bij
het verwoorden van de bezwaren die men tegen een besluit wenst in te brengen. Ten aanzien van de feiten geldt hetzelfde: wil men zich op bepaalde rechtsnormen beroepen, dan zal men ook dienen te weten onder welke feitelijke
voorwaarden het beroep daarop succesvol kan zijn. Ook speelt hierbij kennis
van het formele recht een rol; zo zal de burger ook dienen te weten hoe en
wanneer hij de feiten met geschikte bewijsmiddelen naar voren dient te brengen.
In het licht van het voorgaande is het duidelijk dat in het zuiver subjectieve
model een groter appel gedaan wordt op de juridische deskundigheid van partijen. Ik meen zelfs in die mate dat betwijfeld dient te worden dat voorgeschreven
procesvertegenwoordiging in het subjectieve model kan ontbreken.229 Die stelling is niet verwonderlijk, aangezien het subjectieve model in wezen gelijk is aan
het civiele model, waarvan de verplichte procesvertegenwoordiging als een
beginsel wordt beschouwd.230 Ook in het Franse recours subjectif van het contentieux de pleine jurisdiction is in de regel procesvertegenwoordiging voorgeschreven.231 Ook in het civiele proces is procesvertegenwoordiging voorgeschreven
vanwege het te veronderstellen gebrek aan deskundigheid van leken. De daardoor te verwachten gebrekkige en hiaten vertonende inbreng van gronden en
feiten zou de rechter nopen tot een actieve bemoeienis daarmee. Die ‘Prozessunfähigkeit’ zou, met andere woorden, nopen tot een ‘modelvreemde’ rol van
de rechter. In een zuiver subjectief model komt zo geredeneerd de leek niet
voor.
Het voorgaande noopt tot de conclusie dat in een subjectief model zonder
voorgeschreven procesvertegenwoordiging de positie van de leek duidelijk
zwakker is dan in het objectieve model. In het objectieve model doen zich
eventueel nadelige effecten van het leek zijn zich dus nauwelijks gevoelen, omDie twijfel deelt ook Brugman, zie Brugman 2010, p. 30.
Zie bijv. Stein en Rueb 2005, p. 32; Dikwijls wordt bij de bespreking van procesrechtelijke beginselen teruggegrepen op de indeling van Van Boneval Faure: ook hij noemde de
verplichte procesvertegenwoordiging als beginsel van het civiele proces. Rutgers vraagt zich
in zijn dissertatie over de verplichte procesvertegenwoordiging af of deze wel als een beginsel is te kwalificeren – een beginsel vormt in zijn ogen een ‘voorwaarde zonder welke het
burgerlijk geding niet aan zijn doel kan beantwoorden’ - hij concludeert wel dat het een
regel is die sinds 1838 in Nederlandse civiele geding van kracht is geweest, zie Rutgers
1979, p. 319 en 322.
231 Debbasch et Ricci 1990, p. 712; Willemsen 2005, p. 72.
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dat de rechter daarin primair de verantwoordelijke voor de gronden en de feiten
(met inbegrip van het bewijzen daarvan) is; door zijn activiteiten op die terreinen speelt de mate van deskundigheid van partijen derhalve nauwelijks een rol.
In het subjectieve model kunnen de nadelige effecten van het gebrek aan juridische deskundigheid zich juist op die terreinen doen gevoelen. Het voorgaande
maakt duidelijk dat in de omstandigheid dat een partij als leek procedeert een
bestaansreden kan zijn gelegen voor een rechter die zich actief inlaat met gronden en feiten. Is hier in het objectieve model geen behoefte aan, aangezien de
rechter activiteiten op die terreinen reeds heeft te ontplooien in het licht van de
(optimale) realisatie van het doel daarvan, in een subjectief model zonder voorgeschreven procesvertegenwoordiging is dat wel het geval, aangezien de gebrekkige presentatie van feit en recht door de leek daartoe aanleiding kunnen vormen.
§ 5.3.1.4

Het Nederlandse stelsel: objectief met subjectieve elementen

Uit het voorgaande is duidelijk geworden dat het Nederlandse bestuursprocesrecht zoals dat bestond voor de komst van de Awb, in grote mate overeenkwam
met het recours objectif. In dat model is de positie van de leek sterk te noemen; op
juridische deskundigheid wordt nauwelijks een appel gedaan. Nadeel voor de
burger was in dat model echter wel dat de rechter zich bevoegd achtte tot een
reformatio in peius. Het Awb-procesrecht wordt doorgaans gekenschetst als een
mengvorm van het objectieve en het subjectieve model. Het wordt getypeerd
als ‘van oorsprong sterk objectief met een enkel subjectief element’.232 Naarmate
de doelstelling van het bestuursprocesrecht meer verschoof in de richting van
individuele rechtsbescherming namen de subjectieve elementen toe. In de
woorden van Schreuder-Vlasblom biedt ‘het vigerend stelsel (…) een objectief
vernietigingsberoep dat in toenemende mate subjectieve trekken vertoont.233 De
VAR-Commissie Rechtsbescherming signaleert het als een probleem dat deze
subjectiveringstendensen gecombineerd dienen te worden met het Awb-stelsel,
dat immers nog steeds uitgaat van een objectief model: een vernietigingsberoep
tegen besluiten. Schueler e.a. spreken in dit verband van een ambigue positie
waarin de bestuursrechter zich bevindt, aangezien deze enerzijds van de Awbwetgever de opdracht heeft gekregen om geschillen zoveel mogelijk definitief te
beslechten en anderzijds zijn werk moet verrichten binnen de kaders van een
procesrecht dat in sterke mate voortbouwt op een stelsel waarbinnen de rechter
zich diende te beperken tot een toetsing van besluiten aan het (objectieve)
recht.234 De objectieve ‘roots’ van het Nederlandse stelsel verklaren de centrale
positie van het besluitbegrip in procestechnische zin en waarom vernietiging nog
steeds de eerste en belangrijkste uitspraakbevoegdheid van de bestuursrecht is
(art. 8:72, eerste lid, Awb).235 Het vergt voorts de nodige creativiteit om bepaalde subjectieve acties (vorderingen) in het huidige systeem te passen. Daarnaast is
VAR-Commissie Rechtsbescherming 2004, p. 44.
Schreuder-Vlasblom 2008, p. 34.
234 Schueler, Drewes e.a. 2007, p. 23.
235 VAR-Commissie Rechtsbescherming 2004, p. 44.
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het gegeven dat de vernietiging van het besluit niet slechts tussen partijen, maar
erga omnes werkt, een objectief element van het stelsel. Het Nederlandse stelsel
kent verschillende subjectieve elementen. Zo is het mogelijk, als afhankelijke
vordering, om naast vernietiging schadevergoeding te vorderen. Een ander
voorbeeld betreft de mogelijkheid van de rechter om ex nunc een geschil te beslechten door zelf in de zaak te voorzien.236 Daarnaast heeft de strategischbesluitbegripjurisprudentie voor een verdere subjectivering van het bestuursprocesrecht gezorgd; deze jurisprudentie heeft voor het oprekken van het besluitbegrip gezorgd, waardoor de bestuursrechter bevoegd is om te oordelen over geschillen die in wezen geschillen over schuldvorderingen (dus subjectieve rechten) zijn en waardoor het ‘besluitmodel’ (in die context) nog slechts een formele, procestechnische functie heeft.237
Zoals gezegd wordt doorgaans in de Nederlandse literatuur de indeling volgens het materiële criterium238 gehanteerd en wordt het Nederlandse stelsel
beoordeeld of verklaard aan de hand van het begrippenpaar recours objectif en
recours subjectif. Het voorgaande maakt echter duidelijk dat de veranderende taakopvatting van de rechter ten aanzien van de ambtshalve toetsing en zijn bemoeienis met de feiten zich er niet goed toe leent om aan de hand van een verschuiving van het objectieve naar het subjectieve model verklaard te worden.239 In
het subjectieve model noopt de aard van het recht waarin bescherming wordt
gevraagd tot een lijdelijke rechter; in het Nederlandse bestuursrechtelijke systeem is echter de aard van het recht waarin bescherming wordt gevraagd, niet
veranderd. In de Awb gaat het hoofdzakelijk om de vraag of de bevoegdheidsuitoefening door het bestuur rechtmatig is geweest240. Dat roept de vraag op hoe
het doel dat met de komst van de Awb werd geïntroduceerd, dan getypeerd
dient te worden. Hoewel het dus juist is te stellen dat de doelstelling handhaving
van het objectieve recht, het recours objectif, is verlaten, is het onjuist om te stellen
Ex tunc toetsing is immers een element van het objectieve model.
VAR-Commissie Rechtsbescherming 2004, p. 44.
238 Classificatie van een procesmodel is afhankelijk van het criterium dat men hanteert. Bij
het formele criterium wordt gekeken naar de uitspraakbevoegdheden van de rechter. Op
basis van de formele classificatie is duidelijk dat de rechter in het Nederlandse bestuursrechtelijke procesmodel meer mag dan enkel vernietigen, zodat het te typeren is als een recours
de contentieux de pleine jurisdiction. Beoordeelt men het procesmodel aan de hand van het
materiële criterium, dan kijkt men naar de aard van het recht dat ingeroepen wordt. Beoordeelt naar dit criterium is het Nederlandse stelsel nog immer als een contentieux objectif te
bestempelen: de burger stelt immers in de regel niet schending van zijn subjectieve recht,
maar onrechtmatigheid van door het bestuur gevormd recht. Dit wordt in Frankrijk bestempeld als het recours pour excés de pouvoir. Het betreft de vraag naar de rechtmatigheid van
de uitoefening van een bestuursbevoegdheid of, anders gezegd, het betreft de vraag of de
bevoegdheidsuitoefening van het bestuur binnen de grenzen van het recht is gebleven. Zie
bijv. Chapus 2006, p. 203 e.v., Debbasch et Ricci 1990, p. 712 e.v.; Willemsen 2005, p.
72.
239 De Poorter heeft hier ook reeds op gewezen in zijn preadvies uit 2010, zie pag. 14 e.v.
240 Hoofdzakelijk, aangezien ook een schadevergoedingsprocedure kan worden gevolgd,
waarin derhalve een subjectief recht wordt ingeroepen. Hoofdzakelijk geldt echter dat de
rechter wordt geadieerd met de vraag of de uitoefening van openbaar gezag door het bestuur rechtmatig is geweest.
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dat de tegenhanger van dat model, het recours subjectif, ervoor in de plaats is gekomen; nog steeds immers staat de vraag centraal of de rechtsvorming door het
bestuur in de vorm van een besluit, objectief recht derhalve, in overeenstemming is met het recht. De burger vraagt, met andere woorden, niet om bescherming in een hem toekomend subjectief recht, maar legt aan de rechter de
vraag voor of het bestuur bij de uitoefening van openbaar gezag binnen de grenzen van het recht is gebleven. Bij de classificatie door middel van het recours
objectif en het recours subjectif heeft men het dan ook niet over het doel van de
procedure, maar over het recht dat door de aanlegger wordt ingeroepen. De
verklaring voor de veranderende taakopvatting van de rechter zal dus ergens
anders in moeten worden gevonden.
§ 5.4

Rechtsbescherming en geschilbeslechting in plaats van bescherming van subjectieve rechten

Het voorgaande had vooral tot doel om aan de hand van de ideaaltypische modellen van het recours objectif en het recours subjectif de veranderde taakopvatting
van de rechter te verklaren en aan de hand daarvan de positie van de leek daarbinnen te beschrijven. Duidelijk is geworden dat de positie van de leek in het
objectieve en het subjectieve model zoals die traditioneel worden gehanteerd
wezenlijk verschilt en dat die in het subjectieve model duidelijk zwakker is of,
anders geformuleerd, dat het subjectieve model een groter appel doet op juridische deskundigheid van partijen. Zozeer zelfs dat de vraag gerechtvaardigd is of
een zuiver subjectief model zich er wel toe leent om daarin af te zien van het
voorschrijven van vertegenwoordiging. Belangrijker echter is dat gebleken is dat
men zich in de Nederlandse situatie ter rechtvaardiging van de lijdelijke rol van
de rechter waar het zijn ambtshalve toetsing betreft en zijn bemoeienis met de
feiten, niet kan beroepen op een verschuiving van het objectieve naar het subjectieve model, aangezien wel de doelstelling is veranderd, maar niet het recht
dat bij de rechter ingeroepen wordt: nog immer staat de vraag naar de rechtmatigheid van een besluit centraal. Dat roept de vraag op waar die beperktere rol
dan door verklaard of mee gerechtvaardigd kan worden. Op grond van het
voorgaande zou het juist voor de hand liggen dat de rol van de rechter nog
immer actief is, ook waar het de ambtshalve toetsing betreft, nu in het Awbprocesmodel nog steeds de rechtmatigheid van een besluit centraal staat. Met de
komst van het Awb-procesrecht heeft de Awb-wetgever gesteld dat niet langer
handhaving van het objectieve recht als zelfstandig doel kan gelden, maar dat het
nieuwe procesrecht als doel heeft het bieden van individuele rechtsbescherming.
Nu uit het voorgaande is gebleken dat in het Awb-proces in de regel geen
schendingen van of inbreuken op subjectieve rechten van burgers worden voorgelegd aan de rechter, is duidelijk dat het bieden van individuele rechtsbescherming niet opgevat dient te worden als handhaving van het subjectieve recht,
zoals dat in het subjectieve model wordt begrepen. In de manier waarop de
Awb-wetgever het bieden van rechtsbescherming als doelstelling van het Awbprocesrecht heeft geïntroduceerd kan wellicht een verklaring worden gevonden
voor de veranderde taakopvatting van de rechter.
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§ 5.4.1 Het bieden van individuele rechtsbescherming
In de memories van toelichting gaat de regering in op de nieuwe doelstelling
van het bestuursprocesrecht. In de bespreking daarvan onderscheidt hij twee
doelstellingen: handhaving van het objectieve recht en het bieden van rechtsbescherming. Om antwoord te krijgen op wat de Awb-wetgever onder rechtsbescherming verstond, is het zinvol in te gaan op wat hij onder beide doelstellingen verstaat. Over de eerste doelstelling, die voor de komst van de Awb had te
gelden, merkt de Awb-wetgever het volgende op.
‘Gelet op de conceptie van de eenzijdigheid, ligt het voor de hand dat als
oogmerk van een bestuursrechtelijke procedure aanvankelijk vooral werd
beschouwd de controle van de wijze waarop het desbetreffende bestuursorgaan zich had gekweten van de aan hem opgedragen uivoering van de door
de (formele) wetgever vastgestelde regels. Die controle diende primair het algemeen belang.’241
Onder handhaving van het objectieve recht verstaat de Awb-wetgever dus controle op bestuurshandelen in het algemeen belang. De tweede doelstelling is
volgens de regering het bieden van rechtsbescherming:
‘[g]elet op de eenzijdigheid van het bestuurshandelen en de daarmee gepaard gaande ongelijkheid in de verhouding bestuursorgaan – burger, ligt
het evenzeer voor de hand dat een bestuursrechtelijke procedure mede
tot doel had het bieden van rechtsbescherming aan de burger tegen het
eenzijdige optreden van de – machtige(r) – overheid. (…) Wij merken
op, dat het onderkennen van deze tweede doelstelling in de meeste gevallen heeft geleid tot een stelsel waarin het recht om het handelen van
het bestuur ter toetsing aan de rechter voor te leggen, is toegekend aan
degene wiens belang rechtstreeks bij dat handelen was betrokken.’242
Onder beide stelsels blijkt dus de aard van datgene wat getoetst wordt, hetzelfde,
namelijk de rechtmatigheid van een bestuurshandeling. Ook onder de Awb blijft
het in zoverre, met andere woorden, om een controle van het bestuur gaan. Het
onderscheid dient gevonden te worden in het kader waarvan die rechtmatigheidstoetsing plaatsvindt. Zoals hierboven bleek, geschiedde de controle van
bestuurshandelen in het ‘klassieke’ model in het licht van het algemeen belang.
De Awb-wetgever merkt op dat bij de tweede doelstelling, rechtsbescherming,
het recht op controle wordt toegekend aan degene wiens belang rechtstreeks bij
dat handelen is betrokken. Onder rechtsbescherming moet de Awb-wetgever
dus hebben verstaan: controle op bestuurshandelen in het belang van de burger.
Zo bezien vertoont het rechtsbeschermingsmodel sterke overeenkomsten met
het handhavingsmodel en is in beide gevallen sprake van controle op bestuurs241

PG II, p. 172.
II, p. 172.

242PG
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handelen. Alleen de ratio van die controle is anders. Controle is dus als het genus van de species ‘in het algemeen belang’ en ‘in het belang van de burger’ te
beschouwen. Aan deze verschuiving van perspectief verbindt de Awb-wetgever
de consequentie dat in het nieuwe controlemodel, waarin de controle dus in het
belang van de burger dient plaats te vinden, geen ruimte is voor ultra petita gaan
en reformatio in peius; van beide kan niet verwacht worden dat deze het belang
van de burger dienen, is de redenering van de Awb-wetgever.243
Schreuder-Vlasblom legt aan de hand van Van Dale uit dat de term rechtsbescherming aansluit bij de betekenis van ‘begunstigen’ en ‘bevoordelen’ en dat dit
past bij het bieden van rechtsbescherming: de bestuursrechter als compensator
van de ongelijkheid tussen de dreigende overheid en de zwakke burger. Dit lijkt
op een burgervriendelijke visie met ruime mogelijkheden voor de rechter. Die
indruk wordt in het vervolg van haar betoog echter weggenomen. De visie dat
het bestuursproces door middel van controle op of rechtsbescherming voor de
burger tegen het bestuur dient te faciliteren, zo vervolgt ze, ‘faalt244 waar het
bestuur bemiddelt tussen tegenstrijdige belangen van bepaalde burgers’ of wanneer het bestuur ‘staat tegenover een wel zo sterke partij’.245 In meerpartijengeschillen is derhalve geen ruimte voor (inhoudelijk) lekenbeschermend optreden
door de rechter. Ook voor de overige gevallen ziet ze daar echter weinig ruimte
voor, aangezien volgens haar de ‘rechtsbeschermingsvisie’ door haar ‘fixatie op
individuele zaken aard en zin van de bestuurstaak uit het oog [verliest].246 Met
het begrip rechtsbescherming wordt het bestuur in haar ogen namelijk als
‘kwaad’ of een ‘dreiging’ ‘geafficheerd’ – het betreft immers rechtsbescherming
tegen de overheid, hetgeen volgens haar onwenselijk is met een verwijzing naar
Thomas Hobbes’ antwoord op de vraag hoe het leven zou zijn zonder overheid,
namelijk ‘nasty, brutish, poor and short’.247 Wat dat laatste betreft: als men dat als
uitgangspunt neemt bij het denken over rechtsbescherming tegen de overheid,
verbaast me niet dat de burger in die visie niet op veel rechtsbescherming hoeft
te rekenen; deze moet immers al dankbaar zijn dat de overheid bestaat. Ook
voor het overige kan ik over deze visie kort zijn. In de eerste plaats miskent zij
de eisen die aan de rechtsstaat eigen zijn, namelijk dat naast de eis van legaliteit
van statelijk (en dus ook: bestuurlijk) handelen tegen of op dit handelen respectievelijk ook rechtsbescherming of controle door de rechter mogelijk behoort te
zijn. In de tweede plaats miskent zij de eis van onafhankelijkheid die tussen
bestuur en rechter behoort te bestaan. Naar mijn smaak heeft de rechter in deze
visie een te ‘bestuursvriendelijke’ houding. Dat neemt overigens niet weg dat
men bij het inrichten van de rechtsbescherming tegen het bestuur geen oog zou
moeten hebben voor de bestuurstaak. Het bestuursprocesrecht doet dit ook door
bijvoorbeeld geen schorsende werking toe te kennen aan het beroep, zoals in
Zoals hierboven bleek dient betwijfeld te worden dat de rechter hiertoe bevoegd behoort te zijn, ongeacht de doelstelling van het procesmodel.
244 In de vorige druk verwoordde Schreuder-Vlasblom het nog zo dat ‘die visie niet aanpreekt’, in de druk van 2013 ‘faalt’ dus die visie, Schreuder-Vlasblom 2013, p. 51.
245 Schreuder-Vlasblom 2013, p. 51.
246 Ibidem.
247 Ibidem.
243
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Duitsland wel het geval is, en door de (ruime) mogelijkheden voor het bestuur
om gebreken aan het besluit te herstellen. De visie dat de rechtsbeschermingsfunctie de bestuurstaak te veel uit het oog zou verliezen dient echter uit rechtsstatelijk oogpunt te worden afgewezen.
De Awb-wetgever benadrukt dus de rechtsbeschermingsfunctie van het bestuursprocesrecht. Toch maakt dit onderscheid niet duidelijk waarom de rechter
thans, onder de Awb-doelstelling het bieden van rechtsbescherming, geen ruime
ambtshalve toetsing uitvoert en onder de klassieke doelstelling wel. Het kan wel
verklaren waarom de rechter die toetsing of, algemener geformuleerd, die controle niet meer uitvoert aan de hand van recht dat niet specifiek het belang beoogt te beschermen van de burger die de rechter raadpleegt. Het is daarom goed
te verklaren dat in het huidige procesrecht een relativiteitsvereiste is opgenomen.
Zou de rechter aan recht toetsen dat kennelijk niet248 de belangen van burgers
beoogt te beschermen, dan zou hij immers zijn controle uitvoeren in het algemeen belang. Zoals gezegd, kan deze verandering echter niet verklaren waarom
de rechter niet (meer) ambtshalve toetst aan recht dat de burger wel beoogt te
beschermen. Met evenveel recht kan namelijk gezegd worden dat de rechter die
toetsing dient uit te voeren teneinde optimaal het belang van de burger te dienen als onder de vroeger geldende doelstelling gezegd werd dat de rechter die
toetsing uit diende te oefenen teneinde optimaal het algemeen belang te dienen.
Of men zou hieruit de conclusie moeten trekken dat het algemeen belang wel
een uitgebreide toetsing vergt en het belang van de burger niet. Het lijkt me
niet waarschijnlijk dat iemand snel geneigd zal zijn die stelling tot de zijne te
maken. Daar komt bij dat het bieden van rechtsbescherming zelf door middel
van de bestuursrechtelijke procedure evenzeer als een algemeen belang heeft te
gelden als handhaving van het objectieve recht. Naarmate meer rechtsbescherming wordt geboden, door bijvoorbeeld een ruime ambtshalve toetsing, wordt
dat algemeen belang beter behartigd. In de manier waarop de Awb-wetgever de
doelstelling van dit procesrecht heeft gepresenteerd en uitgelegd, kan derhalve
geen rechtvaardiging worden gevonden voor de beperktere taakopvatting van
de rechter. In de literatuur wordt er wel op gewezen dat de Awb-wetgever
rechtsbescherming steeds meer lijkt op te vatten als geschilbeslechting. Wellicht
kan de bespreking van dat begrip helderheid in dezen verschaffen.
§ 5.4.2 Rechtsbescherming en geschilbeslechting
Er wordt wel gesteld dat tegenwoordig rechtsbescherming steeds meer wordt
opgevat als (definitieve) geschilbeslechting.249 Schueler, Drewes e.a. definiëren
geschilbeslechting als de beantwoording door de rechter van de vraag of het
besluit rechtmatig is.250 Volgens Allewijn hebben de ‘begrippen geschil en geZo is de relativiteitseis in art. 8:69a Awb verwoord: de bestuursrechter vernietigt een
besluit niet op de grond dat het in strijd is met een geschreven of ongeschreven 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.
249 Schreuder-Vlasblom 2008, p. 369; VAR-Commissie Rechtsbescherming 2004, p. 35.
250 Schueler, Drewes e.a. 2007, p. 6.
248
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schilbeslechting (…) nog geen duidelijke plaats in het bestuursrechtelijke discours’ en ligt het traditiegetrouw ‘voor de hand om als bestuursrechtelijk geschil
te beschouwen de geldigheid van het voorliggende besluit’.251 Hoe verhoudt de
doelstelling van (finale) geschilbeslechting zich nu tot die van het bieden van
individuele rechtsbescherming? Is geschilbeslechting op hetzelfde niveau gesitueerd als de doelstellingen handhaving van het objectieve recht en individuele
rechtsbescherming of is zij te zien als een subdoelstelling binnen het doel individuele rechtsbescherming? Willemsen merkt in dit verband op dat bij de totstandkoming van de Awb de handhavingsdoelstelling is ‘afgezworen’ en dat
geschilbeslechting thans voorop staat.252 Ook Schreuder-Vlasblom253 lijkt geschilbeslechting als het doel van de procedure te zien waarvoor dat van rechtsbescherming heeft moeten wijken: ‘[t]hans ziet men zijn taak primair als geschillenbeslechting (…). Hetzelfde geldt voor de VAR-Commissie Rechtsbescherming, hoewel deze geschilbeslechting lijkt te zien als interpretatie van het begrip
rechtsbescherming: ‘[a]ls gezegd (…) vinden wij tegenwoordig echter dat het
bestuursrechtelijk proces primair strekt tot rechtsbescherming van de burger,
waarbij rechtsbescherming steeds meer wordt opgevat als geschilbeslechting’.254
Deze stellingen roepen vragen op, aangezien in de parlementaire geschiedenis
toch expliciet wordt gesteld dat gekozen wordt voor ‘de rechtsbeschermingsfunctie als primaire doelstelling van het bestuursprocesrecht’.255 Daar wordt aan
toegevoegd dat ‘het bestuursprocesrecht (…) derhalve een adequaat kader [dient]
te bieden voor het bindend beslechten van een rechtsgeschil in de verhouding
tussen burger en bestuursorgaan’.256 Zo verwoord is dus rechtsbescherming het
doel en geschilbeslechting het middel om dat te bereiken, of, anders gezegd, is
geschilbeslechting de keuze van de Awb-wetgever voor de manier waarop de
doelstelling van de individuele rechtsbescherming mede dient te worden gerealiseerd.257 Geschilbeslechting is zo bezien de manier waarop rechtsbescherming
aan burgers dient te worden gerealiseerd. Een niet onbelangrijke nuancering,
aangezien Schreuder-Vlasblom bijvoorbeeld wel ruimte of zelfs een verplichting
ziet voor compenserend of, beter gezegd, lekenbeschermend optreden van de
rechter binnen de doelstelling rechtsbescherming, maar niet in een bestuursprocesrecht dat geschilbeslechting tot doel heeft. Als het juist is wat hierboven opgemerkt is over rechtsbescherming als doel van het bestuursprocesrecht en geschilbeslechting als het middel om dat te bereiken, boet daarmee het argument
tegen lekenbeschermend handelen van de rechter duidelijk aan kracht in. Belangrijker is echter dat de hiervoor beschreven typeringen verwarring kunnen
zaaien ten aanzien van de doelstelling van het bestuursprocesrecht. De redenering van de Awb-wetgever lijkt er dus op neer te komen dat onder de klassieke
Allewijn 2011, p. 14.
Willemsen 2005, p. 88.
253 Schreuder-Vlasblom 2013, p. 781
254 VAR-Commissie Rechtsbescherming 2004, p. 35.
255 TK1991-1992, 22495, nr. 3, p. 35.
256 Ibidem.
257 Ook De Graaf lijkt geschilbeslechting als uitwerking van de doelstelling ‘het bieden van
individuele rechtsbescherming te zien, zie De Graaf 2013, p. 220.
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doelstelling – controle in het licht van het algemeen belang – aan geschilbeslechting geen of minder behoefte bestond, en onder de nieuwe doelstelling, die te
typeren is als controle in het belang van de burger, wel. Die verschuiving van
perspectief noopt, anders gezegd, tot een procesmodel waarmee ook het geschil
tussen het bestuur en de burger effectief kan worden beslecht. Dit lijkt waarschijnlijk: in het klassieke controlemodel vergt de behartiging van het algemeen
belang ‘slechts’ dat een onrechtmatig bestuursbesluit door middel van vernietiging uit de rechtsorde wordt weggenomen. In het ‘moderne’ controlemodel
vergt de behartiging van het belang van de burger dat na een eventuele onrechtmatigverklaring van een besluit zoveel mogelijk wordt ondernomen dat
tevens het belang van de burger dient; het bieden van rechtsbescherming vergt
dat de rechter meer kan dan vernietigen. Ook vanuit taalkundig perspectief is
deze verklaring voor de hand liggend. Immers, ‘beslechten’ ziet volgens Van
Dale in figuurlijke zin met betrekking tot een juridisch geschil op ‘uit de weg
ruimen’ of op ‘een einde maken aan een strijd’. Rechtsbescherming, rechterlijke
controle op besluiten in het belang van de burger, brengt met zich mee dat de
rechter de rechtsstrijd ook daadwerkelijk kan beëindigen. Als deze opvatting
juist is, maakt dit duidelijk dat finale geschilbeslechting vooral in het licht van de
uitspraakbevoegdheden van de rechter geplaatst dient te worden en niet primair
in het licht van de doelstelling. Anders gezegd, zou dit, zo uitgelegd, betekenen
dat de focus op effectieve geschilbeslechting een uitwerking is van de verschuiving van de rechterlijke toetsing in het algemeen belang naar de toetsing in het
belang van de burger. Uit de jurisprudentie lijkt te kunnen worden afgeleid dat
de rechter geschilbeslechting vooral betrekking ziet hebben op de manier waarop aan de rechtsstrijd een einde kan worden gemaakt en niet als nieuwe doelstelling van het bestuursprocesrecht en dat hij rechtsbescherming nog altijd als
doelstelling ervan ziet. Zo oordeelde de Afdeling in een Wabo-zaak, waarin
wetswijzigingen in het onderhavige geval tot gevolg zouden hebben dat appellant over een ontheffing van de rechter geen inhoudelijk oordeel meer zou kunnen krijgen dat een ‘zodanige uitkomst uit een oogpunt van rechtsbescherming
niet [kan] worden aanvaard, terwijl die door de wetgever is beoogd noch is
voorzien’.258 Zoals in hoofdstuk 2 aan de orde kwam, bleek de Raad van State,
in het kader van zijn advies over de Wet aanpassing bestuursrechtspraak, effectieve geschilbeslechting als onderdeel van de rechtsbeschermingsfunctie op te
vatten en niet als zelfstandige doelstelling die in de plaats van rechtsbescherming
zou zijn gekomen: ‘[d]e Raad merkt op dat voorkomen moet worden dat bestuursrechtelijke rechtsbescherming versmald wordt tot effectieve geschilbeslechting’.259 Hij merkt voorts op dat ‘[é]én van de waarden van het bestuursprocesrecht, die mede verband houdt met de doelstelling van ongelijkheidscompensatie, de relatieve eenvoud [ervan] is’ en dat ‘[e]nkele in het voorliggende wetsvoorstel opgenomen aanpassingen, die gericht zijn op effectieve beslechting van
geschillen, afbreuk [kunnen] doen aan die waarde’.260 Met andere woorden: bij
het streven naar geschilbeslechting moet rekening worden gehouden met de
ABRvS 2 mei 2012, M en R 2012, 124 met annotatie door S. Hillegers
TK 2009-2010, 32 450, nr. 4.
260 Ibidem.
258
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functie van het Awb-procesrecht, het bieden van rechtsbescherming. Voorts wordt
gesteld dat met een te sterke focus op geschilbeslechting lekenbescherming onder druk kan komen te staan.
Zo opgevat kan dus het streven naar effectieve geschilbeslechting niet verklaren waarom de rechter in mindere mate dan vroeger ambtshalve toetst; het verklaart ‘slechts’ waarom de rechter meer uitspraakbevoegdheden heeft. Op grond
van het voorgaande lijkt de conclusie gerechtvaardigd dat met de introductie van
de wens van de Awb-wetgever om tot meer finale geschilbeslechting te komen
niet meer is bedoeld dan duidelijk te maken dat de verschuiving van de doelstelling van handhaving van het objectieve recht naar het bieden van individuele
rechtsbescherming met zich brengt dat de rechter meer dan daarvoor over uitspraakbevoegdheden dient te beschikken waarmee het geschil kan worden beeindigd. Rechtsbescherming brengt, anders dan handhaving van het objectieve
recht, met zich dat ook in de uitspraakbevoegdheden tot uitdrukking moet
komen dat de rechterlijke controle in het belang van de burger plaatsvindt.
§ 5.4.3 De wederkerige rechtsbetrekking
Zoals gezegd gaat, de Awb-wetgever bij beide doelstellingen, handhaving van
het objectieve recht en het bieden van rechtsbescherming, uit van de eenzijdigheid van bestuurshandelen. Die omstandigheid noopt in zijn visie tot ofwel een
stelsel waarin het objectieve recht wordt gehandhaafd, ofwel tot een stelsel waarin rechtsbescherming wordt geboden. Aangezien de omstandigheid van de eenzijdigheid gelijk is gebleven, lijkt daarin geen onderscheidend criterium te kunnen worden gevonden. Voorts is uit de analyse van de begrippen rechtsbescherming en geschilbeslechting gebleken dat daarin niet zonder meer een
rechtvaardiging kan worden gevonden voor de omstandigheid dat de rechter
zich niet geroepen voelt ambtshalve te controleren of het besluit rechtmatig is in
het licht van recht dat de belangen van burgers beoogt te beschermen. In de
memorie van toelichting legt de Awb-wetgever uit dat de veranderde verhouding tussen het bestuur en de burger heeft genoopt tot het kiezen voor de
rechtsbeschermingsfunctie; hoewel de verhouding nog steeds formeel als eenzijdig is te kwalificeren, ligt dat feitelijk volgens de Awb-wetgever toch anders. In
het navolgende zal daarop worden ingegaan en zal worden bezien of in die
(vermeend) veranderde verhouding wellicht een verklaring kan worden gevonden voor de omstandigheid dat de rechter niet meer, kwesties van openbare
orde daargelaten, ambtshalve toetst.
De betrekking tussen het bestuur en de burger is door de Awb-wetgever
omschreven als een rechtsbetrekking tussen weliswaar naar hun aard verschillende partijen, maar toch als een rechtsbetrekking waarbij sprake is van een wederkerige relatie, waarin rekening gehouden dient te worden met de positie en de
belangen van de andere partij. De oorzaak van deze veranderde verhouding ziet
de Awb-wetgever vooral gelegen in de grote betekenis die aan de beginselen
van behoorlijk bestuur toekomt (ten tijde van de totstandkoming van de Awb).
Die grote betekenis uitte zich vooral in een grotere inbreng van burgers bij de
beslissing van het bestuur over beschikkingen. Het bestuur is volgens de Awb-
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wetgever niet meer te typeren ‘als de overheid die over de burger beslist zonder
met diens zienswijze rekening te houden’. Het bestuur is weliswaar gebonden
aan de wet bij de uitvoering daarvan en aan de resultaten van de politieke besluitvorming, maar moet ‘binnen die grenzen (…) ook rekening houden met de
belangen van de bij de besluitvorming betrokken burger zoals die burger deze
zelf ziet’.261 Voor het bestuur betekent dit dat de beginselen van behoorlijk bestuur in de Awb geconcretiseerd zijn tot verplichtingen om rekening te houden
met de belangen en zienswijzen van de burger, voor zover dat verenigbaar is
met de taak om het algemeen belang te behartigen. Voor de burger betekent dit
dat hij zich ervan bewust dient te zijn in een rechtsbetrekking tot het bestuur te
staan waarin van een zekere wederkerigheid sprake is. Deze wederkerigheid
brengt met zich dat de burger, indien hij wenst dat met zijn belangen of inzicht
rekening wordt gehouden, deze ‘op de daartoe geschikte wijze naar voren moet
brengen en dat hij daaraan ook door het bestuur kan worden gehouden’. De
Awb-wetgever geeft daarbij het voorbeeld van een burger die een subsidie aanvraagt; indien hij daartoe desgevraagd weigert voldoende gegevens te verschaffen
over de te subsidiëren activiteit, dan zal het bestuur de aanvraag buiten behandeling mogen laten.262
In de omstandigheid dat het bestuur eenzijdig handelt ziet de Awb-wetgever
een belangrijke factor voor de manier waarop bestuursrechtspraak zich heeft
ontwikkeld. ‘[D]e conceptie van het eenzijdig jegens de burger vaststellen van
diens rechtspositie door bestuursorganen, [is] in hoge mate bepalend geweest
voor de ontwikkeling van het bestuursprocesrecht.’263 De Awb-wetgever gaat
bij beide doelstellingen, handhaving van het objectieve recht en het bieden van
rechtsbescherming, uit van de eenzijdigheidsconceptie. Volgens de regering kan
dat gegeven, de eenzijdigheid van bestuurshandelen, ertoe leiden dat men als
doel van de bestuursrechtelijke procedure ziet ofwel handhaving van het objectieve recht ofwel het bieden van rechtsbescherming. De opkomst van de beginselen van behoorlijk bestuur hebben er in de ogen van de Awb-wetgever echter
toe geleid dat het ‘primaat van de functie van het handhaven van het objectieve
recht heeft plaatsgemaakt voor het primaat van de rechtsbeschermingsfunctie’.264
Formeel is namelijk nog wel sprake van eenzijdigheid, in de praktijk is door de
komst van de beginselen van behoorlijk bestuur de verhouding tussen het bestuur en de burger als meer wederkerig te bestempelen. Daardoor ligt het volgens de Awb-wetgever voor de hand het doel van de bestuursrechtelijke procedure niet meer te zoeken in handhaving van het objectieve recht, maar in het
bieden van rechtsbescherming.
Het bestuur dient bij besluitvorming volgens de Awb-wetgever door de
ontwikkeling van de beginselen van behoorlijk bestuur niet meer ‘slechts’ met
het algemeen belang rekening te houden, maar ook met de belangen en zienswijzen van de burger. Daardoor is in formeel opzicht nog wel sprake van eenzijdige rechtsvaststelling door het bestuur, in materieel opzicht is daardoor een
PG Awb I, p. 39.
Idem, p. 40.
263 PG Awb II, p. 173.
264 Idem, p. 174.
261
262
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‘onmiskenbare tendens naar een meer wederkerige wijze van rechtsvaststelling
ontstaan’.265 Om die reden heeft in de ogen van de Awb-wetgever het primaat
van de functie van het handhaven van het objectieve recht plaatsgemaakt voor
het primaat van de rechtsbeschermingsfunctie.266
Hierboven is geconstateerd dat de doelstelling het handhaven van het objectieve recht inhoudt dat de rechter het (publiekrechtelijke) handelen van het
bestuur controleert op rechtmatigheid en dat die controle in het algemeen belang plaatsvindt. Het bieden van rechtsbescherming zoals verwoord door de
Awb-wetgever moet opgevat worden als controle op de rechtmatigheid van
bestuurshandelen in het belang van de burger. Het bestuur dient, zoals hierboven bleek, door de ontwikkeling van de beginselen van behoorlijk bestuur,
rekening te houden met de belangen van de burger, waardoor volgens de Awbwetgever de betrekking tussen het bestuur en de burger als een wederkerige
rechtsbetrekking aangemerkt dient te worden. Zo bezien is dus de veranderde
taak van de rechter een uitvloeisel van de veranderde taak, of beter gezegd veranderde werkwijze, van het bestuur. De redenering van de Awb-wetgever lijkt,
met andere woorden, erop neer te komen, dat de rechter zijn taak dient uit te
oefenen in het licht van het belang van de burger, aangezien het bestuur bij zijn
taakuitoefening het belang van de burger dient te betrekken. Hoefde het bestuur
vroeger – de Awb-wetgever noemt het begin van de twintigste eeuw – niet of
slechts in geringe mate met de zienswijze van burgers rekening te houden, ten
tijde van de totstandkoming van de Awb is het bestuur in de woorden van de
Awb-wetgever ‘niet meer te typeren als de overheid die over de burger beslist
zonder met diens zienswijze rekening te houden’.267 Het bestuur is weliswaar
gebonden aan de regels van de wetgever en aan de resultaten van de politieke
besluitvorming, binnen die grenzen moet het echter ook rekening houden met
de belangen van de bij de beslissing betrokken burger, aldus de Awbwetgever.268
De introductie van de wederkerigheidsgedachte is in de literatuur op hevige
kritiek gestuit.269 Het is niet de bedoeling daar op deze plaats in te gaan, maar
het volgende zij over de wederkerige rechtsbetrekking opgemerkt. Zij lijkt in
onvoldoende mate recht te doen aan de verschillende verhoudingen die in het
bestuursprocesrecht bestaan. De beginselen van behoorlijk bestuur hebben inderdaad ook invloed op de verhouding tussen het bestuur en de burger, maar
toch eerst en vooral op die tussen het bestuur, wetgever en rechter. Met de
opkomst of groei van discretionaire bevoegdheden voor het bestuur ontstond
een hiaat in de controlemechanismen die de rechter ter beschikking stonden,
een hiaat dus dat primair de verhouding tussen het bestuur en de rechter betrof.
De invloed van dat hiaat was uiteraard voelbaar voor de burger, zodat het ook
de verhouding tussen het bestuur en de burger trof; de rechter had immers te
PG Awb II, p. 174.
Ibidem.
267 PG Awb I, p. 39.
268 Ibidem.
269 Bijv. Van der Linden en Tak (red.), 1995; Harmsen 2013; Stroink en Schlössels 2000, p.
34.
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weinig controlemechanismen tot zijn beschikking om de burger van adequate
rechtsbescherming te voorzien. Vanuit rechtsstatelijk oogpunt is dit een onwenselijke situatie en de beginselen van behoorlijk bestuur vormen dan ook een
herstel van dit rechtsstatelijk deficit. Dit herstel betreft echter primair de verhouding tussen het bestuur en de rechter op dit punt. Secundair plukt de burger
hiervan de vruchten, maar het is onjuist te stellen dat door de opkomst van de
beginselen van behoorlijk bestuur de verhouding tussen het bestuur en de burger is veranderd. Voor de opkomst van de beginselen van behoorlijk bestuur
controleerde de rechter de rechtmatigheid – ik laat de verschillende doelstellingen van het bestuursprocesrecht hier gemakshalve buiten beschouwing – van
gebonden, door het recht (lees: de wet) genormeerde bevoegdheden, in de
periode daarna controleerde de rechter, tevens, de rechtmatigheid van vrije,
door het recht (lees: (mede) door de beginselen de beginselen van behoorlijk
bestuur) genormeerde bestuursbevoegdheden. In beide gevallen gaat het om
bevoegdheidsuitoefening jegens de burger door het bestuur, die door de rechter
aan de hand van controlemechanismen – wet en beginselen van behoorlijk bestuur – op rechtmatigheid wordt beoordeeld; als men al kan stellen dat de beginselen van behoorlijk bestuur een ‘verhoudingsverandering’ teweeg hebben gebracht, dan betreft dat primair de verhouding tussen bestuur en rechter, niet die
tussen bestuur en burger. Voorts is het de vraag of het concept van de wederkerige rechtsbetrekking wel past in het bestuursprocesrecht. Harmsen heeft aangetoond dat de wederkerige rechtsbetrekking ‘nauwelijks enige positiefrechtelijke
betekenis heeft noch kan hebben voor het materiële bestuursrecht. De kern van
het huidige materiële bestuursrecht én het bestuursprocesrecht wordt niet gevormd door rechtsbetrekkingen, maar door besluiten.’270
Een ander belangrijk punt is dat vermoedelijk de weinig gelukkig gekozen
benaming ongelijkheidscompensatie heeft bijgedragen aan een weinig duidelijke
discussie ten aanzien de wederkerige rechtsbetrekking. Het verzet tegen de wederkerigheidsgedachte is vooral te verklaren vanuit hoe men de verhouding
tussen het bestuur en de burger ziet en de manier waarop traditioneel naar burgervriendelijke voorzieningen wordt gekeken, namelijk als compensatoren van
ongelijkheden tussen het bestuur en de burger. Van daaruit bezien is de kritiek
op de wederkerigheidsgedachte begrijpelijk: als immers de grondslag voor burgervriendelijk handelen tussen het bestuur en burger bestaande ongelijkheden is,
lijkt met de introductie van wederkerigheid, die dan opgevat lijkt te worden als
gelijk(waardig)heid, direct aan het bestaansrecht van die voorzieningen te worden getornd. De correcte benaming en inkadering van deze voorzieningen
maakt een (mogelijke) poging daartoe echter goeddeels krachteloos. Zoals eerder
duidelijk werd, bestaan de voorzieningen die doorgaans met ongelijkheidscompensatie in verband worden gebracht, primair ter bescherming van de burger
tegen zijn te veronderstellen gebrek aan kennis van het recht. Zelfs al zou de
relatie tussen het bestuur en de burger als meer wederkerig en minder eenzijdig
begrepen dienen te worden, doet dit niets af aan omstandigheid dat het procesrecht dient te worden toegesneden op een leek en dient dit procesrecht mecha270

Harmsen 2013, p. 308.
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nismen te (blijven) bevatten die de leek bescherming tegen zijn juridische ondeskundigheid bieden. Wederkerigheid kan, met andere woorden, geen grotere
mate van te veronderstellen juridische deskundigheid van de burger impliceren.
Wat daar verder van zij, uit het voorgaande kan niet worden geconcludeerd
dat de manier waarop de wederkerige rechtsbetrekking door de Awb-wetgever
is geïntroduceerd, tot een lijdelijker rol van de rechter had hoeven leiden waar
het de omvang van de toetsing van het besluit betreft. Het bevestigt wel dat de
Awb-wetgever onder het bieden van rechtsbescherming lijkt te verstaan: controle op rechtmatigheid in het belang van de burger.271
§ 5.4.4 Het grondenstelsel van de Awb
In het objectieve model wordt de uitoefening van openbaar gezag getoetst aan
het geldende recht. Teneinde deze doelstelling zo optimaal mogelijk te bereiken, zo is de redenering, dient de rechter niet afhankelijk te zijn van of zich te
beperken tot de gronden die de burger in een geschil aanvoert, maar dient zijn
toetsing zo ruim mogelijk te zijn. In een publiekrechtelijk subjectief model,
waarin de doelstelling het bieden van rechtsbescherming is, wordt de uitoefening van openbaar gezag jegens de klager getoetst aan het geldende recht. Deze
veranderde doelstelling dwingt tot een andere (lees: lijdelijker) houding van de
rechter op het gebied van het aanvullen van de rechtsgronden of de ambtshalve
toetsing, maar niet zo lijdelijk als doorgaans wel wordt aangenomen en zoals
hierboven is beschreven bij de bespreking bij de ideaaltypische modellen van het
recours objectif en het recours subjectif. Met evenveel recht kan namelijk worden
gezegd, dat, teneinde de doelstelling van individuele rechtsbescherming optimaal
te bereiken, de rechter zo ruim mogelijk dient te toetsen aan het de burger rechtsbescherming biedende recht. Alleen zover is de rechter gehouden tot een lijdelijker
rol met betrekking tot het aanvullen of aanvoeren van rechtsgronden dan onder
het objectieve model. Deze benadering maakt voorts duidelijk dat a priori onder
dit model reformatio in peius niet mogelijk is.
Bovenstaande doet vermoeden dat het verschil in aanpak met betrekking tot
de ambtshalve toetsing en het aanvullen van de rechtsgronden onder het klassieke procesrecht en het Awb-procesrecht niet gezocht dient te worden in de doelstelling van het bestuursprocesrecht – dat verschil is namelijk niet zo groot –
maar in de vraag of in een bepaald stelsel een grondenstelsel wordt gehanteerd of
niet. De manier waarop men de ideaaltypische modellen van het recours objectif en
het recours subjectif hanteert, lijkt steeds te zijn: in een objectief model wordt geen
en in een subjectief model wordt wel een (strikt) grondenstelsel gehanteerd. Zo
verbaast Bok zich erover dat in het Franse recours pour excès de pouvoir, een objectief model dus, de rechter zich in beginsel beperkt tot de gronden van beroep
die de burger heeft ingebracht en voorts dat in het Duitse systeem van individuele rechtsbescherming, waarvan men doorgaans aanneemt dat het een subjecHarmsen merkt over de wederkerige rechtsbetrekking op dat deze, anders dan de memorie doet voorkomen, niet kan verklaren waarom handhaving van het objectieve recht
plaats moest maken voor het bieden van individuele rechtsbescherming als primaire doelstelling van het bestuursproces, zie Harmsen 2013, p. 291.
271

140

MATERIËLE LEKENBESCHERMING DOOR DE RECHTER

tief model is, in mindere mate dan hij vermoedde, een eigen verantwoordelijkheid van appellant voor zijn geschil geldt.272 Hoewel hieruit ook al blijkt dat het
in de praktijk anders kan werken, is het ook vanuit theoretisch perspectief te
verklaren. Strikt genomen namelijk ziet de keuze voor een grondenstelsel op de
vraag wie men in beginsel (primair) verantwoordelijk acht of wenst te houden
voor de realisering van de doelstelling van het betreffende procesrecht. Onder
het model dat voor de Awb in Nederland vigeerde en dat, algemeen gesteld, als
doel had de handhaving van het objectieve recht273, was dat duidelijk de rechter;
de burger hoefde als het ware alleen een vermeend onrechtmatig besluit bij hem
‘aan te brengen’, de rechter toetste vervolgens aan het geldende recht aan de
hand van alle relevante gronden, door de burger aangebracht of niet, of dat
besluit rechtmatig was of niet. De rechter diende dus zo ruim mogelijk na te
gaan of hij met betrekking tot de ter beoordeling voorliggende gezagsdaad
‘handhavend’ diende op te treden of niet. Men kan echter ook in een objectief
stelsel een grondensysteem hanteren, zoals dus ook het Franse recours pour excès de
pouvoir laat zien, en daarmee als het ware de appellerende partij, in ieder geval
mede, ‘verantwoordelijk’ maken voor de realisering van de handhaving van het
objectieve recht; handhaving van het recht houdt dan in dat de rechter nagaat of
er inderdaad sprake is van schending van het recht zoals de burger dat ziet. De
rechter dient dus alleen op basis van datgene wat de appellerende partij aandraagt
tegen de ter beoordeling voorliggende gezagsdaad na te gaan of hij met betrekking daartoe handhavend dient op te treden. Hetgeen hiervoor is opgemerkt ten
aanzien van het objectieve model, geldt evenzeer voor een subjectief stelsel.
Ook hierin kan men ervoor kiezen een grondenstelsel te hanteren Een noodzakelijkheid is dit echter niet, zowel vanuit praktisch als theoretisch perspectief.
Acht men de rechter primair de verantwoordelijke partij om na te gaan of een
subjectief recht van appellant is geschonden door de bestuurlijke gezagsdaad, dan
ligt het voor de hand hem geen beperkingen op te leggen in de vorm van een
grondenstelsel, waardoor zijn mogelijkheden om de doelstelling te verwezenlijken beperkt worden. Acht men echter de appellerende partij primair verantwoordelijk, dan hoeft van de rechter niet meer verwacht te worden dan dat hij
het subjectieve recht van appellant ‘slechts’ handhaaft op basis van de door de
appellerende partij aangedragen gronden. In het licht van het voorgaande doet
een keuze voor het leggen van verantwoordelijkheden ter verwezenlijking van
doelen, voor de zorg waarvan primair de overheid belast is of, beter geformuleerd, waarvan ik vermoed dat men in de regel geneigd zal zijn te vinden dat de
zorg daarvoor bij de overheid behoort te liggen, wellicht bevreemdend aan.
Daartegen kan echter meteen gewezen worden op het civiele recht, waarin toch
ook een grondenstelsel geldt en waarin blijkbaar ook wat dat onderdeel betreft
Bok 2008, p. 309 e.v. en met name 322.
Zie bijv. Harmsen 2013, p. 285: ‘[n]aleving van het objectieve recht diende te worden
verzekerd, reden waarom ook uitdrukkelijk werd voorzien in de mogelijkheid van een
reformatio in peius. Ook in de procesregelingen die aan het begin van de 20ste eeuw wel tot
wetgeving hebben geleid, te weten de Beroepswet, de Ambtenarenwet en de Wet op de
raden van beroep voor belastingen, stond handhaving van het objectieve materiële bestuursrecht als doel van rechtspraak voorop’.
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de appellerende partij verantwoordelijk is voor de verwezenlijking van de doestelling ervan. Toch gaat de vergelijking met het civiele systeem in dit verband
niet op vanwege het verschil in karakter van het burgerlijk en bestuurlijk (publiekrechtelijk) handelen dat ter beoordeling door de rechter voorligt. Het uitgangspunt voor burgerlijk optreden enerzijds en overheidsoptreden in het algemeen en bestuurlijk optreden in het bijzonder anderzijds staat namelijk diametraal tegenover elkaar. De burger kan in vrijheid handelen, tenzij de wet hem
iets verbiedt. Bij de overheid, en meer precies in dit verband, het bestuur, werkt
het precies andersom: dat kan – in ieder geval in publiekrechtelijke zin bij belastend optreden – niet in vrijheid handelen, maar alleen en voor zover de wet hem
daartoe de bevoegdheid verleent. Daarin ligt mijns inziens een belangrijk criterium om al dan niet een strikt grondenstelsel te hanteren. Zo verwoord is meteen
duidelijk dat in een subjectief stelsel, waarin vrij burgerlijk handelen ter beoordeling aan de rechter voorligt, een grondenstelsel niet kan ontbreken. Bovendien gaat het in een stelsel waarin over een bestuursdaad geoordeeld dient te
worden om handelen dat doorgaans de vrijheid van de burger beperkt: om te
kunnen bouwen of een bedrijf te starten bijvoorbeeld heeft hij allerlei vergunningen nodig alvorens hij daartoe kan overgaan. Het ligt dan voor de hand de
vrijheid van de rechter bij de beoordeling van dergelijk de burgerlijke vrijheid
beperkend handelen niet te beperken door de introductie van een grondenstelsel
of, indien daar wel voor wordt gekozen, voor een strikte uitleg van de gronden,
zoals thans in de jurisprudentie geschiedt. Belangrijker echter is het hierboven
genoemde legaliteitsvereiste, op grond waarvan het bestuur alleen actief kan
worden indien een wettelijke bepaling daarin voorziet; bij dergelijk, door de
wet genormeerd, handelen dient de rechter niet te worden beperkt bij zijn toetsing daarvan door zoiets als een grondenstelsel. Nog anders geformuleerd: in een
civiele procedure dient de rechter vermeend onrechtmatig handelen (van de
burger) te beoordelen dat in beginsel vrij is en in een bestuursrechtelijke procedure vermeend onrechtmatig publiekrechtelijk handelen (van het bestuur) dat
geheel door het recht genormeerd wordt. Dwingt derhalve in het civiele recht
die vrijheid tot rechterlijke terughoudendheid, in het bestuursrecht dwingt die
gebondenheid tot een actieve rechter.
Het behoeft geen betoog dat ook vanuit het (praktische) perspectief bezien
van de optimale realisering van het doel van het bestuursprocesrecht, de voorkeur naar een volle verantwoordelijkheid van de rechter hiervoor uit dient te
gaan. Als de juridische specialist bij uitstek is hij hiervoor de meest aangewezen
persoon. De keuze om al dan niet een strikt grondensysteem te hanteren heeft
belangrijke consequenties voor de verschillende actoren in een bestuursrechtelijke procedure. In de eerste plaats ‘vergemakkelijkt’ een grondensysteem de taak
van de rechter; in een systeem zonder grondensysteem worden meer activiteiten
van hem verwacht, op bijvoorbeeld het gebied van informatieverschaffing, aanvullen van de rechtsgronden en feiten, dan in een stelsel waarin een grondenstelsel geldt; hij kan zich daarin in beginsel beperken tot de gronden die door appellant in de procedure zijn gebracht. Ook voor het bestuur, vanuit zijn perspectief
geredeneerd, heeft een grondensysteem duidelijk voordelen; de rechters immers
die over de uitoefening van een publiekrechtelijke gezagsdaad van het bestuur
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dient te oordelen, beperkt zich bij die beoordeling tot datgene wat appellant
aanvoert, en zal niet zelf relevante gronden, die een rol kunnen spelen bij de
beantwoording van de vraag of de bestuursdaad jegens de burger rechtmatig is,
in de procedure brengen; de ter beoordeling van de rechter voorliggende bestuurshandeling is dus ‘gevrijwaard’ van een ruime(re) rechtelijke toetsing. Voor
de appellerende partij heeft een grondensysteem duidelijk nadelige gevolgen;
van hem wordt immers verwacht dat hij zelf de relevante gronden, die dienstbaar kunnen zijn aan zijn zaak, aandraagt. Het behoeft geen betoog dat dit temeer geldt in een systeem waarin verplichte procesvertegenwoordiging ontbreekt; de realisering van de doelstelling van het bestuursprocesrecht is dan niet
alleen in bepaalde mate op de appellerende partij afgewenteld, maar bovendien
op een partij, waarvan in de regel aangenomen dient te worden dat hij geen of
weinig kennis van het recht heeft. Zoals hierboven bleek, kan men stellen dat in
een procesrechtelijk systeem waarin de appellerende partij mede verantwoordelijk wordt geacht voor de realisering van de doelstelling ervan, de mate van
deskundigheid van de appellerende partij bepalend is voor de mate van realisatie
van het doel van dat procesrecht. Zo bezien heeft een gebrekkige deskundigheid
een evenredig gebrekkige realisatie van de doelstelling van dat procesrecht tot
gevolg.
Hierboven is opgemerkt dat een grondenstelsel niet lijkt te stroken met de
rechtsbeschermingsfunctie van het bestuursrecht en dat zulks in sterkere mate
waar lijkt te zijn ten aanzien van een processtelsel waarin afgezien is van verplichte procesvertegenwoordiging. Toch kan het grondenstelsel van de Awb de
beperkte rol van de rechter met betrekking tot de omvang van zijn toetsing niet
verklaren waarom de rechter zich hierbij beperkt weet tot de, al dan niet juridisch verwoorde, door appellant aangevoerde gronden. Ook onder de processtelsels van de Wet Arob en de Wet BAB namelijk gold de eis dat de burger zijn
beroepschrift van gronden moest voorzien. Art. 10 van de Wet Arob verklaarde
voor de behandeling van het beroepschrift onder andere art. 68 van de Wet op
de Raad van State van toepassing, dat op zijn beurt art. 32, derde lid, van die
wet van toepassing verklaarde: ‘[h]et geschrift dient gemotiveerd te zijn. Bij het
geschrift worden zo mogelijk het besluit, waarop het geschil betrekking heeft,
en de overige op de zaak betrekking hebbende stukken overgelegd’.274 Steenbeek wijst er zijn bespreking van de Wet Arob op dat de eis van een motivering
van het beroepschrift ook reeds was opgenomen in de Wet BAB (art. 7, het
derde lid). Het betrof in die gevallen ook, evenals in de Awb, een eis, waarvan
een verzuim voor herstel in aanmerking kwam. Steenbeek merkt hierover op
dat ‘[a]l zal het appellant niet altijd licht vallen een goede motivering te formuleren, hij zal het in ieder geval moeten proberen. Slaagt hij daarin onvoldoende,
dan zal de voorzitter van de Afdeling rechtspraak hem uitnodigen het beter te
doen’.275 Mijns inziens kan niet gezegd worden dat de eis het beroepschrift van
een motivering te voorzien wezenlijk verschilt van de eis om gronden van het
beroep aan te voeren. In beide gevallen dient immers te worden aangegeven
274
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waarom appellant het met het besluit niet eens is. De rechter beperkte zich in het
stelsel van controle op het bestuur van voor de Awb bij zijn toetsing van het
besluit echter niet tot de gronden of, beter gezegd, de motivering van het beroepschrift. In het kader van de doelstelling daarvan, handhaving van het objectieve recht, ging hij in ruime mate zelfstandig na of het besluit de toets der
rechtmatigheid kon doorstaan. De motivering van het beroepschrift was kennelijk niet meer dan een, zij het vermoedelijk niet onbelangrijk, aanknopingspunt
voor wat de rechter toetste. Het maakt in ieder geval duidelijk dat de hantering
van een gronden- of motiveringsstelsel kennelijk niet noodzakelijk leidt tot een
rechter die zich bij de beoordeling van het besluit beperkt tot de gronden of de
motivering die appellant aanvoert. De rechter had blijkbaar, met andere woorden, met de introductie van de grondeneis in de Awb of, beter gezegd de vervanging van de motiveringsplicht door de grondeneis, niet met deze handelwijze
hoeven breken. Zoals hierboven bij de analyse van het begrip rechtsbescherming
bleek, had de Awb-wetgever met het grondenstelsel blijkens de memories van
toelichting niet meer op het oog dan dat de rechter zich bij zijn toetsing zou
beperken tot dat besluit of het onderdeel daarvan dat de burger aan een rechterlijk oordeel wenste te onderwerpen. De gronden van het beroep kunnen bij de
bepaling van die omvang wel een belangrijke rol spelen. In de tweede plaats
wilde de Awb-wetgever ermee bereiken, zoals ook reeds aan de orde is geweest, dat de rechter niet (meer) tot een reformatio in peius (in strikte zin) zou
overgaan. De rechtsbeschermingsfunctie leent zich er evenals de handhavingsfunctie toe dat de rechter zich tot een ruime toetsing bevoegd acht. Nog anders
gezegd, noopt de rechtsbeschermingsfunctie van het bestuursprocesrecht er juist
niet toe dat de rechter het grondenstelsel zo strikt interpreteert als hij thans doet.
§ 5.4.5 Rechtsbescherming en de omvang van het geding
De Awb-wetgever zag in de veranderde verhouding tussen het bestuur en de
burger en daarmee nauw verweven de ontwikkeling van de beginselen van
behoorlijk bestuur aanleiding om het bieden van individuele rechtsbescherming
als het primaire doel van de bestuursrechtelijke procedure te zien. Een belangrijk
(gewenst) gevolg daarvan is volgens de Awb-wetgever dat de rechter niet buiten
de vordering mag treden (verbod van ultra petita gaan) en, daarmee samenhangend, de burger niet in een slechtere positie mag brengen dan hij was voor het
instellen van beroep (verbod van reformatio in peius). In het klassieke bestuursprocesrecht dat als doelstelling had de handhaving van het objectieve recht zag de
rechter zichzelf wel als bevoegd om buiten de vordering te treden; de taak van
controle op bestuurshandelen in het algemeen belang kon dit vergen. Indien het
doel van de procedure is het bieden van rechtsbescherming aan de burger is hier
in de ogen van de Awb-wetgever dus geen ruimte meer voor. In de toelichting
op art. 8:69 Awb merkt de Awb-wetgever op dat, ‘gelet op de primaire functie
van het bestuursrechtelijke geding, namelijk het bieden van rechtsbescherming,
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er geen reden [is] voor de rechter om buiten de vordering te treden’.276 Wat wil
het nu precies zeggen dat de rechter niet buiten de vordering behoort te treden?
De Awb-wetgever maakt in dezelfde passage duidelijk wat de consequenties
daarvan zijn: ‘[u]it het bovenstaande vloeit in de eerste plaats voort, dat die onderdelen van het besluit waartegen niet wordt opgekomen, door de rechter
buiten beschouwing moeten worden gelaten’.277 ‘Niet buiten de vordering treden’ wil dus in de eerste plaats zeggen dat de rechter zich niet over onderdelen
mag buigen die niet door de vordering worden bestreken. Overigens merkt de
Awb-wetgever hierbij nog op dat, mocht hij gebreken aan onderdelen constateren die niet door het beroep worden bestreken, hij na dient te gaan of de burger
die welbewust buiten beschouwing heeft gelaten. Hij dient daarbij, met andere
woorden, een lekenbeschermende rol te spelen; juist vanwege het te veronderstellen gebrek aan deskundigheid van de zichzelf vertegenwoordigende burger
zal zich die situatie immers kunnen voordoen. De memorie vervolgt dat ‘[i]n de
tweede plaats het instellen van beroep er niet toe [mag] leiden, dat de indiener
van het beroepschrift in een slechtere positie komt. Een reformatio in peius in
strikte zin278 is derhalve niet mogelijk’. 279 De rechter treedt volgens de wegever
dus buiten de omvang van het geschil indien hij zijn oordeel uitstrekt over onderdelen van het besluit die de burger welbewust buiten zijn beroep heeft gelaten en wanneer hij de burger in een slechtere positie brengt. In dit hoofdstuk
staat de vraag centraal welke ontwikkelingen nu hebben geleid tot de beperktere
taakopvatting van de rechter waar het zijn ambtshalve toetsing betreft. Het is
duidelijk dat de rechter zijn veranderde taakopvatting niet aan de toelichting in
de memorie op art. 8:69 Awb kan ontlenen. De rechter gaat volgens de Awbwetgever, met andere woorden, eerst buiten de omvang van het ingestelde beroep indien hij zich niet beperkt tot onderdelen die door appellant aan hem ter
beoordeling zijn voorgelegd. ‘Buiten de vordering’ treden, ultra petita gaan, ziet
dus slechts op de vraag wat hij moet beoordelen en niet hoe hij datgene vervolgens dient te beoordelen. Het ligt juist in de lijn van de rechtsbeschermingsidee
dat de rechter het door appellant voorgelegde (onderdeel van het) besluit zo
ruim mogelijk toetst op rechtmatigheid. Eerst wanneer die toetsing tevens geschiedt aan rechtsnormen waarvan niet gezegd kan worden dat zij tevens het
belang van de appellerende burger beogen te beschermen, handelt de rechter
PG Awb II, p. 463; de wetgever merkt voorts op dat het uit het oogpunt van rechtszekerheid van de bij het besluit betrokkenen bepaald ongelukkig zou zijn, als de rechter
buiten de grenzen van het aan hem gepresenteerde geschil zou kunnen treden.
277 Ibidem.
278 De term reformatio in peius in strikte zin gebruikt de wetgever om het onderscheid aan te
geven met de wel toegestane reformatio in peius, namelijk wanneer het bestuursorgaan op
grond van in de procedure gebleken nieuwe feiten en omstandigheden bevoegd en verplicht zou zijn het besluit ten nadele van appellant te wijzigen. In die gevallen mag de
rechter, mocht hij zelf in de zaak voorzien, evenals het bestuur, de burger in een slechtere
positie brengen, zie PG Awb II, p. 463. Tevens dient de term ‘reformatio in peius in strikte
zin’ ter onderscheiding van het geval waarin een derde-belanghebbende met succes opkomt
tegen een aan een andere gerichte beschikking; in dat geval verslechtert wel de positie van
de degene tegen wie de beschikking was gericht, maar niet die van de aanlegger.
279 PG Awb II, p. 463.
276

145

HOOFDSTUK 5

niet in overeenstemming met het doel van het bestuursprocesrecht: het bieden
van individuele rechtsbescherming. Ziet ultra petita gaan zo bezien dus niet op de
vraag hoe de rechter zijn controle uit dient te oefenen, maar op de vraag waartoe hij zijn toetsing dient te beperken, namelijk welk besluit of welk onderdeel
ervan, het verbod van reformatio in peius heeft wel betrekking op het hoe van de
toetsing; die mag er namelijk niet toe leiden dat de appellant door het instellen
van zijn beroep in een nadeliger positie komt te verkeren dan waarin hij zich
voor het beroep bevond.
De rechter vat dus de ‘omvang van het geschil’ of ‘vordering’ beperkter op
dan de memorie van toelichting doet. Zoals hierboven bleek, heeft volgens de
Awb-wetgever de omvang van het geschil betrekking op het besluit of het onderdeel ervan waar het beroep zich tegen richt. Volgens de Awb-wetgever gaat
de rechter eerst buiten de omvang van het geschil indien hij zijn beoordeling
laat uitstrekken over onderdelen van het besluit waar het beroep van appellant
zich niet op richt. Volgens de rechter wordt buiten de omvang van het geschil
getreden indien hij zijn beoordeling laat uitstrekken over andere, juridisch of
feitelijk verwoorde, gronden dan appellant heeft aangevoerd. De rechter ziet de
omvang van het geschil dus afgebakend of, beter gezegd, gevormd worden door
de door appellant aangevoerde gronden. De bestuursrechter lijkt dus van oordeel
te zijn dat, wanneer hij zelfstandig het besluit toetst aan normen die niet door de
burger – feitelijk of juridisch verwoord – zijn aangevoerd, hij buiten de omvang
van het geschil gaat. Dat roept de vraag op wat precies onder de omvang van het
geschil dient te worden verstaan of, anders gezegd, of de uitleg die de bestuursrechter daaraan lijkt te geven juist is. In diverse uitspraken heeft de Afdeling
uitgemaakt dat wanneer de rechter zelfstandig toetst aan rechtsnormen die niet
door de gronden van appellant bestreken worden, hij daarmee buiten de omvang van het voorgelegde geschil is getreden. Tot dat oordeel kwam hij bijvoorbeeld in de zaak van het ‘Rotterdams ladderongeval’, waarin een horecainrichting voor de duur van een week was gesloten. De rechtbank ging over tot
vernietiging van het besluit, aangezien zij van oordeel was dat de duur van de
sluiting onevenredig was. Volgens de Afdeling trad de rechter daarmee buiten de
omvang van het voorgelegde geschil, aangezien de appellant, de exploitant van
de inrichting, niet had geklaagd over de opgelegde maatregel, maar alleen gronden had aangevoerd met betrekking tot de vaststelling van de feiten, de gevolgde
procedure bij de voorbereiding van het sluitingsbevel en de termijn tussen het
besluit en de sluiting.280 Hieruit blijkt dat de rechter onder omvang van het
geschil verstaat: de vordering dat het besluit onrechtmatig is op de gronden die
de burger aanvoert. In een recentere zaak, waarin appellant zich op het standpunt stelt dat de rechtbank ten onrechte een ambtshalve toetsing aan een richtlijn heeft nagelaten, bevestigt de Afdeling voorgaande ook ten aanzien van
Unierecht:
‘ambtshalve toetsing door de bestuursrechter is beperkt tot voorschriften van openbare orde. Daarbuiten doet de rechter ingevolge artikel
280
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8:69 van de Awb uitspraak op de grondslag van het beroepschrift, de
overgelegde stukken, het verhandelde tijdens het vooronderzoek en
het onderzoek ter zitting, waarbij hij ambtshalve de rechtsgronden
aanvult en ambtshalve de feiten kan aanvullen. Zoals volgt uit het arrest van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen van 7
juni 2007, gevoegde zaken C-222/05 tot en met C-225/05, Van der
Weerd e.a. (www.curia.europa.eu), verplicht het Unierecht de nationale rechter niet om in een procedure in rechte betreffende de rechtmatigheid van een bestuurshandeling ambtshalve te toetsen aan gronden ontleend aan bepalingen van Unierecht, aangezien noch het gelijkwaardigheidsbeginsel noch het doeltreffendheidsbeginsel dit vereist.
In het licht van het voorgaande kan de vreemdeling niet worden gevolgd in het betoog dat de rechtbank de Terugkeerrichtlijn ambtshalve
bij de beoordeling van de maatregel van bewaring had dienen te betrekken.’281
Dat lijkt strijdig met de memorie van toelichting bij art. 8:69 Awb en zoals hierboven bleek kan de rechter zich voor deze handelwijze of interpretatie niet
beroepen op de uitleg van de omvang van het geschil zoals die de Awbwetgever bij de totstandkoming van de Awb voor ogen stond.
Overigens is het taalgebruik met betrekking tot de omvang van het geding
niet eenduidig. Zo wordt naast de omvang van het geding ook gesproken over
omvang van het geschil of de grenzen van de rechtstrijd. Volgens De Waard
wordt met ‘de omvang van het geding’ gedoeld ‘op de grenzen aan de rechtsstrijd, dat wil zeggen de potentiële reikwijdte van het debat in rechte: hoever
mag of moet de geschilbeslechtende instantie zijn oordeel uitstrekken, en wat
mag door partijen aan de orde worden gesteld?’282 Elders merkt hij op dat met
‘de begrenzing van de ‘omvang van het geding’ in principe [wordt] gedoeld op
de argumentatie, dat wil zeggen op de gronden die kunnen worden aangevoerd’.283 In de eerste omschrijving lijkt ‘de omvang van het geding’ te duiden
op het (onderdeel van het) besluit dat aangevochten wordt, terwijl in de tweede
omschrijving de omvang van het geding vereenzelvigd lijkt te worden met de
vraag wat partijen naar voren (kunnen) brengen in plaats van met datgene waar
het naar voren gebrachte zich tegen richt. Zoals hierboven bleek spreekt de
Awb-wetgever in de memorie bij art. 8:69 Awb over ‘de omvang van het geschil’. Duidelijk werd bij de bespreking daarvan hierboven dat hij daarmee het
oog had op (onderdelen) van het besluit. Tussen ‘omvang van het geding’ en
‘omvang van het geschil’ lijkt met andere woorden door de memorie geen verschil te worden gemaakt.284 Toch lijkt het vanuit taalkundig perspectief mogelijk
tussen beide termen onderscheid te maken. Onder ‘geding’ verstaat Van Dale
‘het geschil in rechte’ en hij noemt als synoniemen ‘rechtsgeding’, ‘rechtszaak’,
ABRvS 26 januari 2011, AB 2011, 83 met annotatie door R.J.G.M. Widdershoven.
De Waard 2011, p. 157.
283 Ibidem.
284 Ook Van de Griend wijst in haar dissertatie op het onzuivere taalgebruik in dezen, zie
Van de Griend 2007, p. 345.
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‘procedure’ en ‘proces’. Onder ‘geschil’ verstaat hij ‘ruzie’, ‘verschil van mening
tussen twee partijen over een bepaald punt’. Als synoniem noemt hij ‘onenigheid’. Hierboven bleek dat onder ‘omvang van het geding’ of ‘omvang van het
geschil’ nu eens ‘datgene waartegen het beroep zich richt’ verstaat, dan weer
‘datgene wat men tegen (een onderdeel van) het besluit aanvoert’. Het komt mij
voor dat het preciezer zou zijn als men de categorie ‘datgene waar het beroep
zich tegen richt’, het (onderdeel van het) besluit, duidt met ‘omvang van het
geding’ en de categorie ‘datgene wat men daartegen inbrengt’ met ‘omvang van
het geschil’. Het is duidelijk dat de rechter onder de omvang van het geschil
verstaat ‘datgene wat men tegen (een onderdeel van) het besluit inbrengt’.285
Taalkundig lijkt dat op grond van bovenstaande juist: de term geschil heeft betrekking op onenigheid, dat wil zeggen datgene waar verschil van mening over
bestaat (ten aanzien dus van de omvang van het geding: (een onderdeel van) het
betreffende besluit). De rechter gaat er van uit dat de omvang van het geschil
gevormd wordt door de gronden die de burger aanvoert tegen (een onderdeel
van) een besluit. Hoewel het dus vanuit taalkundig perspectief begrijpelijk is dat
de rechter deze aanpak kiest, laat dat onverlet dat de Awb-wetgever met ‘de
omvang van het geschil’ duidelijk het oog had op ‘de omvang van het geding’,
dat wil zeggen datgene waar de gronden van het beroep zich tegen richten. In
het wellicht onzuivere taalgebruik van de Awb-wetgever kan, met andere
woorden, geen rechtvaardiging worden gevonden voor de uitleg die de rechter
geeft aan ‘de omvang van het geschil’. Schlössels en Zijlstra hebben reeds gewezen op de verwarrende terminologie in dezen. In hun handboek ‘Bestuursrecht
in de sociale rechtsstaat’ wijzen zij er bij de bespreking van art. 8:69 Awb op dat
de memorie stelt dat er, gelet op de primaire functie van het bestuursrechtelijke
geding, namelijk het bieden van rechtsbescherming, geen aanleiding voor de
rechter is om buiten de vordering te treden. Zij merken hierbij terecht op dat de
term ‘vordering’ vreemd aandoet; strikt genomen immers betreft de centrale
vordering in het bestuursproces de vernietiging van het (onderdeel van het)
aangevallen besluit en niet, zoals de rechter lijkt aan te nemen, de feitelijke
gronden van beroep.286 Anders dan genoemde auteurs ben ik echter van mening
dat, hoewel de zuiverheid van het taalgebruik van de memorie van toelichting
inderdaad te wensen overlaat, uit de bedoelde passage duidelijk is af te leiden dat
de Awb-wetgever met de term ‘vordering’ het oog had op het (onderdeel van
het) besluit waar het beroep zich tegen richt. Immers, zoals hierboven reeds
bleek, gaat de rechter volgens de memorie eerst buiten de ‘vordering’ indien hij
zijn oordeel laat uitstrekken over andere besluiten of onderdelen daarvan dan
waar het beroepschrift zich tegen richt. De betekenis van de term ‘ultra petita’
maakt ook duidelijk wat hieronder dient te worden verstaan. Het petitum van de
appellerende partij is datgene waartoe hij de verwerende partij wil zien veroordeeld. Buiten het petitum wordt eerst gegaan indien de rechter iets anders toewijst dan gevorderd is. In de bestuursrechtelijke procedure is de vordering dat
het besluit vanwege onrechtmatigheid dient te worden vernietigd. Ultra petita
285
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gaat de rechter dus eerst wanneer hij (ook) een ander besluit of een ander onderdeel daarvan dan door appellant is aangebracht, vernietigt. Zo begrepen is het
dus onjuist te stellen dat de rechter ultra petita gaat wanneer hij ambtshalve het
besluit vernietigt op grond van schending van andere rechtsnormen dan door
het beroepschrift van de burger worden bestreken. Vernietigt hij het besluit of
het onderdeel daarvan dat door de burger aan zijn oordeel is onderworpen op
andere gronden dan door de burger aangevoerd, dan blijft hij binnen het petitum
waar het in een bestuursrechtelijke procedure om gaat: de vernietiging van een
(onderdeel van een) door de burger aangebracht besluit. Ten onrechte stelt men
wel dat de rechter ultra petita gaat wanneer hij ambtshalve toetst.287 Nu kan het
wel zo zijn dat de rechter in het kader van bijvoorbeeld de ambtshalve controle
of de burger wel ontvankelijk had verklaard mogen worden ultra petita gaat; van
een voor de burger negatief uitvallende uitkomst daarvan kan niet worden gezegd dat deze in het petitum lag besloten. Hoewel men dus kan zeggen dat
ambtshalve toetsing ultra petita gaan tot gevolg kan hebben, is dit niet per definitie zo; de ambtshalve toetsing die vernietiging van het door de burger aangebrachte besluit tot gevolg heeft, valt binnen het petitum van de vordering van de
burger.
Hierboven bleek dat bij de doelstelling van het bieden van individuele
rechtsbescherming beter lijkt te passen een rechter die actief zelf gronden tegen
het besluit inbrengt – zij het alleen gronden die normen bestrijken die in ieder
geval ook mede de belangen van de appellerende burger beogen te beschermen
– dan een rechter die zich beperkt tot de gronden die de burger aanvoert. Op
het voorgaande voortbordurend zou de rechter kunnen redeneren dat het doel
het bieden van individuele rechtsbescherming vooral ook begrepen dient te
worden als finale geschilbeslechting. Als men ‘de omvang van het geschil’ opvat
als ‘de omvang van de onenigheid’ lijkt het begrijpelijk dat de rechter zich beperkt tot een oordeel over de tussen partijen bestaande onenigheid; die onenigheid bestaat uit de over en weer aangevoerde gronden. Dat is echter niet de
bedoeling van de Awb-wetgever geweest en daarmee wordt ook geen recht
gedaan aan de rechtsbeschermingsfunctie van het bestuursproces. De memorie
van toelichting bij art. 8:69 Awb laat er geen twijfel over bestaan dat de Awbwetgever met de omvang van het geschil doelde op de omvang van de bestuurshandeling, het besluit derhalve, waarover hij zijn oordeel diende te geven. Daar
komt nog bij dat de Awb-wetgever finale geschilbeslechting als middel ziet om
rechtsbescherming te kunnen bieden, en niet als zelfstandig doel; dat is het bieden van rechtsbescherming. Hierboven is reeds aan de orde geweest dat het bij
de rechtsbeschermingsfunctie past dat de rechter over meer uitspraakbevoegdheden beschikt dan enkel het vernietigen van een besluit.
De omvang van het geschil wordt dus gevormd door de grondslag van het
beroep, dat wil zeggen de gronden van het beroep (samen met de overgelegde
stukken en het verhandelde ter zitting). De aanname van de rechter is dus dat de
burger de vordering, het besluit is onrechtmatig, alleen toegewezen wil zien op
basis van de gronden die hij zelf ingebracht heeft. Andersom geformuleerd, gaat
287
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de rechter uit van de aanname dat de burger het besluit niet onrechtmatig verklaard en vernietigd wil hebben op andere dan de door hem aangebrachte gronden; de vordering wordt derhalve beperkt van ‘de vernietiging van het (onderdeel van het) besluit’ tot ‘de vernietiging van het besluit op de door appellant
aangevoerde gronden’. Dat lijkt mij niet te stroken met de rechtsbeschermingsfunctie van het bestuursprocesrecht. Hierboven is reeds betoogd dat de rechtsbeschermingsfunctie niet tot een dergelijk beperkte taakopvatting noopt, maar
integendeel juist een ruime toetsing mogelijk maakt. Wel vloeit uit de rechtsbeschermingsfunctie voort dat de rechter eerst tot vernietiging overgaat indien het
besluit in strijd is met recht dat, in ieder geval mede, de belangen van appellant
beoogt te beschermen. De aanpak die de bestuursrechter thans hanteert is, met
andere woorden, niet in overeenstemming met de rechtsbeschermingsfunctie
van het bestuursprocesrecht. Ik merk hier reeds op dat de Duitse bestuursrechter
zijn taak wel conform de hierboven genoemde, met de rechtsbeschermingsfunctie van het bestuursprocesrecht in overeenstemming zijnde aanpak volgt. In het
Duitse stelsel, waarop in hoofdstuk 7 nader ingegaan zal worden, wordt de omvang van het geding gevormd door het Klagebegehren van appellant, wat gelijkgesteld wordt met zijn Rechtsschutzziel.288 Ultra petita gaat de rechter als hij
meer of anders dan het Klagebegehren toewijst.289 Bij Anfechtungsklagen – de
procedures tegen Verwaltungsakten, die naar Nederlandse begrippen als beschikkingen zijn te bestempelen – wordt het Klagebegehren gevormd door de
Verwaltungsakt waartegen geprocedeerd wordt: ‘das Gericht darf einen anderen
Verwaltungsakt nicht von sich aus einbeziehen’.290 De rechter gaat dus eerst
buiten de vordering indien hij zich over een ander besluit of een deel daarvan
uitlaat dan aangebracht is door de appellant. Het door appellant aangebrachte
(onderdeel van het) besluit toetst hij zelfstandig op rechtmatigheid. Het lijkt er
dus op dat de sterke nadruk op geschilbeslechting in Nederlands heeft geleid tot
een enge interpretatie van de omvang van het geschil. Een ander punt dat dikwijls in verband wordt gebracht met geschilbeslechting, betreft dat hierin aan de
eis van onpartijdigheid een groter gewicht zou komen.
§ 5.4.6 Lekenbescherming en de eis van rechterlijke onpartijdigheid
Een ander argument dat, nauw samenhangend met het hetgeen hiervoor is besproken, aangevoerd wordt ter verklaring van de terughoudender rol van de
rechter met betrekking tot de ambtshalve toetsing van recht en feiten betreft de
stelling dat in een procedure die, in ieder geval mede, geschilbeslechting tot doel
heeft er minder ruimte zou zijn voor een rechter die ‘assistentie’ verleent of
extra bescherming biedt aan de burger. De VAR-Commissie rechtsbescherming
merkt over de verhouding van ongelijkheidscompensatie en geschilbeslechting
het volgende op:

Eyermann 2010, p. 608; Wolff/Decker 2012, p. 360/1.
Hufen 2011, p. 513.
290 Eyermann 2010, p. 608, met een verwijzing naar OVG Bautzen Sächs VBI 1998, 61.
288
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‘Als gezegd (…) vinden wij tegenwoordig echter dat het bestuursrechtelijk proces primair strekt tot rechtsbescherming van de burger, waarbij
rechtsbescherming steeds meer wordt opgevat als geschilbeslechting.
Naarmate het accent meer op de geschilbeslechting ligt, komt de idee
dat de rechter één partij moet helpen meer en meer in strijd met diens
onpartijdigheid. Daarom wordt het beeld van de ‘rechter-als-raadsman’
tegenwoordig nauwelijks meer gebruikt.’291
Zij merkt daarbij voorts op dat de gedachte van ongelijkheidscompensatie daarmee niet is verouderd; die is nog steeds te herkennen in bijvoorbeeld de verplichting van het bestuursorgaan om alle op de zaak betrekking hebbende stukken over te leggen (art. 8:42 Awb), het informele karakter van de procedure en
de (relatief) lage eisen die aan het beroepschrift worden gesteld.292 Maar voor
ongelijkheidscompensatie door de rechter ziet de VAR-Commissie Rechtsbescherming minder ruimte door de eisen die het onpartijdigheidsbeginsel stelt in
een proces dat geschilbeslechting tot doel heeft. De Commissie ziet die ruimte
wel in een proces dat rechtsbescherming (meer pregnant) tot doel heeft, dus de
eisen van onpartijdigheid gelden blijkbaar niet onverkort in een dergelijk proces.
Ook Schreuder-Vlasblom ziet het zo:
‘Thans ziet men zijn taak primair als geschillenbeslechting (…). De eisen
die dat stelt aan zijn onpartijdigheid jegens alle bij het geding betrokken
algemene, collectieve en individuele belangen (dus niet slechts: partijen),
verzetten zich tegen een optreden ten bate van een der partijen. Dat
geldt niet alleen gedingen waarin meer burgers met uiteenlopende belangen partij zijn, maar daar klemt het wel te meer’.293
Evenals de VAR-Commissie ziet zij dus de eis van rechterlijke onpartijdigheid
in de weg staan aan het kunnen bieden van materiële lekenbescherming door de
rechter. De vragen die deze stelling oproept, zijn: welke, in dit verband relevante, eisen stelt het onpartijdigheidsbeginsel dan precies en waarom zouden die
niet of in mindere mate gelden in een proces waar handhaving of rechtsbescherming centraal staat en wel of in meerdere mate wanneer geschilbeslechting
een centrale plaats in de procedure inneemt? De Commissie wijdt in ‘De toekomst van de rechtsbescherming tegen de overheid’ nog enkele gedachten aan
de onpartijdigheid (en onafhankelijkheid) van de rechter. Met een verwijzing
naar een uitspraak van het EHRM294 maakt zij onderscheid tussen subjectieve en
objectieve onpartijdigheid. Subjectieve onpartijdigheid wil zeggen ‘de afwezigheid van persoonlijke vooringenomenheid van de rechter’.295 De Waard en
Verheij formuleren het in hun noot onder voormelde uitspraak van het EHRM
zo dat ‘subjectieve onpartijdigheid zich voor[doet] als individuele rechters een
VAR-Commissie Rechtsbescherming 2004, p. 35.
Ibidem.
293 Schreuder-Vlasblom 2013, p. 781.
294 EHRM 6 mei 2003, AB 2003, 211 (Kleyn) m.nt. De Waard en Verheij.
295 VAR-Commissie Rechtsbescherming 2004, p. 53.
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persoonlijk belang bij de zaak hebben dan wel een persoonlijk vooroordeel
waardoor de rechter zich diskwalificeert om in een bepaalde zaak op te treden’.296 Objectieve onpartijdigheid is als een nadere uitwerking van de subjectieve onpartijdigheid te zien en houdt in dat ook de schijn van een dergelijke
vooringenomenheid vermeden dient te worden.297 Achterliggende gedachte
hiervan is dat de daadwerkelijke invloed van een belang in het algemeen niet
aanwijsbaar is. De Waard stelt dat ‘de schijn derhalve het criterium [moet] zijn,
maar niet alleen omdat het bewijs van beïnvloeding door het belang problematisch is; ook omdat het vertrouwen in de rechtspraak een groot goed is, dat reeds
bij de schijn van partijdigheid geschonden geacht moet worden.’298 Dit betekent
bijvoorbeeld dat de leden van een rechterlijk college die eerder bij een bepaalde
zaak betrokken zijn geweest in een andere hoedanigheid (onder omstandigheden) niet meer over de betreffende zaak zouden mogen oordelen, omdat zij niet
langer als onpartijdig kunnen worden beschouwd.299
Maar waarom zorgt, zoals de VAR-Commissie stelt, de accentsverschuiving
van de doelstelling individuele rechtsbescherming naar geschilbeslechting nu
voor een intensivering van de werking van de eis van onpartijdigheid van de
rechter? Of wellicht is, na de vaststelling van wat onder de rechterlijke onpartijdigheid verstaan wordt of dient te worden, een betere vraag: komt die wel in
het geding als de rechter een zwakkere partij in het proces helpt? Op grond van
de beschrijving van de eis van onpartijdigheid is te concluderen dat lekenbescherming (door de rechter) niet relevant is binnen het kader van de subjectieve
onpartijdigheid, die zich immers eerst voordoet indien de rechter een persoonlijk belang of persoonlijk vooroordeel in een bepaalde zaak heeft. Zij wordt
relevant in het kader van de objectieve onpartijdigheid, welke inhoudt dat ook
de schijn van onpartijdigheid vermeden dient te worden. Bij de beschrijving van
de ratio van de lekenbescherming is gesteld dat deze te beschouwen is als een
uitwerking van het recht van de burger of rechtspraak of, anders gezegd, dat het
ontbreken van verplichte procesvertegenwoordiging een materiële inkleuring
daarvan vraagt. De vraag is dus of de materiële inkleuring van dat recht door de
rechter in strijd komt of op gespannen voet staat met de eis van neutraliteit van
de rechter. Rechterlijke lekenbescherming als de uitwerking van het recht op
rechtspraak kan ook in mijn ogen begrensd worden, onder andere in het licht
van de eisen van onpartijdigheid, maar is niet op zichzelf in strijd hiermee. Overigens zij hier herhaald dat de redenering van de Commissie niet zuiver is, waar
zij stelt dat ‘rechtsbescherming steeds meer opgevat wordt als geschilbeslechting’.
Op grond van de parlementaire geschiedenis is die conclusie niet gerechtvaardigd. Het primaire doel is rechtsbescherming en daarom, aldus de memorie,
dient bestuursprocesrecht een kader te bieden waarbinnen een geschil bindend
beslecht kan worden. Geschilbeslechting is derhalve niet het doel van de procedure, maar de manier waarop gestalte gegeven dient te worden aan de doelstelling van het bieden van rechtsbescherming. Ook wordt in de parlementaire
EHRM 6 mei 2003, AB 2003, 211 (Kleyn) m.nt. De Waard en Verheij.
VAR-Commissie 2004, p. 53.
298 De Waard 1987, p. 340/1.
299 VAR-Commissie Rechtsbescherming 2004, p. 53.
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geschiedenis van de Awb aan het gegeven dat het in het ‘nieuwe’ bestuursprocesrecht de bedoeling is dat geschillen beslecht worden, niet de conclusie verbonden dat voor het beginsel van ongelijkheidscompensatie daardoor geen
ruimte meer is. Sterker nog, na de bespreking van de karakteristieken van het
nieuwe bestuursprocesrecht vermeldt de memorie dat de rechter de bevoegdheid behoudt om, onder andere, de feiten aan te vullen en dat deze bevoegdheid
rechtstreeks uit de ongelijkheidscompensatie volgt.300 Ook de Awb-wetgever
zag blijkbaar geen spanningsveld tussen het ‘geschilbeslechtende’ karakter van de
Awb en de eis van rechterlijke neutraliteit.
De Commissie merkt vervolgens nog op dat naarmate het accent meer op
geschilbeslechting komt te liggen, ongelijkheidscompensatie meer en meer in
strijd komt met de eis van onpartijdigheid en dat daarom het beeld van de ‘rechter-als-raadsman’ tegenwoordig nauwelijks meer gebruikt wordt. Deze opmerking doet geen recht aan de werkelijkheid. Het beeld van de ‘rechter-alsraadsman’ was namelijk geen normatief verschijnsel, in die zin dat dat zou behoren bij het objectieve model; in dat model is de rechter door zijn rol op genoemde terreinen feitelijk te beschouwen als de beste raadsman van de burger.
Naarmate de terugtred van de rechter op die gebieden toenam, nam evenredig
de toepasselijkheid van dat beeld af. Op deze plaats gaat het om de vraag of die
terugtred inderdaad dogmatisch te verantwoorden is in het licht van het onpartijdigheidsbeginsel.301 Als we de vraag toespitsen op toetsing door de rechter aan
rechtsnormen die niet door het beroep van de burger worden bestreken, niet
zijnde die in het kader van de ambtshalve toetsing aan normen van openbare
orde, is dus de vraag of hij zich in dat geval partijdig opstelt en dan meer precies
of hij daarmee de schijn van partijdigheid wekt. Zoals bleek lijkt niet ter discussie te staan dat daarvan geen sprake is in een systeem dat rechtsbescherming tot
doel heeft en waarin partijdigheid als het ware inherent is aan die functie;
rechtsbescherming vóór de burger en tégen het bestuur. Hierboven heb ik
meerdere keren aangegeven dat de uitleg die wordt gegeven aan het begrip
geschilbeslechting, geen recht doet aan de bedoeling van de Awb-wetgever; die
leek voor ogen te hebben dat in het kader van de rechtsbeschermingsfunctie de
rechter over meer instrumenten diende te beschikking om het geschil finaal te
beslechten. Met enkel een vernietingsbevoegdheid zou de rechter de rechtsbeschermingsfunctie niet (optimaal) kunnen dienen. Zelfs als men al aanneemt dat
aan geschilbeslechting de uitleg dient te worden gegeven zoals thans gedaan
wordt, namelijk als doelstelling van het bestuursproces, waag ik te betwijfelen
dat een ruimere toetsing daarbinnen in strijd zou komen met de neutraliteitseis
van de rechter of, beter gezegd, of een toetsing in het licht van de lekenbescherming een zekere inbreuk op die eis niet kan rechtvaardigen.302 Reeds in
PG Awb II, p. 175.
Van Dijk stelt dat een rechter die de ‘zwakke partij’ extra bescherming biedt, zijn onpartijdigheid fundamenteel aantast, zie Van Dijk 2004, p. 293.
302 Harmsen stelt dat bij ambtshalve toetsing, anders dan aan kwesties van openbare orde,
geen sprake is van partijdigheid aangezien hij deze uitvoert ‘door een los van procespartijen
en in hun belangen staand – en derhalve objectief – argument van de naleving van het
objectieve recht’, zie Harmsen 2013, p. 279. Deze visie is echter af te wijzen, aangezien
300
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hoofdstuk 2 heb ik aangegeven dat inderdaad tussen bestuur en burger ongelijkheid bestaat ten aanzien van hun ‘Prozessfähigkeit’, maar dat het zuiverder is de
voorzieningen die bestaan om tegemoet te komen aan het gebrek aan juridische
deskundigheid, van het etiket lekenbescherming te voorzien, aangezien zij primair existeren ter waarborging van het recht van de burger op rechtsbescherming tegen de overheid vanwege het ontbreken van verplichte procesvertegenwoordiging. Indien men door de visie op geschilbeslechting zoals hierboven
verwoord de rechtsbeschermingsfunctie al te zeer uit het oog verliest, zal de
grond voor een actieve rechter noodzakelijkerwijs wel in die ongelijkheid geplaatst moeten worden; het verdedigingsbeginsel, en dan met name het element
dat partijen in gelijke mate kansen dienen te hebben, zal dan eisen dat de rechter
de partij die in het bestuursproces structureel op achterstand staat de helpende
hand biedt of, anders gezegd, zal de rechter actief dienen te worden teneinde dat
recht te waarborgen.303 Dit handelen van de rechter zou dan de materiële waarborg van het verdedigingsbeginsel zijn en daarvoor zou de term ongelijkheidscompensatie wel adequaat zijn. Andersom zou zelfs gesteld kunnen worden, dat,
indien het door het ontbreken van verplichte procesvertegenwoording ontstane
‘processuele machtsverschil’ tussen het bestuur en de burger niet ondervangen
wordt door middel van een ruimere toetsing, de rechter zich als het ware aan de
zijde van het bestuur plaatst of, beter gezegd, door de burger niet te ondersteunen hij het systeeminherente machtsverschil intact laat; met evenveel recht kan
worden betoogd dat die handelwijze evenmin recht doet aan zijn eis van onpartijdigheid. Zoals hierboven reeds gezegd, dient zeer betwijfeld te worden dat de
rechtsbeschermingsfunctie van het bestuursprocesrecht in de hierboven verwoorde mate gemarginaliseerd dient te worden. Mijns inziens zou ‘ongelijkheidscompensatie’ ter waarborging van het verdedingsbeginsel een onwenselijke
vorm van symptoombestrijding zijn. Op grond van het voorgaande is het niet
gerechtvaardigd in een systeem van geschilbeslechting de ruimte die er is voor
inhoudelijke lekenbescherming door de rechter, met een beroep op het onpartijdigheidsbeginsel beperkt te achten.304 Sterker nog, bij een zo enge uitleg van
deze voorbijgaat aan de doelstelling van het Awb-procesrecht: het bieden van individuele
rechtsbescherming.
303 Crommelin heeft er ook reeds op gewezen dat het niet wijzen door de rechter op een
bepaalde relevante feitelijke grondslag aan een partij evenzeer partijdig is als dat wel doen,
Crommelin 2007, p. 199.
304 Overigens is de visie van Schreuder-Vlasblom wel enigszins te begrijpen. In haar dissertatie is gebleken dat de eis van onpartijdigheid een grote rol heeft gespeeld in de ontwikkeling van ‘rechtspraak’ door het bestuur tot rechtspraak door een van het bestuur onafhankelijke en derhalve onpartijdiger rechter (zie bijvoorbeeld pag. 57 en verder waar het parlementaire debat over het hoger beroep in belastingzaken bij de Afdeling geschillen van de
Raad van State wordt beschreven, Schreuder-Vlasblom 1987). Nu die strijd in het voordeel
van de rechter is beslecht, dient er inderdaad voor te worden gewaakt dat het ‘partijdige’
bestuur vervangen wordt door een ‘partijdige’ rechter. De aandacht hiervoor mag echter de
visie op de taak die de rechter heeft niet vertroebelen: controleren of het bestuur rechtmatig
heeft gehandeld en tegen dat handelen rechtsbescherming bieden. Aangezien in het bestuursprocesrecht verplichte procesvertegenwoordiging ontbreekt, dient die controle zich
niet te beperken tot de gronden die de appellerende leek aanvoert. Als men stelt dat in dat
geval de rechter zich partijdig opstelt, dan stelt men in wezen dat het bestuursprocesrecht
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de functie van bestuursrechtspraak noopt het verdedingsbeginsel tot die rol van
de rechter.
In de ogen van de Var-Commissie Rechtsbescherming en SchreuderVlasblom was het in lijn met de rechtsbeschermingsfunctie van het bestuursprocesrecht indien de rechter zich als het ware in zekere zin aan de zijde van de
aanlegger plaatst. Zoals gezegd doet de uitleg die men thans aan geschilbeslechting geeft geen recht aan deze functie van het bestuursprocesrecht, waarbij de
positie van de burger als leek tot uitgangspunt dient te worden genomen.
Schreuder-Vlasblom merkt in het kader van geschilbeslechting op dat de rol van
actieve rechter
‘overwegend haar grond [vindt] in het belang van partijen en rechtsgemeenschap bij een zorgvuldig, behoorlijk, evenwichtig en efficiënt proces. Gelet
op de motieven onder de herziening van het civiele procesrecht in eerste
aanleg, impliceert dit een convergentie van opvattingen binnen beide takken
van procesrecht.’305
Niet alleen wordt in deze overwegingen ten onrechte het element van de
rechtsbescherming te weinig aandacht gegeven, de overweging dat de ‘bestuursrechtelijke opvattingen’ in dezen aan dienen te sluiten bij de civiele,
maakt duidelijk dat de positie van de burger als leek in het geheel buiten
beschouwing lijkt te worden gelaten; die omstandigheid zou nu juist ook
een grond moeten vormen voor de rol die de rechter in de procedure
speelt. Hieruit blijkt te meer hoe de nadruk op geschilbeslechting leidt tot
een niet te rechtvaardigen veronachtzaming van de positie van de burger als
leek. Op deze plaats zij herinnerd aan de eerder genoemde kritiek van de
Raad van State op het wetsvoorstel ‘Wet aanpassing bestuursprocesrecht’,
die ook een waarschuwing inhield voor de gevaren van een sterke benadrukking van geschilbeslechting:
‘De Raad merkt op dat voorkomen moet worden dat bestuursrechtelijke
rechtsbescherming versmald wordt tot effectieve geschillenbeslechting.
Eén van de waarden van het bestuursprocesrecht, die mede verband
houdt met de doelstelling van ongelijkheidscompensatie, is de relatieve
eenvoud ervan. Enkele in het voorliggende wetsvoorstel opgenomen
aanpassingen, die gericht zijn op effectieve beslechting van geschillen,
kunnen afbreuk doen aan die waarde.’306
Hoewel de kritiek van de Raad van State is gericht op de onder druk komende
eenvoud van de procedure – de eerste weg van lekenbescherming – is in het
voorgaande duidelijk geworden dat de kritiek evenzeer opgaat ten aanzien van
partijdig is opgesteld, waarin immers ‘slechts’ de toetsing van bestuurshandelingen (in de
vorm van besluiten) wordt gefaciliteerd.
305 Schreuder-Vlasblom 2013, p. 782, met wat betreft ‘civiele overwegingen’ een verwijzing naar Kamerstukken II 1999-2000, 26 855, nr. 3.
306 TK 2009–2010, 32 450, nr. 4
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de actieve rol van de rechter – de tweede weg van lekenbescherming. Bij de
rechtsvergelijking met het Duitse bestuursprocesrecht wordt hier uitgebreid op
terug gekomen, maar hier zij vast opgemerkt dat in Duitsland discussie bestaat
over de vraag of de Hinweisplficht, die een sterk lekenbeschermend karakter
heeft, in haar werking begrensd wordt door het ‘Gebot der Unparteilichtkeit des
Richters’. Degenen die deze vraag bevestigend beantwoorden, stellen dat als dit
het geval is, (naleving van) de werking van Unparteilichkeits-beginsel afhankelijk gesteld zou worden van de interpretatie die gegeven wordt aan de Hinweispflicht. Critici van deze opvatting stellen dat de rechter niet enerzijds op
grond van de Hinweispflicht (die op haar beurt een uitwerking is van het verdedingsbeginsel en het recht op rechtspraak) tot iets verplicht kan zijn wat hem
anderzijds op grond van het Gebot der Unparteilichtkeit verboden is.307 Duidelijk is dat het bestaan an sich van een instrument, in de vorm van een wettelijke
bepaling en op grond daarvan ook een tot lekenbescherming uitgeruste rechter,
niet in strijd hoeft te zijn met de eis van rechterlijke onpartijdigheid. Wel kan
deze verlangen dat bij de mate waarin deze instrumenten worden ingezet, hiermee rekening wordt gehouden. Bij de rechtsvergelijking in hoofdstuk 7 zal
hierop worden teruggekomen.
§ 5.4.7 Het bestuursproces als partijenproces
Zoals hierboven bleek lijkt de rechter door de uitleg die hij geeft aan de functie
van het bestuursproces als geschilbeslechting en de daarmee in zijn ogen gepaard
gaande hogere eisen die dat stelt aan zijn onpartijdigheid, het bestuursproces te
zien als een partijenproces. In de literatuur wordt er ook regelmatig op gewezen
dat het bestuursproces zich meer en meer aan het ontwikkelen is tot een partijenproces.308 De visie op het bestuursproces als partijenproces heeft consequenties
voor de ruimte die daarin wordt gezien voor het bieden van lekenbescherming
door de rechter. Wat wil het precies zeggen wanneer een procesrechtelijk systeem te typeren is als een partijenproces of een rechtersproces? Schueler zegt
hierover in de Ten Berge-bundel uit 2008 dat ‘het bestuursproces tot voor kort
geen partijenproces [was] en dat – als men alleen de Awb leest – nog steeds niet
[is]’. Hij voegt daar aan toe het bestuursproces ‘in de mist van de vrije bewijsleer’ is ‘omgebouwd’ tot een partijenproces.309 Bolt en De Waard hebben reeds
gewezen op de implicaties van de verschuiving van het bestuursproces in de
richting van een partijenproces voor de mate waarin lekenbescherming kan
worden geboden. Zij stellen in dit verband dat
‘het bestuursprocesrecht zoals het thans wordt gehanteerd niet meer adequaat [kan] worden getypeerd in termen van ‘een inquisitoir proces’ of
‘een proces waarin de rechter actief op zoek gaat naar de materiële waarLiu 2009, p. 86; Schmidt-Aßmann/Pietzner 2008, § 86, Rn. 132; Rensen 2002, p.
1178.
308 Zie bijv. Schueler 2008, p. 445, Bolt en De Waard 2006, p. 225/226 en Koenraad 2010,
p. 257
309 Schueler 2008, p. 445.
307
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heid’. De natuurlijke habitat van het beginsel van ongelijkheidscompensatie lijkt daarmee sterk afgekalfd.’310
Volgens Bolt en De Waard zijn bestuursprocesrechtelijke elementen als een
inquisitoir proces en het zoeken naar de materiële waarheid nauw verwant aan
het beginsel van ongelijkheidscompensatie. In deze paragraaf zal de focus liggen
op de vraag of en zo ja in hoeverre de bestuursrechtelijke beroepsprocedure als
een partijenproces is te bestempelen en welke consequenties dat heeft voor de
ruimte voor lekenbescherming door de rechter. Een opmerking van terminologische aard vooraf. Dogmatisch behoort het begrip inquisitoir proces tegenover
een accusatoir proces te worden geplaatst en het begrip partijenproces tegenover
het begrip rechtersproces.311 In bestuursrechtelijke literatuur worden deze begrippen soms door elkaar gebruikt en wordt bijvoorbeeld het ‘partijenmodel’
geplaatst tegenover een inquisitoir proces.312 Wat daar verder van zij, duidelijk is
in ieder geval dat in de literatuur wel wordt gesteld dat het huidige bestuursprocesrecht meer en meer als een partijenproces is te bestempelen. In het navolgende wordt ingegaan op de vraag in hoeverre zulks het geval is en zo ja in hoeverre de keuze daarvoor of die visie zich laat verenigen met het streven naar het
bieden van lekenbescherming door middel van een actieve rechter.
§ 5.4.7.1

Partijenproces versus rechtersproces

Als men spreekt over een partijenproces, dan doelt men op een gerechtelijke
procedure waarbij sprake is van partijautonomie. Traditioneel wordt partijautonomie in verband gebracht met het lijdelijkheidsbeginsel.313 Snijders e.a. merken
in dit verband op dat partijautonomie en lijdelijkheid twee kanten van dezelfde
medaille zijn. Partijautonomie ziet op de vrijheid van partijen en lijdelijkheid
ziet erop dat de rechter die vrijheid dient te respecteren.314 Partijautonomie is
een van de beginselen of kenmerken van het burgerlijk procesrecht. De achtergrond van dit uitgangspunt is dat het burgerlijk recht de betrekkingen regelt
tussen personen, die te bestempelen zijn als vrije en zelfstandige rechtssubjecten.
Die vrijheid impliceert ook het beginsel van de vrijheid om te beschikken over
de rechtsbetrekkingen tot anderen. In beginsel staat het iemand vrij om met
anderen een rechtsbetrekking aan te gaan en om deze te beëindigen. Ook is
men vrij inhoud en gevolgen van een rechtsbetrekking nader te bepalen. Partijautonomie is dus een afgeleide van de beschikkingsvrijheid van de burger.315
Partijautonomie heeft betrekking op een tweetal aspecten van de procedure,
namelijk de uitoefening van processuele bevoegdheden, te weten die tot het
initiëren of beëindigen van het proces en die met betrekking tot de wijze waar-

Bolt en De Waard 2006, p. 225/226.
Bijv. in Asser e.a. 2003, p. 75.
312 Bijv. in Schlössels e.a. 2009, p. 52.
313 Snijders, Klaassen en Meijer 2007, p. 46.
314 Ibidem.
315 Asser e.a. 2003, p. 66.
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op het proces verloopt en de bepaling van de inhoud en de omvang van het
proces.316
In een model waar sprake is van partijautonomie, is de inhoud en de omvang
van waarover wordt geprocedeerd, zaak van partijen. Het zijn, met andere
woorden, partijen die de grenzen van de rechtsstrijd bepalen.317 In het civiele
recht komt dat in art. 23 Rv tot uitdrukking, waarin de rechter is voorgeschreven te beslissen over wat partijen hebben gevorderd of verzocht. Deze grote
zeggenschap van partijen lijdt uitzondering waar het (geschillen over) rechtsbetrekkingen betreft die niet of niet volledig ter vrije bepaling van partijen staan.
In die gevallen is het algemeen belang in het geding, dat in processuele zin
wordt aangeduid met het begrip ‘openbare orde’ en de rechter is in die gevallen
geroepen ‘als exponent van het algemeen belang’ het aspect van openbare orde
zonodig van ambtswege tot gelding te laten komen.318
§ 5.4.7.2

De Nederlandse bestuursrechtelijke beroepsprocedure: rechtersproces of partijenproces?

De mate waarin al dan niet op de autonomie van partijen de nadruk wordt gelegd, lijkt directe consequenties te hebben voor de mate waarin ruimte is voor
het bieden van lekenbescherming. Dit geldt met name de bescherming die geboden kan worden door de rechter. Naarmate men de nadruk meer legt op de
autonomie van partijen, lijken de mogelijkheden van de rechter zich actief met
procedure en partijen te bemoeien af te nemen. In hoeverre is in het bestuursprocesrecht nu werkelijk sprake van partijautonomie?
Het eerste aspect, het uitoefenen van processuele bevoegdheden, komt in
een model dat uitgaat van partijautonomie in de eerste plaats tot uitdrukking in
de mogelijkheid van een partij om een proces te initiëren of beëindigen en om
invloed op de procedure uit te oefenen. Of er geprocedeerd wordt is principieel
een kwestie die partijen aangaat. Hetzelfde geldt voor de vraag of er verder
wordt geprocedeerd, of de procedure vóór de rechterlijke uitspraak wordt beeindigd en of de procedure wordt voortgezet na een verwijzing door de rechter
naar een andere of lagere rechter.319 In het bestuursprocesrecht heeft de burger
naast de mogelijkheid om in beroep te gaan, de mogelijkheid om het beroep in
te trekken. Ook is het zo dat dit recht hem voorbehouden blijft indien de rechter zijn zaak doorverwijst naar een andere rechter. In dit verband is dus tussen
het civiele proces en het bestuursrechtelijke geen onderscheid waar te nemen. In
de tweede plaats komt partijautonomie bij de uitoefening van processuele bevoegdheden tot uitdrukking in de mate van invloed die partijen hebben op het
verloop van het proces. In het civiele proces zijn ook hier partijen dominus litis.
Het gaat hier om bevoegdheden als uitstel vragen voor het nemen van een conclusie, een verandering van de eis, gelegenheid nemen om te pleiten etc. Ook
geldt dat de rechter feiten die de ene partij heeft gesteld en door de andere zijn
Snijders, Klaassen en Meijer 2007, p. 46; Asser e.a. 2003, p. 66.
Asser e.a. 2003, p. 66.
318 Ibidem.
319 Idem, p. 73.
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erkend, als vaststaand heeft aan te nemen; hij mag in beginsel alleen bewijs opdragen met betrekking tot feiten die betwist zijn.320 In een volledig partijautonoom model komt het erop neer dat de rechter de procesvoering zoveel mogelijk aan partijen overlaat en zelf pas in actie komt indien het vonnis moet worden gewezen.321
Wat het tweede genoemde aspect van de bepaling van de inhoud en de
omvang van het geding betreft, is duidelijk dat de inhoud van de vordering,
bestuursprocesrechtelijk vertaald de buitengrens van de omvang van het geding322, niet vrij te bepalen is door partijen; die zal altijd gevormd worden door
het besluit. De binnengrens van de omvang van het geding staat in beginsel ter
vrije bepaling van partijen. Met de verschuiving van de doelstelling van het
bestuursprocesrecht naar individuele rechtsbescherming is tevens de rol van de
rechter met betrekking tot de omvang van het debat in rechte afgenomen en die
van partijen met betrekking tot dit punt toegenomen en zijn deze het die in
beginsel bepalen wat de omvang van het geding is; binnen de buitengrens hebben de partijen de mogelijkheid om de omvang van het geding te beperken tot
bepaalde onderdelen van het besluit. De niet aangevochten onderdelen blijven
buiten het toetsingsbereik van de rechter.323 De rol van partijen is daarbij niet
exclusief, aangezien blijkens de memories van toelichting op de Awb de rechter
nog wel een aanvullende rol toebedeeld krijgt in dit verband. Indien daar aanleiding voor bestaat kan de rechter er blijkens de memorie toe geroepen zijn te
achterhalen of appellant welbewust bepaalde gebreken van het besluit niet aan
de orde heeft willen stellen. Zo is in de memorie de rol van de rechter in dezen
verwoord, de praktijk laat echter een ander beeld zien. De jurisprudentie wijst
uit dat de rechter zich dient te beperken tot de expliciet aangevoerde klachten.
Hij mag niet uit zichzelf bepaalde mogelijk problematische, in de zin van onrechtmatigheidsgebreken bevattende, onderdelen aan de orde stellen, wanneer
deze zouden passen in de strekking van het beroep. Hij mag dit niet doen vanuit
de gedachte dat appellant deze grond wel aan de orde gesteld zou hebben als hij
op de hoogte was geweest van de relevantie ervan. Deze praktijk komt dus niet
overeen met de memorie van toelichting die in dit verband de rechter opdroeg
in een dergelijk geval na te gaan of appellant ‘welbewust’ bepaalde aspecten niet
aangevoerd had.324 Wat het onderdeel ‘rechterlijke bemoeienis met de omvang
van het geding’ betreft, lijkt de conclusie gerechtvaardigd dat ten aanzien hiervan de rechter de beroepsprocedure als partijautonoom aanmerkt.
Beoordeeld in het licht van het bovenstaande lijkt het bestuursprocesrecht
nauwelijks af te wijken van het model met partijautonomie. Verschil is er wel
waar het de bemoeienis van de rechter met de feiten betreft (die hij al dan niet
zelf kan vaststellen en of op waarheid kan controleren) en de bevoegdheden die
de rechter bezit in het kader van het vooronderzoek en het onderzoek ter zitStein en Rueb 2005, p. 21.
Idem, p. 19.
322 Van Wijk/Konijnenbelt & Van Male spreken in dit verband ook van het voorwerp van
het beroep (geding), in Van Wijk/Konijnenbelt & Van Male 2011, p. 636.
323 Van Wijk/Konijnenbelt & Van Male 2011, p. 636.
324 De Waard 2011, par. 3.4.
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ting. Ook wat betreft de in het bestuursprocesrecht geldende vrije bewijsleer op
grond waarvan de rechter zich actief met bewijsrechtelijke kwesties kan inlaten,
is het bestuursproces in dezen niet aan te merken is als een partijenproces. De
nieuwe zaaksbehandeling heeft ook tot gevolg dat de rechter een meer regisserende rol speelt dan voorheen. Omdat dit echter ‘slechts’ regisserende bevoegdheden betreft die geen of slechts beperkte invloed hebben op de inhoud van de
rechtsstrijd, maken deze de rechter niet tot dominus litis. Ook in het civiele proces wordt een (procedureel) regisserende rol van de rechter niet beschouwd als
iets dat de partijautonomie beperkt of afzwakt.
Wat de onderdelen betreffende de omvang van het geding en processuele
bevoegdheden van partijen betreft laat het bestuursproces dus een gemengd
beeld zien; bij het eerste punt is sprake van partijautonomie, bij het tweede niet.
Maar welbeschouwd is het beeld toch niet zo dat dit als diffuus te bestempelen
is; op grond van de invloed van partijen en rechter met betrekking tot de omvang van het geding en op het gebied van de bewijslevering en vaststelling van
de feiten is de bestuursrechtelijke beroepsprocedure als partijautonoom te bestempelen waar het de bepaling van de omvang van het geding betreft en als
rechtersproces waar het de invloed van de rechter betreft op het punt van de
feiten en het bewijs binnen deze door partijen vastgestelde omvang van het
geschil. Nu de rechter wat de bewijsvoering (en de informatie hierover) betreft
steeds meer verplichtingen aan partijen oplegt, zoals onder andere door Schueler
is geconstateerd, is de facto het bestuursproces op dit punt wel aan het verschuiven richting een partijenproces; op grond van de bevoegdheden die de rechter
op grond van de Awb in het kader van de feitenverzameling kan spelen, is echter nog steeds de stelling gerechtvaardigd dat sprake van een rechter als dominus
litis. Juist het feit dat de rechter de mogelijkheid heeft zelf de feiten vast te (laten)
stellen, rechtvaardigt deze stelling. Dat de rechter als lijdelijk is te bestempelen
bij de bepaling van de omvang van het geding en de ambtshalve toetsing heeft
ook tot gevolg dat op dat punt door de rechter geen of weinig ruimte overblijft
om lekenbescherming te bieden. Wat betreft het punt van de processuele bevoegdheden van partijen is die ruimte er nog wel. De rol die de rechter kan
spelen met betrekking tot (het onderzoek naar) de feiten en het bewijzen hiervan geven ook de mogelijkheid om tegemoet te komen aan het te veronderstellen gebrek aan deskundigheid van de burger.
§ 5.4.7.3

De visie op het bestuursprocesrecht als partijenproces beoordeeld in
het licht van de lekenbescherming

De Nederlandse bestuursrechtelijke beroepsprocedure heeft zich tot een partijenproces ontwikkeld. Er is echter ook gebleken dat de visie op de beroepsprocedure als partijenproces door de rechter geen steun lijkt te kunnen vinden in de
memories van toelichting op de Awb. De Awb-wetgever heeft ervoor gekozen
om met de Awb de rechtsbeschermingsfunctie van het bestuursproces voorop te
plaatsen. In het verlengde daarvan zou het begrijpelijk zijn het bestuursproces als
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partijenproces te beschouwen.325 Deze redenering gaat echter niet op, aangezien
in de bestuursrechtelijke procedure in de regel nog steeds de rechtmatigheidstoetsing van bestuursbesluiten centraal staat. De verschuiving van de doelstelling
naar rechtsbescherming kan, met andere woorden, de ontwikkeling van deze
visie niet verklaren. Een verklaring kan waarschijnlijk worden gevonden in de
uitleg die de rechter heeft gegeven aan de wens van de Awb-wetgever om tot
meer finale geschilbeslechting te komen. Zoals bleek, kan die uitleg niet gegrond worden in de memories van toelichting, waar juist duidelijk gemaakt is
dat finale geschilbeslechting moet worden begrepen als functie van rechtsbescherming. De rechter lijkt echter geschilbeslechting als zelfstandig doel op te
vatten waarvoor de rechtsbeschermingsfunctie heeft moeten wijken en waardoor
deze op de achtergrond is geraakt. In het verlengde daarvan lijkt hij zich door de
eis van onpartijdigheid, die in zijn ogen sterker zou werken in een model dat
geschilbeslechting tot doel heeft, genoodzaakt zich bij de toetsing van het besluit
op rechtmatigheid strikt te moeten beperken tot de expliciet uit het beroepschrift van appellant blijkende gronden. Dat argument, zo bleek hierboven, lijkt
ook maar in beperkte mate houdbaar, aangezien het bestuursproces nu eenmaal
procederen tegen het bestuur faciliteert en bovendien kan van een al te lijdelijke
rechter gezegd worden dat deze zich daardoor aan de zijde van het bestuur
plaatst. Op de keuze voor de rechter om het bestuursproces als een partijenproces te beschouwen is dus het nodige af te dingen. Er zijn nog meer goede redenen aan te voeren die ertegen pleiten het bestuursproces als partijenproces te
zien. Een argument dat dikwijls in dit verband genoemd wordt betreft de omstandigheid dat in het bestuursproces één partij, namelijk het bestuur, in ieder
geval niet autonoom in zijn gedingvoering kan zijn, aangezien het geroepen is
het algemeen belang te behartigen.326 Als men dat stelt, is het dan eigenlijk wel
mogelijk van een partijenproces te spreken in het bestuursprocesrecht? In een
zuiver partijautonoom model bestaat de autonomie juist bij gratie van de autonomie van partijen; partijautonomie is een afgeleide van de ‘buitengerechtelijke’
autonomie, die neerkomt op de vrijheid van de burger zijn eigen belangen na te
streven. In Duitsland wordt daarom het recht om een procedure te starten ook
wel als de processuele variant van iemands vrij beschikkkingsrecht gezien. Die
doorwerking zou dus voor het bestuursorgaan niet opgaan omdat die ‘buitengerechtelijke’ autonomie ontbreekt; het bestuursorgaan dient het algemene belang
na te streven. Daarnaast geldt ook voor de appellerende partij, de burger, geen
autonomie waar het de inhoud van de rechtsbetrekking betreft en waar het de
keuze voor de wederpartij betreft. Los van het kunnen initiëren van de procedure en de bepaling van de omvang van het geding, namelijk het besluit of het
onderdeel daarvan dat de burger door de rechter beoordeeld wenst te hebben op
rechtmatigheid, lijkt daarmee de aard van de rechtsbetrekking waar het in een
bestuursrechtelijke procedure in de regel om gaat, eerder tot een visie te nopen
die deze procedure als een rechtersproces beschouwt. Belangrijk bijkomend
tegenargument om de bestuursrechtelijke beroepsprocedure als zodanig te be325
326

Zie bijv. Bok 2005, p. 158.
Damen 2003, p. 29; Verheij 1992, p. 137; Schlössels 2003, p. 143.
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schouwen betreft de omstandigheid dat hierin in de regel één partij, namelijk de
burger, wanneer hij zichzelf vertegenwoordigt, als leek de procedure moet
(kunnen) doorlopen. Naarmate men meer verplichtingen aan partijen oplegt,
neemt evenredig de kans toe dat deze fouten gaan maken. Die kans neemt nog
meer toe indien een van die partijen een leek is. De rechter lijkt in ieder geval
ingezien te hebben dat dit tot een onwenselijke situatie kan leiden en ook heeft
geleid. De opkomst van de nieuwe zaaksbehandeling moet vooral ook in dat
licht begrepen worden. Met die aanpak wordt de burger meer dan vroeger duidelijk gemaakt welke regels en verplichtingen in de procedure voor hem gelden
en welke zaken in zijn aanbreng van het procesmateriaal nog aandacht behoeven. Met deze handelwijze wordt inderdaad meer recht gedaan aan de positie
van de burger als leek. Voorgaande laat echter onverlet dat hiermee vooral tegemoet wordt gekomen aan het gebrek aan deskundigheid ten aanzien van het
formele recht. Door deze aanpak blijft, met andere woorden, de situatie bestaan
dat slechts in beperkte mate wordt tegemoet gekomen aan het gebrek aan deskundigheid ten aanzien van het materiële recht.
Er wordt wel gesteld dat een partijenproces weinig of geen ruimte laat voor
toepassing van lekenbescherming door de rechter. Van een zuiver partijenproces
is in het bestuursprocesrecht echter niet te spreken en doordat de rechter bij het
feitencomplex en bewijsrechtelijke kwesties een actieve rol kan spelen, kan hij
ook lekenbescherming bieden. Toch dient de vraag zich ook aan of het juist is te
stellen dat binnen een (zuiver) partijenproces inderdaad geen ruimte is voor het
bieden van lekenbescherming door de rechter. Snijders c.s. merkt in dit verband
op dat actieve betrokkenheid van de rechter en partijautonomie wel degelijk
samengaan. Uit het algemene zorgvuldigheidsbeginsel vloeit volgens hem voort
dat de rechter en partijen er verantwoordelijk voor zijn dat het proces effectief,
efficiënt en eerlijk is. Juist omdat partijen autonoom zijn (of vertaald naar de
bestuursrechtelijke beroepsprocedure als autonoom aangemerkt worden), hebben zij verplichtingen jegens elkaar.327 Als partijautonomie rechterlijke betrokkenheid niet uitsluit, lijkt zij lekenbescherming door de rechter ook niet uit te
sluiten. Naarmate de rechter meer ‘bewegingsvrijheid’ krijgt in de procedure
met betrekking tot feitenvaststelling, -aanvulling en –waardering en het bewijzen van die feiten, neemt de ruimte die hij heeft om lekenbescherming te bieden, evenredig toe. Daarbij is echter wel gebleken dat die lekenbescherming
vooral het gebrek aan deskundigheid ten aanzien van het formele recht ‘herstelt’.
Juist omdat voor ‘inhoudelijke assistentie’ door de rechter weinig ruimte lijkt te
bestaan, spreekt deze visie niet aan in een stelsel waarin verplichte procesvertegenwoordiging ontbreekt.
§ 5.5

De rol van de rechter ten aanzien van de feiten

In het eerste deel van dit hoofdstuk is vooral ingegaan op de rol van de rechter
ten aanzien van de ambtshalve toetsing, in dit tweede deel zal ingegaan worden
op de vraag waarom de rechter een lijdelijker houding lijkt te hebben aangeno327

Snijders, Klaassen en Meijer 2007, p. 47.
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men ten aanzien van het feitencomplex. Zoals uit de bespreking van de positie
van de burger als leek in het pre-Awbtijdperk bleek, diende volgens de literatuur
de rechter ten aanzien van de feiten een actieve rol te spelen; onder de doelstelling van de handhaving van het objectieve recht eiste het algemeen belang dat
hij zijn uitspraak diende te baseren op de materiële waarheid. In dat systeem is
de positie van de burger als leek ten aanzien van de feiten sterk te noemen, aangezien er ten aanzien daarvan nauwelijks verplichtingen op hem rusten. Gebrek
aan deskundigheid zal zich, met andere woorden, op dat terrein niet snel manifesteren. Met de komst van de Awb is de houding van de rechter ook ten aanzien van de feiten veranderd. Hieronder zal ingegaan worden op de achtergrond
daarvan. Zoals eerder is besproken, heeft volgens de Awb-wetgever de rechter
de bevoegdheid om de feiten aan te vullen zowel toegekend in het licht van zijn
taak om uitspraak te doen op de materiële waarheid als in het licht van de lekenbescherming (ongelijkheidscompensatie). In het navolgende zal daartoe eerst
ingegaan worden op de vraag in hoeverre de rechter bevoegd is om zelfstandig
de feiten aan te vullen. Dit lijkt merkwaardig, aangezien de Awb de rechter
immers in art. 8:69 lid 3 Awb expliciet bevoegd verklaart om de feiten aan te
vullen. Toch heeft met betrekking tot deze vraag in de literatuur een discussie
gewoed. In het navolgende zal ingegaan worden op de posities die worden ingenomen en wordt bezien in hoeverre de rechter deze bevoegdheid dient in te
zetten in het licht van de materiële waarheid en/of de lekenbescherming. Voorts
is van belang in hoeverre de rechter zelfstandig nagaat of het besluit berust op de
juiste feiten. Dient hij deze toetsing alleen uit te voeren ten aanzien van feiten
die zijn betwist of ook ten aanzien van overige feiten? Evenals ten aanzien van
het recht geldt hier dat, indien de rechter zich beperkt tot de toetsing van feiten
die door de burger worden betwist, zich het gebrek aan juridische deskundigheid van de burger ten aanzien van de feiten kan doen gevoelen. Immers, bij de
juridisch niet geschoolde procespartij zal zich eerder de situatie voordoen dat hij
niet kan overzien welke feiten voor de onderbouwing van zijn stellingen relevant zijn. Evenals ten aanzien van de zelfstandige toetsing aan het recht door de
rechter geldt ook hier dat hoe ruimer de rechter toetst, hoe minder snel de situatie zich zal voordoen dat de burger geconfronteerd kan worden met zijn gebrek
aan juridische deskundigheid. Daarom zal na de vraag wat de bestuursrechter nu
precies vermag ten aanzien van de vaststelling van de feiten en ten aanzien van
welke feiten, ingegaan worden op de vraag in hoeverre de rechter zelfstandig,
dus ook buiten de feiten die door de burger ter discussie worden gesteld, toetst
of het bestuur zijn besluit op de juiste feiten heeft gebaseerd.
§ 5.5.1 De bevoegdheid van de rechter om de feiten aan te vullen
Naast verschil van mening over de uitleg van rechtsnormen, zal het geschil tussen het bestuursorgaan en de burger over de rechtmatigheid van een besluit zich
ook vaak uiten in verschil van inzicht over feiten, die bepalend zijn voor de
vraag of en zo ja in hoeverre een bestuursbevoegdheid uitgeoefend dient te
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worden.328 In het hoofdstuk over de operationalisering van de lekenbescherming
in de Awb (hst. 3) is gebleken dat de feitenaanvullingsbevoegdheid ertoe bij kan
dragen dat voorkomen wordt dat de burger vanwege zijn gebrek aan juridische
deskundigheid geen effectieve rechtsbescherming krijgt. Juridische deskundigheid speelt een rol met betrekking tot het feitencomplex; de mate waarin iemand deskundig is met betrekking tot rechtsregels, is direct van invloed op de
mate waarin iemand dat is ten aanzien van de feiten. De mate waarin de rechter
zich actief inlaat met de feiten, heeft dus direct gevolgen voor de mate waarin
op dat terrein een appel wordt gedaan op de juridische deskundigheid van de
burger. Zoals gezegd, bestaat in de literatuur verschil van mening over de vraag
in hoeverre de rechter hier een zelfstandige taak toekomt. Kern van die discussie
betreft de bevoegdheidsafbakening in dezen tussen het bestuur en de rechter:
dient de rechter zich zelf (actief) met het vaststellen of het aanvullen van de
feiten in te laten of dient hij alleen te controleren of het bestuur de feiten, die
het ten grondslag heeft gelegd aan het bestreden besluit, op een rechtmatige, dat
wil zeggen zorgvuldige, wijze in kaart heeft gebracht?329 In de literatuur worden
deze twee visies wel aangeduid als het ‘klassieke’330 model en het ‘zorgvuldigheidsmodel’.331
§ 5.5.1.1

Rechterlijke feitenvaststelling in het klassieke model

In de klassieke opvatting wordt de rechter zonder meer tot een autonome bemoeienis met de feiten bevoegd geacht.332 De verantwoordelijkheid van de
rechter voor de feiten wordt in deze benadering in het teken van de materiële
waarheidsvinding geplaatst.333 De rechter is bevoegd om te controleren of de
voor de beslechting van het geding relevante feiten zich daadwerkelijk hebben
voorgedaan op het moment dat het bestreden besluit werd genomen. Komt de
rechter tot de overtuiging dat deze feiten anders lagen dan de manier waarop zij
door partijen worden gepresenteerd, dan kan dit gevolgen hebben voor de
rechtmatigheid van het besluit.334 Hij hoeft zich daarbij niet te beperken tot de
vraag of het bestuursorgaan in dezen een zorgvuldigheidsverwijt valt te maken;
komt hij op grond van door partijen geleverd bewijs of eigen onderzoek tot de
conclusie dat de feiten anders liggen dan het feitencomplex dat het bestuur aan
zijn besluit ten grondslag heeft gelegd, dan zal hij deze nieuwe, in rechte vastgestelde feiten bij zijn beoordeling van het geschil tot uitgangspunt dienen te nemen.

Vgl. bijv. Schlössels 2009, p. 24.
Schlössels 2009, p. 42.
330 Deze benaming voert volgens Schlössels terug tot de annotatie van Verheij onder
ABRvS 20 februari 2001. Schlössels spreekt in dit verband zelf van de klassiekrechtsstatelijke opvatting, Schlössels 2009, p. 66.
331 Zo genoemd door Schlössels, zie Schlössels 2009, p. 41.
332 Schlössels 2009, p. 40.
333 Zie De Bock 2000, p. 66 e.v.
334 Idem, p. 41.
328
329
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§ 5.5.1.2

Het zorgvuldigheidsmodel

Het zorgvuldigheidsmodel is met name door Daalder en Schreuder-Vlasblom
verwoord in het artikel ‘Balanceren boven nul’335 en is te beschouwen als een
dogmatische verantwoording van de destijds gangbare praktijk bij de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State. Zij stellen dat het bestuur de feiten
dient vast te stellen en dat de rechter deze taak kan overnemen noch overdoen;
‘hij is daarvoor niet toegerust. Hem is opgedragen eenmaal genomen bestuursbesluiten – als tweede in lijn van de uitoefening van overheidsgezag – op beroep
van belanghebbenden op onrechtmatigheid te toetsen (art. 8:1 Awb).’336 Is in de
klassieke opvatting de bestuurlijke vaststelling van de feiten een belangrijk vertrekpunt voor de inzet van de bevoegdheid tot feitenvaststelling en -aanvulling,
in het zorgvuldigheidsmodel is deze meer dan een vertrekpunt en wordt de
bestuurlijke feitenvaststelling getypeerd als een gezaghebbende feitenvaststelling.337 De rechter heeft niet de taak om deze vaststelling geheel of gedeeltelijk
over te doen. Zoals Schlössels het formuleert, gaat het in dat model ‘niet zozeer
om de juistheid van de feiten, maar om de vraag of de feiten op een rechtmatige
(d.w.z. ‘zorgvuldige’) wijze door het bestuur in kaart zijn gebracht’.338 Daarbij is
van belang dat onderscheid wordt gemaakt tussen feiten die in het bewijsdomein
van het bestuur en feiten die in het bewijsdomein van de burger liggen. Wat de
eerste categorie betreft dient de rechter zich te beperken tot een zorgvuldigheidscontrole, die erop neerkomt dat hij ‘slechts’ toetst of het bestuur de feiten
op een zorgvuldige wijze heeft vastgesteld. Wat betreft de tweede categorie: bij
feiten die in het bewijsdomein van de burger liggen, gelden ‘begeleidende verantwoordelijkheden’ voor het bestuur, die erop neerkomen dat in het licht van
art. 3:2 Awb het bestuur de burger dient in te lichten over zijn verplichting het
bestuur gegevens te verstrekken. Heeft het bestuur niet aan deze ‘formele verplichting’ voldaan, dan is er ruimte voor de burger om in rechte alsnog met
nieuwe gegevens te komen en kan de rechter kiezen tussen ‘een eigen feitenvaststelling en een finale afdoening van het geschil, of een ‘terugwijzende’ vernietiging’.339 Dit betreft voorts een belangrijk verschil met het klassieke model;
als in rechte vast komt te staan dat de feiten anders lagen dan zoals ze aan het
besluit ten grondslag zijn gelegd, dan komt het besluit eerst voor vernietiging in
aanmerking indien het bestuur bovengenoemd verwijt valt te maken.
§ 5.5.1.3

De positie van de leek binnen de gekozen benadering

Maakt het voor de positie van de leek nu uit welk van de hier besproken benaderingen wordt gehanteerd? Op het eerste gezicht lijkt het klassieke model een
‘leekvriendelijker’ model, aangezien daar in grotere mate ruimte lijkt om eerst
tijdens de fase van beroep feiten en bewijs in te brengen dan in het zorgvuldigDaalder en Schreuder-Vlasblom 2000, p. 214-222.
Idem, p. 215.
337 Daalder en Schreuder-Vlasblom 2000, p. en Schlössels 2009, p. 42.
338 Schlössels 2009, p. 42.
339 Daalder en Schreuder-Vlasblom 2000, p. 218.
335
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heidsmodel. Zoals hierboven echter bleek, zullen in het zorgvuldigheidsmodel
nieuwe gegevens uit het bewijsdomein van de burger eerst niet meer ingebracht
kunnen worden indien het bestuursorgaan in de besluitvormingsfase hierom op
een duidelijke wijze heeft verzocht, voor de aanlevering daarvan vervolgens ook
voldoende mogelijkheid heeft geboden en de aanvrager in dat geval verwijtbaar
het aanleveren van bewijs heeft nagelaten.340 Belangrijker echter is de vraag of
het nu voor de positie van de burger als leek verschil maakt of de rechter zelf
bepaalde feiten vaststelt of dit overlaat aan het bestuur. De rechter speelt in dit
verband een grotere rol in het klassieke dan in het zorgvuldigheidsmodel. Komt
de rechter in het klassieke model tot de overtuiging dat de feiten die het besluit
steunen in werkelijkheid anders lagen, dan kan hij in ruimere mate dan in het
zorgvuldigheidsmodel zelf tot de vaststelling ervan overgaan. Zoals hierboven
bleek, geldt dit alleen ten aanzien van feiten die in het bewijsdomein van het
bestuur liggen; ten aanzien van feiten die in het bewijsdomein van de burger
liggen, kan de rechter in beide modellen tot een eigen feitenvaststelling overgaan.341 Belangrijk verschil tussen beide modellen voor de positie van de burger
als leek, betreft de omstandigheid dat in het zorgvuldigheidsmodel het kan
voorkomen dat de onjuistheid van feiten vaststaat, maar de rechter toch niet tot
vernietiging overgaat, indien namelijk het bestuur in dezen geen verwijt kan
worden gemaakt. Het betreft dan feiten die in het domein van de burger liggen,
maar die hij niet juist heeft aangevoerd en waarop het bestuur dus in voldoende
mate heeft gewezen. Juist bij de burger die zich niet van professionele rechtshulp
heeft voorzien zal zich deze situatie kunnen voordoen.
§ 5.5.2

Rechterlijke feitenbemoeienis ten behoeve van de materiële waarheid en
lekenbescherming

De begrippen ongelijkheidscompensatie en materiële waarheid worden regelmatig in een adem genoemd. Vaak wordt ook gezegd dat de rechter op zoek moet
gaan naar de materiële waarheid en zo de ‘ongelijkheid’ tussen het bestuursorgaan en de burger dient te compenseren. Zo gesteld, is het zoeken naar materiele waarheid dus als een vorm van lekenbescherming te beschouwen. Er wordt
ook wel gesteld dat de rechter aan materiële waarheidsvinding moet doen omdat
het algemeen belang dat in het bestuursproces een belangrijke rol speelt, tot een
juiste vaststelling van de feiten noopt. In die visie dient materiële waarheidsvinding dus niet zozeer ter bescherming van de leek, al zal dat ook in dat kader het
feitelijke gevolg ervan zijn, maar ter behartiging van het algemeen belang. Daarnaast wordt ook wel gesteld dat met het verschuiven van de doelstelling van het
bestuursprocesrecht naar individuele rechtsbescherming voor het zoeken naar de
materiële waarheid in het kader van het algemeen belang helemaal geen ruimte
meer is. Er is, kortom, in de eerste plaats niet duidelijk in hoeverre de rechter
nog gehouden is op zoek te gaan naar de materiële waarheid en in de tweede
plaats hoe dat streven zich verhoudt tot de lekenbescherming. Op die vragen zal
Schlössels 2009, p. 42, het betreft hier de zogenoemde ‘winterbewaarprei-doctrine’.
Verburg heeft erop gewezen dat de verschillen tussen de beide benaderingen niet zo
groot zijn als wel wordt aangenomen, in Verburg 2010, p. 269.
340
341

166

MATERIËLE LEKENBESCHERMING DOOR DE RECHTER

in deze paragraaf getracht worden een antwoord te formuleren teneinde te kunnen beoordelen wat de consequenties ervan zijn voor de burger in zijn positie
als leek.
Ongeacht of men de klassieke visie of de zorgvuldigheidsvisie aanhangt, de
rechter kan feiten aanvullen die in het (bewijs)domein van de burger liggen. Ten
aanzien van feiten die het in het domein van het bestuursorgaan liggen, geldt dat
in het klassieke model de rechter ook hier kan overgaan tot het vaststellen van
de feiten, in het zorgvuldigheidsmodel zal de rechter alleen beoordelen of het
bestuur de feiten zorgvuldig heeft vastgesteld. In beide aanpakken echter dient
de rechter een oordeel te geven over die feiten en in beide gevallen gaat het niet
om een wat ik zou willen noemen relatief oordeel, in die zin dat hij beoordeelt
door welke partij de feiten op de meest ‘werkelijke’ manier zijn gepresenteerd,
zoals in het civiele geding gebeurt, maar moet de rechter nagaan of de feiten
echt hebben plaatsgevonden. In het zorgvuldigheidsmodel toetst de rechter de
feiten dus met meer ‘distantie’342 dan in het klassieke model, maar in beide gevallen dient de rechter na te gaan of de feiten die aan het besluit ten grondslag
liggen, conform de werkelijkheid zijn vastgesteld. Deze ‘plicht’ van de rechter
wordt als een wezenlijk kenmerk van het bestuursprocesrecht gezien en wordt
zoals gezegd geduid met ‘het zoeken naar de materiële waarheid’. In de tweede
plaats kan de rechter actief worden ten aanzien van de feiten in het licht van wat
traditioneel met de term ongelijkheidscompensatie wordt geduid. In het navolgende zal eerst ingegaan worden op de vraag in hoeverre de rechter actief op
zoek moet gaan naar de materiële waarheid. Het is voor ons onderzoek van
belang om te weten waartoe dit beginsel de rechter verplicht, aangezien ook
hier geldt dat naarmate de rechter meer activiteiten onderneemt, evenredig de
druk op de burger ten aanzien daarvan zal afnemen, waarbij juist de burger als
leek gebaat kan zijn. Zoals eerder aan de orde is geweest, plaatste de Awbwetgever de bevoegdheid van de rechter om de feiten aan te vullen ook uitdrukkelijk in het licht van de ongelijkheidscompensatie; naarmate de ‘ongelijkheid’ tussen het bestuur en de burger groter zou zijn, zou het meer voor de
hand liggen om van deze bevoegdheid gebruik te maken. Dit doet bevreemdend aan, aangezien men zou verwachten dat hier geen behoefte meer aan zou
bestaan, indien immers de rechter reeds zorg dient te dragen voor een juist feitencomplex in het kader van zijn verplichting om uitspraak te doen op basis van
de materiële waarheid.
§ 5.5.2.1

Het zoeken naar de materiële waarheid en lekenbescherming

De memorie van toelichting bij de Awb zegt over het zoeken naar de materiële
waarheid bij de bespreking van het ‘klassieke’ bestuursprocesrecht, daarmee
doelend op het pre-Awb-procesrecht, het volgende:
‘Een derde belangrijke karakteristiek van het bestuursprocesrecht is het
zoeken naar de materiële waarheid. Zij vertaalt zich in een aantal ken342

De term is ontleend aan Schueler 2008, p. 447.
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merken, die soms voortvloeien uit beide doelstellingen van het bestuursprocesrecht en soms het gevolg zijn van slechts een van die doelstellingen. Een wezenlijk kenmerk is, dat de rechter, op zoek naar de relevante
feiten, in belangrijke mate het verloop van de procedure bepaalt en niet
alleen verplicht is ambtshalve de rechtsgronden aan te vullen, maar ook
nadrukkelijk bevoegd is, op basis van eigen onderzoek tijdens het vooronderzoek en tijdens het onderzoek ter zitting, ambtshalve de feiten aan
te vullen. Men spreekt veelal van de actieve rechter of de rechter als
dominus litis. Dit kenmerk hangt zowel samen met het handhaven van
het objectieve publiekrecht als met het bieden van rechtsbescherming.’343
Vervolgens wordt bij de bespreking van het ‘moderne’ bestuursprocesrecht opgemerkt dat deze karakteristiek gerelativeerd wordt:
‘Het streven naar het zoeken van de materiële waarheid blijft in de
nieuwe opzet overeind, maar is in zijn uitwerking belangrijk gerelativeerd. Een belangrijke relativering is, dat de rechter in beginsel is gebonden aan de omvang van het geschil zoals door de indiener van het beroepschrift – en mogelijke derden-belanghebbenden – aan hem voorgelegd. De rechter behoort derhalve niet buiten de omvang van het voorgelegde geschil te treden, niet ultra petita te gaan. (…) Een tweede,
daarmee samenhangende (…) relativering is, dat de mogelijkheid van reformatio in peius in strikte zin verdwijnt.’344
De relativering betreft dus niet de werking van het uitgangspunt als zodanig,
maar betreft het terrein waarop dit zich uitstrekt of, duidelijker gezegd, van het
terrein waarop het zich niet meer behoort af te spelen, namelijk buiten de omvang van het geding en samenhangend daarmee eventueel de positie van de
aanlegger verslechterend (uitgezonderd bij feiten die normen van openbare orde
activeren). Wat precies onder het uitgangspunt verstaan moet worden, wordt op
grond van bovenstaand citaat niet helemaal duidelijk. Wel wordt gezegd dat de
rechter op zoek dient te gaan naar de relevante feiten.
In de literatuur bestaat niet veel onenigheid over de vraag wat onder de
materiële waarheid verstaan dient te worden, namelijk de waarheid over de
feiten conform de werkelijkheid. De omschrijving ‘het zoeken naar de materiële
waarheid’ betrekt de rechter daarbij en houdt dus in dat de rechter op zoek
dient te gaan, dient te onderzoeken of de feiten waarop het besluit is gebaseerd
conform de werkelijkheid zijn.345 In de woorden van Verheij houdt het zoeken
naar de materiële waarheid in dat de rechter moet ‘uitzoeken hoe het echt
zit’.346 Hierin verschilt volgens een klassieke opvatting het bestuursprocesrecht in
belangrijke mate van het burgerlijk procesrecht, waar uitgegaan wordt van de
formele waarheid, hetgeen inhoudt dat alleen die feiten hoeven te worden beTK 1991-1992, 22 495, nr. 3, p. 32/33.
TK 1991-1992, 22 495, nr. 3, p. 36.
345 Bijv. Damen 2009, p. 254.
346 Verheij in zijn noot onder ABRvS 20 februari 2001, AB 2002, 29.
343
344
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wezen die door de wederpartij zijn betwist.347 Feiten die zijn gesteld en niet of
onvoldoende betwist staan tussen partijen vast en hoeven niet te worden bewezen.348 Hiermee wordt ook duidelijk dat materiële waarheidsvinding nauw samenhangt met het bewijsrecht. Hoewel er dus een grote mate van duidelijkheid
lijkt te zijn met betrekking tot de betekenis van ‘het zoeken naar de materiële
waarheid’, is soms ook een ander geluid te horen. Zo geeft Verheij in zijn hierboven genoemde annotatie aan Schreuder-Vlasblom toe ‘dat ‘de materiële waarheid’ een glibberig begrip is’. Het gaat dan echter strikt genomen niet over de
waardering van het begrip materiële waarheid, maar veeleer over de mate waarin
gevolg gegeven dient te worden aan het streven bestuursrechtelijke uitspraken
zoveel mogelijk te (laten) baseren op een feitencomplex conform de werkelijkheid. Discussie bestaat, met andere woorden, over de vraag in hoeverre toepassing aan dat streven gegeven dient te worden. Schlössels is een sterk voorstander
van een rechter die zich actief met feitenvaststelling en -waardering bezighoudt
in het kader van de materiële waarheidsvinding.349 De Waard neemt in dezen
een relativerende houding in en stelt over het zoeken naar de materiële waarheid ‘dat die benaming overspannen verwachtingen [wekt] van hetgeen in de
verschillende takken van het bestuursprocesrecht reeds decennia lang aan de
orde is’.350 Schreuder-Vlasblom stelt in dit verband dat materiële waarheidsvinding als doel van het bewijsrecht te ambitieus is.351 De Bock merkt over materiele waarheidsvinding het volgende op.
‘Waarheidsvinding is in het recht geen doel op zich zelf.352 We hebben
het niet over theologie of metafysica. Het doel van de juridische procedure is niet het vinden van waarheid, maar in de eerste plaats het verkrijgen van een rechterlijke uitspraak. (…) Waarheidsvinding door de rechter staat dus in dienst van het doel om uitspraak te kunnen doen. We
kunnen hier spreken van een functionele waarheid, zoveel waarheid als nodig is voor het kunnen doen van uitspraak; zoveel waarheid als vereist is
voor het kunnen toepassen van de rechtsregels. Dat doel begrenst in belangrijke mate de waarheidsvinding door de rechter. (…) En in het bestuursrecht wil de burger een oordeel van de rechter over de rechtmatigheid van een besluit.’353
Hoewel ook daar gesteld wordt dat het ‘buiten kijf staat dat het (ook) in een civiele
procedure niet de bedoeling is dat de door de rechter in een geschil gedane uitspraak niet
op de werkelijk aan het geschil ten grondslag liggende feiten berust’, Klaassen 2001, p. 47.
348 Damen 2009, p. 255.
349 Schlössels e.a. 2009, p. 33 e.v.
350 De Waard 2006, p. 123/124. Hij wijst er vervolgens op dat zelfs in het sociaal zekerheidsrecht wel uitspraken gedaan werden op grond van stellingen die onweersproken waren
en die de Centrale Raad van Beroep niet bij voorbaat onhoudbaar voorkwamen.
351 Schreuder-Vlasblom 1998, p. 3.
352 Bedoeld zal zijn ‘in de rechtspraktijk’: evenals in iedere wetenschap is in de rechtswetenschap waarheidsvinding een doel op zichzelf: waarheid omtrent de juridische werkelijkheid
ofwel het verklaren hiervan. Inderdaad is in de rechtspraktijk, waarin het zoeken naar de
materiële waarheid een rol speelt, waarheidsvinding geen doel op zichzelf.
353 De Bock 2001, p. 33/4.
347
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Zoveel waarheid dus als nodig om uitspraak te kunnen doen. Zo beschreven
zegt materiële waarheid niets over het karakter van de feiten, waar het begrip
materiële waarheid nu juist wel voor bedoeld is, namelijk feiten conform de
werkelijkheid. Helemaal consequent in haar redeneren in dezen is De Bock niet,
aangezien zij in een later stadium van haar betoog stelt dat een rechtmatigheidstoetsing niet zonder waarheidsvinding kan en dat een rechterlijk oordeel dat niet
berust op een juiste feitenvaststelling legitimiteit ontbeert354; niet zoveel waarheid dus als nodig om uitspraak te doen, maar zoveel als nodig om daar legitimiteit aan te verschaffen. Ook lijkt mij dit overigens niet zuiver uitgedrukt; zo
beschreven ontbeert de uitspraak van de civiele rechter ook legitimiteit indien
hij uitspraak doet op basis van wat tussen partijen vast is komen te staan (formele
waarheid). Aangenomen dient dus te worden dat een bestuursrechtelijk oordeel
behoort te berusten op een juiste feitenvaststelling. Dat is ook wat De Bock
bedoelt:
‘[e]n daarmee wil ik de discussie terugbrengen naar wat volgens mij het beginpunt zou moeten zijn: rechtsbescherming tegen de overheid. Om op adequate wijze rechtsbescherming te kunnen bieden, is het noodzakelijk dat de
bestuursrechter zich ook een oordeel over de feiten vormt, op zijn minst
wanneer de burger daarom vraagt’.355
Inzicht in de ratio van dit streven kan helpen een antwoord te geven op de
vraag in hoeverre in het huidige stelsel de rechter op zoek zou moeten gaan naar
de materiële waarheid en hoe dit uitgangspunt zich verhoudt tot de lekenbescherming.
Uit de parlementaire geschiedenis is niet op te maken wat de ratio van het
uitgangspunt van het zoeken naar de materiële waarheid is. Damen e.a. zien
deze gelegen in het gegeven dat bij een bestuursrechtelijk geschil naast de belangen van partijen ook algemene belangen en belangen van derden zijn betrokken.
Dit gegeven kan vergen dat ‘de bestuursrechter zich ervan vergewist dat de
procedure een besluit oplevert dat in overeenstemming is met de waarheid omtrent de feiten’.356 Schlössels ziet waarheidsvinding als doelstellingoverstijgend
element van het bestuursprocesrecht, aangezien in bestuursrechtelijke procedures
het algemeen belang in geding is. Een ander argument dat hij in dit verband
noemt, is dat in het bestuursrecht nieuw objectief recht wordt gevormd dat erga
omnes werkt.357 Voorts ziet hij de ratio gelegen in de legitimatieverschaffing aan
het rechterlijk oordeel: ‘het vaststellen van de juistheid van de feiten door de
bestuursrechter draagt direct bij aan de legitimatie van de bestuurlijke gezagsdaad
en daarmee aan het rechtsstaatideaal’.358 Zoals hierboven aan de orde kwam ziet
ook De Bock materiële waarheidsvinding als legitimiteitsverschaffing aan een
Idem, p. 44.
Ibidem.
356 Damen e.a. 2013, p. 285.
357 Schlössels 2009, p. 34/35.
358 Ibidem.
354
355
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bestuursrechtelijk uitspraak. Schueler verklaart de nadruk op de materiële waarheidsvinding bij het ontwerpen van de Awb zo dat ‘men objectieve rechtmatigheidscontrole als een functie van het bestuursproces beschouwt’:
Het algemeen belang, dat in het bestuursproces steeds een rol speelt, mag
niet in het gedrang komen doordat de rechter gebonden wordt aan bewijsrechtelijke beperkingen. Dat algemeen belang is niet alleen gelegen
in het doel waarvoor de publiekrechtelijke bevoegdheid in het leven is
geroepen (bijvoorbeelde ruimtelijke ordening, milieubescherming,
openbare orde en veiligheid), maar ook in het abstractere belang van
controle op de rechtmatigheid van het overheidshandelen.’359
Hij voegt daar op een later moment nog aan toe dat vanwege het feit dat de
rechter de opdracht gegeven is op zoek te gaan naar de materiële waarheid, de
rechter zelf tot op zekere hoogte ‘medeverantwoordelijk’ is gemaakt voor behartiging van het algemeen belang.360 Crijns en Van der Meij stellen dat in het
strafrecht materiële waarheid wordt gerelateerd aan het doel van de procedure;
‘een secundaire doelstelling die volledig is afgeleid en ten dienste staat van de
hoofddoelstelling: de juiste toepassing van het materiële strafrecht’.361 Zij stellen
voorts dat het voor die juiste toepassing een ‘noodzakelijke voorwaarde’ vormt.
Ook hier wordt de ratio van materiële waarheidsvinding gezocht in de legitimatieverschaffing aan de rechterlijke uitspraak. Verheij ziet na de verschuiving van
de doelstelling van het bestuursprocesrecht ongelijkheidscompensatie als enige
rechtvaardiging voor een actieve rechter waar het de vaststelling van de feiten
betreft.362 Ruimte voor het uitgangspunt ‘het zoeken naar de materiële waarheid’ ziet hij blijkbaar niet in een systeem dat tot doel heeft het bieden van individuele rechtsbescherming. Voor hem valt dit uitgangspunt naar het zich voordoet, samen met de doelstelling handhaving van het objectieve recht. De ratio
van materiële waarheidsvinding zou dan samen kunnen vallen met die vroegere
doelstelling en overeenkomen met de hierboven door Crijns en Van der Meij
verwoorde stelling dat in het strafrecht waarheidsvinding een directe afgeleide is
van de hoofddoelstelling van de strafrechtelijke procedure, namelijk een juiste
toepassing van het materiële strafrecht. Dit is een interessante gedachte; het verschil tussen de doelstellingen ‘een juiste toepassing van het materiële (straf)recht’
en ‘handhaving van het objectieve (bestuurs)recht’ lijkt niet groot. Zo bezien,
lijkt de stelling van Verheij juist. De vraag echter is of een systeem dat individuele rechtsbescherming tot doel heeft, zich niet laat verenigen met een streven
naar het doen van een uitspraak gebaseerd op de materiële waarheid. Ik denk
niet dat rechtstreeks de vergelijking is te maken met het strafprocesrecht, aangezien het daar kan gaan om zeer ingrijpend en belastend overheidsoptreden. Juist
vanwege dat karakter doet zich de noodzaak gevoelen dat een uitspraak over de
mogelijke activering van zulk ingrijpend en belastend overheidsoptreden zoveel
Schueler 2008, p. 445, met een verwijzing naar Ten Berge en Tak 1983, p. 345.
Schueler 2008, p. 447.
361 Crijns & Van der Meij 2005, p. 46.
362 Verheij 1992, p. 137.
359
360
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als mogelijk gebaseerd wordt op feiten die zich daadwerkelijk hebben voorgedaan. In dezelfde trant redeneert Cleiren wanneer zij stelt dat waarheidsvinding
en de daaraan verbonden normering mede worden bepaald door het al dan niet
private of publieke karakter van het rechtsgebied. Zij voegt daaraan toe dat het
in dit kader relevante verschil tussen het strafrecht en bestuursrecht ‘er met name
in [ligt] dat het strafrecht een verdergaande sanctie mogelijk maakt – namelijk
vrijheidsberoving – hetgeen nog hogere eisen stelt aan de waarborgen rondom
de procedure van waarheidsvinding’.363 Nu kan men zeggen, zoals Schlössels
ook doet, dat een juiste vaststelling van de feiten door de bestuursrechter bijdraagt aan de legitimatie van het bestuurlijk handelen en daarmee aan het rechtsstaatideaal364 – en daar zal men het niet snel mee oneens kunnen zijn – maar die
stelling roept de vraag op of de bestuursrechtelijke procedure inderdaad, in ieder
geval tevens, voor dat doel in het leven is geroepen. Zelfs in het klassieke bestuursproces was legitimatieverschaffing aan het bestuurshandelen niet het doel
van de procedure; dat was handhaving van het objectieve recht. Nu lijkt er wel
een nauwe verwevenheid te bestaan tussen handhaving van het objectieve recht
en het zoeken naar de materiële waarheid. Immers, die handhaving van het
objectieve recht diende, zoals bleek, het algemeen belang. Men kan dan zo redeneren dat de bescherming van de objectieve rechtsorde tevens vergt dat bescherming is gestoeld op de objectieve waarheid. Dit maakt tevens duidelijk dat
een verschuiving van het recours objectif naar het recours subjectif inderdaad niet
meer zou nopen tot een rechter die uitspraak doet gebaseerd op de materiële
waarheid; immers, zou men dan kunnen stellen, vraagt de bescherming van de
subjectieve rechtsorde ‘niet meer’ dan dat de rechter uitspraak doet op basis van
de door partijen gepresenteerde waarheid; de objectieve rechtsorde blijft in dat
stelsel immers ‘onaangetast’ waarmee de eis van de materiële waarheid omtrent
de feiten niet langer geldt. Het Awb-procesrecht echter faciliteert in de regel
nog immer de rechtmatigheidstoetsing van een besluit en niet de beoordeling
van een gestelde schending van iemands subjectief recht. De stelling van Verheij
dat met de verschuiving van de doelstelling naar rechtsbescherming geen ruimte
meer zou zijn voor materiële waarheidsvinding lijkt dan ook niet houdbaar. Als
men derhalve stelt dat de aard van het recht dat wordt getoetst, noopt tot een
rechter die zijn uitspraak stoelt op de materiële waarheid, dan kan men zich voor
een veranderde taakopvatting van de rechter niet beroepen op de verandering
van de doelstelling van het bestuursprocesrecht. Die is wel veranderd, maar niet
het object van de rechterlijke toetsing. Het onderscheidende criterium zal dan
dienen te worden gevonden in het kader waarbinnen die toetsing plaatsvindt in
het pre-Awb- en het Awb-tijdperk. De toetsing van de rechter onder het preAwbstelsel vond plaats in het algemeen belang en de toetsing onder de doelstelling van de Awb vindt plaats in het belang van de burger. De vraag luidt, met
andere woorden, of toetsing in het algemeen belang noopt tot een rechter die
uitspraak doet gebaseerd op de materiële waarheid en toetsing in het belang van
de burger niet. Het antwoord op deze vraag kan gevonden worden in de verge363
364

Cleiren 2001, p. 15.
Schlössels e.a. 2009, p. 35.
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lijking tussen het bestuursproces en het civiele proces. Bij de bespreking van de
vraag of het bestuursproces is te beschouwen als een partijenproces is gebleken
dat zulks het geval is als de partijautonomie van partijen op de voorgrond staat.
In het civiele recht is die partijautonomie het directe gevolg van de beschikkingsvrijheid van rechtssubjecten en is de procedure te zien als de processuele
variant hiervan. In de eerste plaats zijn het recht om een procedure te starten en
te beëindigen uitwerkingen van dit beschikkingsrecht, in de tweede plaats het
recht om de inhoud en de omvang van het geschil te bepalen, waarbij tevens
geldt dat de rechter zich neer dient te leggen bij de feiten zoals partijen die hebben gepresenteerd. Nu is het de vraag of de rechtsbetrekking waarin de burger
en het bestuur staan, als vrij kan worden bestempeld. In ieder geval bij belastend
optreden lijkt de rechtsbetrekking tussen het bestuur en de burger vanuit het
perspectief van de burger bezien niet in vrijheid aangegaan. Als bijvoorbeeld de
burger een vergunning nodig heeft om te kunnen bouwen of een vergunning
om een horeca-inrichting te kunnen exploiteren, kan niet gezegd worden dat hij
in vrijheid de rechtsbetrekking met het bestuur aangaat wanneer hij de daartoe
benodigde aanvragen doet; de wet verbiedt hem immers om zonder die vergunningen de genoemde activiteiten te ontplooien. Zelfs bij begunstigend optreden
in de sfeer van de sociale zekerheid kan nauwelijks worden gezegd dat de burger
de benodigde rechtsbetrekking daartoe in vrijheid aangaat; het gaat daarbij in de
regel om het kunnen voorzien in de levensbehoefte waarbij de afhankelijkheid
van de burger van het bestuurlijk optreden in dit verband zo groot is dat van
vrijheid nauwelijks sprake is. Daar komt voorts bij dat de inhoud van de hier
genoemde rechtsbetrekking niet ter vrije bepaling van partijen staan, maar volledig wordt genormeerd door het recht. Op grond van het voorgaande lijkt de
stelling gerechtvaardigd dat een lijdelijke rol van de rechter met betrekking tot
de feiten niet, zoals dat in het civiele recht wel kan, kan worden gerechtvaardigd
met een beroep op de partijautonomie van partijen in dezen, aangezien deze
geen grond vindt in het vrije beschikkingsrecht van partijen. Harmsen legt in
zijn dissertatie over ambtshalve toetsing door de bestuursrechter ook uit dat van
partijautonomie in het materiële bestuursrecht geen sprake kan zijn: ‘[n]iet alleen
ontbreekt het in het bestuursrecht aan de mogelijkheid om over en weer in
vrijheid te kiezen voor een wederpartij, ook het bepalen van de inhoud van de
rechtsverhouding staat niet ter vrije beschikking van bestuur en burger’.365 Overigens geldt ook in het civiele recht, met name bij familierechtelijke kwesties,
dat de rol van de rechter ten aanzien van de partijen groter is en hij geen genoegen neemt met de door partijen gepresenteerde waarheid indien het kwesties
betreffen die niet ter vrije beschikking staan van partijen.
Het voorgaande noopt tot de conclusie dat, nu in het Awb-procesrecht nog
immer de toetsing van de uitoefening door het bestuur van openbaar gezag door
middel van een besluit centraal staat, er geen gronden kunnen worden gevonden
om het belang van een rechter die uitspraak doet op basis van de materiële
waarheid, niet meer aanwezig te achten. Dat uitgangspunt lijkt, met andere
woorden, niet zozeer vervat te liggen in de vroegere doelstelling van het be365

Harmsen 2013, p. 166/7 en 291.
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stuursprocesrecht ‘handhaving van het objectieve recht’, maar veelmeer in de
omstandigheid dat de rechter bestuurlijk optreden, dat rechtsstatelijk – gebaseerd
op de wet en in overeenstemming met het recht – behoort te zijn, dient te beoordelen. Zoals bij de bespreking van de veranderde taakopvatting van de rechter ten aanzien van ambtshalve toetsing en het aanvullen van de rechtsgronden is
gebleken, dwingt de rechtsbeschermingsfunctie hem ertoe zijn toetsing te beperken tot recht dat de belangen van appellant beoogt te beschermen. Voorts
heeft de Awb-wetgever duidelijk gemaakt dat de rechter deze toetsing dient te
beperken tot het besluit of het onderdeel ervan dat door de burger is ‘aangebracht’. Hetzelfde geldt voor de toetsing van de feiten. Slechts die feiten waarop
de ter discussie gestelde publiekrechtelijke gezagsdaad is gestoeld, zal de rechter
dienen te beoordelen, waarbij tevens heeft te gelden dat de rechtsbeschermingsfunctie van het bestuursproces daarbij als grens stelt dat die toetsing niet in het
nadeel van de burger uit mag vallen. Er lijkt dus een spanningsveld te bestaan
tussen enerzijds de aard van de rechtsbetrekking die lijkt te nopen tot een rechter die zich actief inlaat met de feiten en zoveel mogelijk op zoek dient te gaan
naar de materiële waarheid, en anderzijds de rechtsbeschermingsfunctie van het
bestuursprocesrecht die de mogelijkheden van de rechter in dezen beperkt; immers mag de rechterlijke toetsing er niet toe leiden dat de burger in een slechtere positie komt door het instellen van zijn beroep. Daarom lijkt de stelling gerechtvaardigd dat de rechter zijn zoektocht naar de materiële waarheid, kwesties
van openbare orde daargelaten, beperkt tot feiten die de burger betwist.366 Daarbij past wel de opmerking dat hij, wil hij daarbij rekening houden met de positie
van de burger als leek, zijn rol in dezen overeen dient te brengen met de manier
waarop de Awb-wetgever de rol van de rechter ten aanzien van het aanvullen
van de rechtsgronden voor zich zag; als de rechter bepaalde hiaten aantreft bij de
presentatie van de feiten door het bestuur, dient hij zich ervan te vergewissen of
de burger welbewust deze gebreken niet aan orde heeft gesteld.367
§ 5.6

Conclusies en bevindingen

In dit hoofdstuk is ingegaan op de vraag waarom de rechter onder de Awb in
mindere mate dan voor de komst daarvan het geval was lekenbescherming biedt
waarmee wordt tegemoetgekomen aan het gebrek aan deskundigheid ten aanzien van het materiële recht. In het klassieke model toetste de rechter in ruime
mate, ook buiten de gronden van appellant om, of het besluit de toets der
rechtmatigheid kon doorstaan. Onder het klassieke model was ten aanzien daarvan de positie van de leek sterker te noemen dan in het Awb-procesrecht; doordat de burger zelf verantwoordelijk is voor de gronden van beroep, wordt een
groter appel gedaan op juridische deskundigheid. De lijdelijker rol van de rechter ten aanzien van de ambtshalve toetsing wordt dikwijls verklaard aan de hand
De onderzoekers in het kader van de derde evaluatie van de Awb komen tot dezelfde
conclusie, zie Barkhuysen, Damen e.a. 2007, p. 333.
367 Schuurmans pleit voor een voorlichtingsplicht in de Awb voor bestuursorganen, op basis
waarvan zij belanghebbenden dienen voor te lichten over hun bewijslast en wijze waarop
daaraan voldaan kan worden, zie Schuurmans 2005, p. 319.
366
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van de uit de Franse literatuur afkomstige ideaaltypische modellen van het recours
objectif en het recours subjectif. In het objectieve model, dat in grote lijnen overeenkomt met het klassieke Nederlandse bestuursprocesrecht, toetst de rechter in
ruime mate zelfstandig of het besluit rechtmatig is, terwijl in het subjectieve
model de rechter een lijdelijker rol speelt en zich bij zijn toetsing beperkt tot de
door partijen aangevoerde gronden. Bij de bespreking van het objectieve en het
subjectieve model is echter gebleken dat die zich er niet goed toe lenen om de
lijdelijker rol van de rechter in dezen te verklaren, aangezien in het subjectieve
model de aard van het bij de rechter ingeroepen recht dwingt tot die lijdelijker
houding; onder het ‘moderne’, Awb-procesrecht is de aard van het recht dat
ingeroepen wordt, niet anders dan onder de klassieke doelstelling van het handhaven van het objectieve recht. Aangezien nog steeds de vraag centraal staat of
het besluit van het bestuur rechtmatig is, kunnen deze modellen niet verklaren
waarom de rechter zich thans lijdelijker opstelt dan vroeger. Voorts is aan de
hand van de analyse van de term ‘rechtsbescherming’ onderzocht of daarin een
rechtvaardiging kan worden gevonden voor de veranderde taakopvatting van de
rechter. Daarbij is echter gebleken dat, aangezien nog immer de vraag naar de
rechtmatigheid van een besluit centraal staat, er in wezen nog steeds sprake is
van een controlemodel, waarin echter niet, zoals in het klassieke model, de toetsing in het algemeen belang plaatsvindt, maar in het belang van de burger. Die
verschuiving kan wel verklaren waarom thans een relativiteitseis is opgenomen,
waardoor de rechter zich in beginsel bij zijn toetsing heeft te beperken tot recht
dat de belangen van burgers beoogt te beschermen, die verschuiving kan echter
niet verklaren waarom de rechter niet ruimer dan hij thans doet, daaraan toetst
of het besluit rechtmatig is. Bij de bespreking van de vraag of de nadruk die
thans op geschilbeslechting wordt gelegd, verband houdt met de beperktere
toetsing die de rechter uitvoert, is gebleken dat ten onrechte wel wordt gesuggereerd dat dit de nieuwe doelstelling van het bestuursprocesrecht zou zijn. Veeleer dient het zo begrepen te worden dat door de verschuiving van controle in
het algemeen belang naar controle in het belang van de burger de behoefte is
ontstaan dat de rechter over meer uitspraakbevoegdheden beschikt dan enkel het
vernietigen van een besluit. De wederkerige rechtsbetrekking kan ook niet verklaren waarom de rechter niet meer ambtshalve toetst, aan kwesties van openbare orde daargelaten, maar verklaart vooral de ontwikkeling naar het Awbprocesrecht met zijn rechtsbeschermingsfunctie. Bij de bespreking van de uitleg
die de rechter geeft aan de omvang van het geding, is duidelijk geworden dat
hierin de verklaring kan worden gevonden dat de rechter thans niet meer
ambtshalve nagaat of het besluit rechtmatig is, kwesties van openbare orde daargelaten. De rechter is van mening dat hij ultra petita gaat wanneer hij zijn uitspraak baseert op andere gronden dan door de burger, feitelijk of jurisch verwoord, zijn ingebracht. De ‘vordering’ van de burger wordt zo beperkt tot ‘het
besluit dient vernietigd te worden op de door mij ingebrachte gronden’. Daaruit
blijkt dat hij het bestuursproces als partijenproces ziet, welke visie vooral lijkt
voort te komen uit de (te) sterke nadruk die op geschilbeslechting wordt gelegd.
De uitleg die hier voorts aan wordt gegeven, strookt niet met de memories van
toelichting op de Awb en doet geen recht aan de rechtsbeschermingsfunctie die
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het bestuursproces dient te blijven vervullen. Om verschillende redenen is de
beperkte uitleg aan de omvang van het geschil af te wijzen. In de eerste plaats
laat de memorie van toelichting bij art. 8:69 Awb er geen twijfel over bestaan
dat de Awb-wetgever met de omvang van het geding het besluit of het onderdeel ervan waarover de rechterlijke toetsing zich dient uit te strekken, voor ogen
stond; de memorie stelt immers dat eerst buiten de ‘vordering’ wordt getreden
indien de rechter ook andere onderdelen dan aangevochten beoordeelt of wanneer hij appellant in een slechtere positie brengt dan voor het instellen van het
beroep. Ander argument is dat deze aanpak zich niet goed verdraagt met de
rechtsbeschermingsfunctie van het bestuursprocesrecht. Zoals bij de bespreking
van de modellen van recours objectif en het recours subjectif en de rechtsbeschermingsfunctie van het Awb-proces reeds bleek, komt het de kwaliteit van de
rechtsbescherming juist ten goede als de rechter in ruime mate de rechtmatigheid van het besluit beoordeelt. Een ander belangrijk argument dat voor een
ruimere toetsing pleit, is dat de bestuursrechtelijke procedure toegespitst dient te
zijn op de omstandigheid dat verplichte procesvertegenwoordiging ontbreekt.
De burger geheel zelf verantwoordelijk achten voor de inbreng van relevante
gronden doet geen recht aan zijn positie als leek. Immers, de Awb-wetgever
heeft door middel van het (relatief) laag houden van het griffierecht en het ontbreken van verplichte procesvertegenwoordiging willen voorkomen dat financiele perikelen in de weg zouden staan aan effectieve rechtsbescherming. Acht
men de burger zelf verantwoordelijk voor de gronden van beroep, dan werpt
men evenzeer barrières op die in de weg staan aan effectieve rechtsbescherming.
Ten aanzien van de feiten is gebleken dat de lijdelijkere rol van de rechter ten
dele verklaard kan worden door de verschuiving van de doelstelling van het
Awb-procesrecht; deze noopt ertoe dat de rechter zich bij zijn zoektocht naar de
materiële waarheid dient te beperken tot een onderzoek naar feiten dat niet ten
nadele van de burger uitpakt. In de regel zal dat betekenen dat de rechter zich
beperkt tot de feiten die in geschil zijn. Als hij met de positie van de burger als
leek rekening houdt, zal hij hierbij wel dienen na te gaan of de burger welbewust bepaalde, door de rechter gesignaleerde, gebreken in het feitencomplex
zoals gepresenteerd door het bestuur, niet aan de orde heeft gesteld.
Algemeen kan worden gesteld dat de aanpak van de rechter ten aanzien van
de ambtshalve toetsing, het aanvullen van de rechtsgronden en de feiten vooral
gestoeld lijkt op keuzen en niet op ontwikkelingen, zoals de verschuiving van de
doelstelling van het bestuursprocesrecht, die tot de huidige aanpak van de rechter in dezen zouden nopen. Mijns inziens is de stelling gerechtvaardigd dat de
keuze voor een sterke benadrukking van de geschilbeslechtingsfunctie van het
bestuursprocesrecht en de daaruit vloeiende enge uitleg van de vordering van de
burger in onvoldoende mate recht doet aan zijn positie als leek. Daardoor ontstaat de situatie dat het doorlopen van de bestuursrechtelijke procedure een mate
van deskundigheid ten aanzien van het materiële recht vereist die niet van de
burger als leek kan worden verwacht.
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§ 6.1

De normatieve status van het
uitgangspunt van de lekenbescherming

Inleiding

‘Discussies over rechtsbeginselen [winnen] aan scherpte indien het arsenaal rechtsbeginselen kritisch wordt benaderd. Is er sprake van een
rechtsbeginsel of een beleidsprincipe? Gaat het om een fundamenteel
rechtsbeginsel of een inrichtingseis? Betreft het een uitwerking van één
algemeen beginsel of betreft het een samengesteld principe?’368
In een boek dat handelt over een ongeschreven uitgangspunt mag een hoofdstuk
over beginselen en rechtsbeginselen niet ontbreken. Daarmee begeven we ons
op het complexe terrein van de rechtstheorie en -filosofie. In dit hoofdstuk zal
onderzocht worden in hoeverre het uitgangspunt van de lekenbescherming
normatieve waarde heeft. Bij de bespreking van (het antwoord op) die vraag zal
ook regelmatig worden teruggegrepen op de ongelijkheidscompensatie, aangezien dat nu eenmaal de term is die gehanteerd wordt voor burgervriendelijk
handelen, dat beoogt te waarborgen dat een juridisch ondeskundige burger ook
in materieel opzicht zijn recht op toegang tot de rechter kan verwezenlijken.
Schlössels stelt dat ‘rechtsbeginselen […] in de bestuursrechtelijke literatuur, in
processtukken en in rechterlijke uitspraken aan de lopende band in stelling
[worden] gebracht’.369 Volgens Van Galen en Van Maarseveen vormen de beginselen die zij in hun preadvies uit 1978 behandelen, waaronder het beginsel
van ongelijkheidscompensatie, de ‘grondslagen van de administratieve rechtsvordering’.370 Voorts stellen zij over deze beginselen dat deze ‘in zoverre van juridische aard [zijn] dat zij een zekere normatieve lading bezitten’.371 In dit hoofdstuk
zal aan de orde komen in hoeverre van een beginsel van lekenbescherming kan
worden gesproken en wat de normatieve waarde ervan is; betreft het een karakteristiek, een beginsel als richtsnoer of een rechtsbeginsel? In het navolgende
wordt eerst ingegaan op beginselen en rechtsbeginselen in het algemeen en zal
een theoretisch kader geschetst worden aan de hand waarvan tot een plaatsbepaling overgegaan kan worden van (het beginsel van) de lekenbescherming daarbinnen. Meer concreet zal daartoe achtereenvolgens ingegaan worden op de
vraag in hoeverre beginselen deel uitmaken van het recht. Hiertoe wordt (beknopt) ingegaan op het onderscheid tussen de natuurrechtsleer en het rechtspositivisme. Daarna wordt de focus verlegd naar het Nederlandse bestuurs(proces)recht en wordt ingegaan op beginselen als grondtrekken of karakteristieken, beginselen als inrichtingseisen en beginselen als rechtsbeginselen.
Schlössels 2004, p. 43.
Idem, p. 13.
370 Van Galen en Van Maarseveen 1978, p. 19.
371 Ibidem.
368
369
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Vervolgens zal worden ingegaan op de vraag hoe het uitgangspunt van de lekenbescherming binnen dit theoretische raamwerk is te positioneren. Afgesloten
zal worden met enkele bevindingen en conclusies.
§ 6.2

Rechtsbeginselen

‘Once we identify legal principles as separate sorts of standards, different
from legal rules, we are suddenly aware of them all around us. Law
teachers teach them, law books cite them, legal historians celebrate
them.’372
Discussies over de vraag of er (rechts)beginselen bestaan die onderdeel uitmaken
van het geldende recht, zijn traditioneel terug te voeren op het onderscheid dat
bestaat tussen het zogenoemde natuurrecht en het rechtspositivisme.373 Schlössels
merkt in dit verband op dat een eenvoudig beoefenaar van het bestuursrecht
‘zich snel op glad ijs [begeeft] indien hij de posities die door beide stromingen
worden ingenomen in enkele volzinnen wil markeren, al was het maar omdat
achter deze stromingen talrijke rechtstheoretische nuances schuil gaan’.374 Met
deze waarschuwing in het achterhoofd wil ik een poging wagen om deze stromingen beknopt in kaart te brengen, teneinde de hierna ter sprake komende
problematiek met betrekking tot de aard of status van uitgangspunten, beginselen en rechtsbeginselen in het algemeen en die van de lekenbescherming in het
bijzonder, zinvol te kunnen weergeven. Dikwijls worden in de definities die in
bestuursrechtelijke literatuur worden gegeven van (rechts)beginselen, elementen
toegevoegd die te herleiden zijn tot het natuurrechtelijk of rechtspositivistisch
denken. Daarbij merk ik op dat het niet de bedoeling is een bijdrage te leveren
aan het rechtstheoretische debat. De bedoeling van dit hoofdstuk is om te beschrijven hoe aan de hand van de bestaande theorie lekenbescherming rechtstheoretisch is in te kaderen.
§ 6.2.1

(Rechts)beginselen in de natuurrechtelijke visie

In de woorden van Duk ‘berust de leer van het natuurrecht [in haar oorspronkelijke en meest radicale vorm] op de overtuiging, dat er bepaalde fundamentele
normen zijn die, te allen tijde en overal ter wereld, voor alle mensen gelden’.375
In de natuurrechtsleer wordt ervan uitgegaan dat ‘het begrip ‘recht’ een noodzakelijk verband met moraal, met name met rechtvaardigheid, [impliceert]’.376 Het
positieve recht kan, met andere woorden, ‘niet losgemaakt worden van ‘Recht’
zoals het behoort te zijn’.377 Volgens Cliteur houdt natuurrecht als ‘hoger recht’
een model voor aan het positieve, door de staat uitgevaardigde, recht: ‘het naDworkin 1977, p. 28; ook aangehaald door Schlössels 2004, p. 13.
Zie ook Schlössels 2004, p. 16.
374 Ibidem.
375 Duk 1999, p. 25.
376 Maris en Jacobs 2011, p. 10.
377 Mertens 2012, p. 34.
372
373
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tuurrecht bestaat vanzelf, is niet het product van menselijke makelij, net als de
natuur in de vorm van bomen en rivieren niet het product is van menselijke
makelij. De term natuurrecht brengt ook tot uitdrukking de onveranderlijkheid
van het hogere recht en het feit dat het overal van kracht is’.378 Kelsen omschrijft
natuurrecht als ‘ein System von Normen (…) die – zum Unterschied von Denen des positiven Rechtes – nicht künstlich, durch menschliche Tat, ‘gesetzt’,
sondern ‘natürlich’ gegeben sind, weil sie aus der Natur, aus Gott, aus der Vernunft oder aus einem ähnlichen objectiven Prinzipe sich ergeben’.379 Ofschoon
er verschillende varianten van natuurrechtelijk denken zijn te onderscheiden, is
er toch een aantal ideaaltypische grondtrekken te onderscheiden. Volgens Cliteur behoort bij deze kenmerken de overtuiging: dat er een absoluut geldig
recht bestaat; dat dit recht kan worden afgeleid uit de menselijke natuur of de
aard van de werkelijkheid; dat voor het kennen van dit recht de redelijke vermogens van de mens toereikend zijn; dat er een inhoudelijke toets in de vorm
van natuurrechtelijke beginselen wordt gehanteerd voor de gelding van het
positieve recht; dat positief recht dat die toets niet kan doorstaan niet als geldig
recht erkend kan worden; dat deze inhoudelijke toets bestaat uit een verzameling van speculatieve en metafysische ideeën.380 Historisch is natuurrecht in zijn
meest zuivere vorm verdedigd door onder andere Thomas van Aquino en Sir
William Blackstone.381
§ 6.2.2

(Rechts)beginselen in het rechtspositivisme

‘Met de term ‘rechtspositivisme’ duidt men een groot aantal, onderling nogal
verschillende, opvattingen over recht aan, die ondanks alle verschillen met elkaar
gemeen hebben dat zij recht en positief recht vereenzelvigen.’382 De rechtspositivistische visie identificeert ‘recht’ alleen voor zover dit is gepositiveerd en niet
met morele (rechts)beginselen die daaraan zouden voorafgaan en die niet waarneembaar zijn.383 Recht wordt in deze visie losgemaakt van de ‘morele verwijzingen’ die volgens de aanhangers van de natuurrechtsleer de kern van het recht
uitmaken.384 De rechtspositivist brengt een scherpe scheiding aan tussen politieke of ethische principes en rechtsbeginselen.385 Genoemde principes kunnen een
‘overwegende invloed’ uitoefenen op het positieve recht, maar ‘gelden’ niet.386
Zoals Kelsen het formuleert, dient onder natuurrecht te worden verstaan: ‘Jene
Rechtstheorie, die nur positives Recht als ‘Recht’ begreift und jede andere
soziale Ordnung, auch wenn sie im Sprachgebrauch als ‘Recht’ bezeichnet wird,
wie insbesondere das ‘Naturrecht’, nicht als ‘Recht’ gelten lässt’.387 Volgens
Ibidem.
Ontleend aan Cliteur 2005, p. 42.
380 Cliteur 2002, p. 129; zie ook Cliteur en Ellian 2011, p. 121.
381 Cliteur 2002, p. 129.
382 Brouwer 1997, p. 109.
383 Vgl. Maris en Jacobs 2003, p. 16.
384 Ibidem.
385 Hart 1961, 1994, bijv. op p. 268.
386 Schlössels 2004, p. 17.
387 Ontleend aan Cliteur 2005, p. 45.
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Dworkin, die zelf niet tot het rechtspositivisme kan worden gerekend, heeft
‘[p]ositivism a few central and organizing propositions as its skeleton’. De eerste
is volgens hem dat recht herkenbaar is aan zijn ‘‘pedigree’; the manner in which
they were adopted or developed’. De tweede is volgens Dworkin dat wanneer
‘someone’s case is not clearly covered by such a rule (…) then that case cannot
be decided by ‘applying the law’388; in dat geval dient de rechter een nietjuridische maatstaf te zoeken om een bestaande regel te verduidelijken of een
nieuwe regel te vinden.389 De derde bewering van het positivisme is volgens
hem dat wanneer een valid legal rule ontbreekt en de rechter van zijn discretie
gebruik maakt er geen sprake is van ‘enforcing’ recht390; hij ‘vindt’ in dat geval
dus geen recht, maar schept het.391 Een moeilijke opgave waarvoor volgens
Maris en Jacobs de rechtspositivist zich geplaatst ziet, betreft de afgrenzing tussen
recht en moraal. Met betrekking tot de discussies over deze opgave dienen in dit
verband de werken van Austin, Hart en Dworkin te worden genoemd. Austin
en Hart formuleren in de woorden van Maris en Jacobs ‘een beschrijvende rechtstheorie die het recht als maatschappelijk verschijnsel waardevrij in kaart wil
brengen. De normatieve vraag onder welke voorwaarden je aan het recht moet
gehoorzamen, zien ze als een andersoortig, moreel probleem’.392 393
§ 6.3

(Rechts)beginselen in het Nederlandse bestuursprocesrecht

Het bestaan van rechtsbeginselen in het recht wordt dus in beide visies, althans
in de meeste varianten daarbinnen, erkend. Discussie bestaat over de vraag hoe
deze de sfeer van het recht ‘binnentreden’ of reeds zijn ‘binnengetreden’. Na
deze meer abstracte, rechtstheoretische opmerkingen over beginselen en rechtsbeginselen in het recht wordt in deze paragraaf ingegaan op de vraag hoe deze
termen worden gehanteerd in de Nederlandse bestuursprocesrechtelijke literatuur.
§ 6.3.1 Terminologie: rechtsbeginselen en beginselen
Zoals hierna zal blijken, wordt de term beginsel in het Nederlandse bestuursprocesrechtelijke discours voornamelijk in drieërlei betekenis gebezigd, te weten in
de hoedanigheid van karakteristiek, van inrichtingseis en van rechtsbeginsel.
Dworkin 1977, p. 17.
Smits 1993, p. 3.
390 Dworkin 1977, p. 17.
391 Maris en Jacobs 2003, p. 21.
392 Idem, p. 17.
393 Om hier een link met opvattingen hieromtrent van een bestuursrechtjurist te maken wil
ik wijzen op het volgende citaat uit de dissertatie van Loeff, waarin hij in het kader van het
onderscheid tussen publiekrecht en privaatrecht opmerkt dat hij ‘van ‘aequitas’ niet spreekt,
maar enkel van ‘ius’ en dat derhalve, wat de Staat wil, zeer goed contra ‘aequitatem’ kan
zijn, maar niet contra ius. Want juist doordat hij het wil is het ius, hoezeer het ook met de
aequitas moge strijden’, in Loeff 1887, p. 32; een duidelijk rechtspositivistische visie derhalve, die kernachtig het probleem van het natuurrechtdenken blootlegt: de vereenzelviging
van recht met rechtvaardigheid.
388
389
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Alvorens tot een beschrijving daarvan overgegaan wordt, dient stilgestaan te
worden bij het gebruik van sommige auteurs om beginselen als synoniem voor
rechtsbeginselen te gebruiken. Volgens Ten Berge en Tak bijvoorbeeld dient de
term beginselen te worden gereserveerd voor rechtsbeginselen. Ook Duk lijkt
geen onderscheid te maken tussen beginselen en rechtsbeginselen. In zijn ‘Recht
en slecht’ bespreekt hij onder het kopje ‘rechtsbeginselen’ wat daaronder verstaan dient te worden: ‘[i]n sommige gevallen worden rechtens te hanteren
maatstaven niet ontleend aan normen, maar – zo stellen althans velen het voor –
aan beginselen’.394 De vraag die zich aandient is of inderdaad met beginsel en
rechtsbeginsel hetzelfde wordt uitgedrukt. Van Dale omschrijft beginselen als
eenvoudigste eigenschappen, grondslagen, datgene waarvan iets uitgaat of
grondstelling van een systeem of theorie. Rechtsbeginsel omschrijft hij als ‘principe waarop het recht steunt’ en ‘bij de formulering van recht gevolgd beginsel’.
Een woordenboek kan echter maar in beperkte mate te hulp geroepen worden
bij de leerstukken omtrent beginselen en rechtsbeginselen, juist vanwege de
rechtstheoretische verschillen die tussen beide begrippen bestaan. De visie die
men aanhangt – natuurrechtelijk of rechtspositivistisch – zal, met andere woorden, bepalend zijn voor de uitleg die men aan de begrippen zal geven. Zoals
hierna aan de orde zal komen, wordt in deze studie voor wat betreft de rechtskracht van rechtsbeginselen aansluiting gezocht bij de omschrijving ervan gegeven door De Waard, in wiens visie rechtsbeginselen rechtsnormen zijn. In die
visie kan onderscheid worden gemaakt tussen beginselen enerzijds en rechtsbeginselen anderzijds. Er zijn namelijk in het recht tal van beginselen of, in de
woorden van Van Dale, het recht ondersteunende principes die niet de status
van rechtsnorm hebben. Ter onderscheiding van de de rechtskracht van een
rechtsnorm bezittende beginselen, de rechtsbeginselen, dient voor die verschijnselen of principes de term beginsel gereserveerd te worden. De Waard ziet ruimte voor een zelfstandig en eigen gebruik van de term beginsel naast rechtsbeginsel. Dat blijkt uit zijn bespreking van de door ten Berge en Tak beschreven
beginselen van administratief procesrecht. Hij kwalificeert de door hen geformuleerde beginselen als ‘fundamentele normatieve opvattingen, die (…) ten grondslag liggen aan het normenstelsel, dat administratief procesrecht heet’.395 Sommige van de door hen genoemde beginselen zou De Waard echter niet tot de
beginselen van behoorlijke rechtspleging willen rekenen, hetgeen duidelijk
maakt dat hij wel ruimte ziet om ‘rechtsverschijnselen’ die hij niet als rechtsbeginselen bestempelt, aan te duiden met de term beginselen.
In het navolgende zal eerst worden ingegaan op beginselen als karakteristieken, vervolgens op beginselen als inrichtingseisen en ten slotte op beginselen als
rechtsbeginselen, alvorens tot een plaatsbepaling van het uitgangspunt van de
lekenbescherming zal worden overgegaan.
§ 6.3.2 Beginselen als karakteristieken
Duk 1999, p. 7; overigens ziet hij beginselen dus ook niet als normen.
Overigens spreekt De Waard in dit verband eerder van een onvermijdelijkheid dan van
een wenselijkheid: De Waard 1987, p. 109, met een citaat uit ten Berge en Tak in tB/S,
Algemeen commentaar, hoofdstuk 6, p. 15 e.v.
394
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In bestuursprocesrechtelijke literatuur wordt soms de zorg uitgesproken dat
bepaalde verschijnselen of gebruiken in de rechtspraktijk of -literatuur met de
term rechtsbeginselen worden aangeduid, terwijl zij naar de mening van die
auteurs dat etiket niet verdienen. Stroink merkt hierover op dat
‘bestuursrechtjuristen over het algemeen betrekkelijk praktisch [zijn] ingesteld.396 Dit brengt onder andere met zich dat het woord rechtsbeginsel nogal gemakkelijk gehanteerd wordt in verschillende betekenissen.
Ook kenmerken of karakteristieken worden met beginselen aangeduid.’397
Het getuigt volgens Stroink van een gebrek aan theoretisch besef om karakteristieke of kenmerkende verschijnselen van het bestuursprocesrecht als rechtsbeginsel aan te duiden. Wat overigens opvalt in bovengenoemd citaat is dat ook
Stroink rechtsbeginselen en beginselen als synoniemen aanmerkt. Ook De
Waard signaleert het gebruik om op een bepaalde, niet-normatieve, manier
bestuursprocesrechtelijke verschijnselen als beginsel te bestempelen:
‘Het woord ‘beginsel’ wordt – ook in een juridische context – niet altijd
gebruikt om iets aan te duiden dat een functie als rechtsnorm heeft. Het
woord kan immers ook gebruikt zijn in de betekenis van ‘eenvoudigste
eigenschap’, ‘basisregel’ of ‘typerende eigenschap’. In theorie is het mogelijk om een bepaald onderdeel van het recht op een niet-normatieve
manier te beschrijven, met dergelijke grondtrekken; bijvoorbeeld een
bepaald procesrecht. Men geeft daarmee dan aan wat de belangrijkste,
kenmerkende eigenschappen zijn.’398
Het begrip ‘beginsel’ kan dus gebruikt worden om op een niet-normatieve wijze te beschrijven welke de kenmerkende eigenschappen van een bepaald rechtsgebied zijn. Daarbij dient echter in het oog gehouden te worden dat deze karakDat schijnt historisch bepaald te zijn. De geschiedenis van de administratieve rechtspraak
laat zien dat een meer ‘theoretische instelling’ niet altijd wordt gewaardeerd; ik moest bij
het lezen van bovengenoemd citaat denken aan de kritiek die Loeff kreeg op zijn ontwerpen, onder andere namelijk dat die te veel zouden uitgaan van abstracties. Van een ‘praktische instelling’ betoonde zich ook de in 1931 ingestelde commissie Koolen, die zich moest
buigen over, onder andere, de vraag of behoefte bestond aan algemene administratieve
rechtspraak. In de woorden van Kruseman ‘[was] de commissie-Koolen echter eenstemmig
van meening dat het vraagstuk niet als een dogmatisch maar als een praktisch onderwerp
moest worden beschouwd’, hetgeen door Kruseman zelf overigens ook als ‘een verdienste’
wordt gezien, in Kruseman 1938, p. 190 en 208; zie ook de lofzang op zijn Leidse leermeester Buys, vanwege diens ‘nuchtere, praktische, op het bereikbare gerichte geest’ (cursivering AM), p. 211.
397 Stroink 2004, p. 129.
398 De Waard, reader bestuursprocesrecht 2010/2011, p. 23; terzijde merk ik op dat in ieder
geval Van Dale de hier genoemde betekenis reserveert voor het meervoud van beginsel; in
deze betekenis kan, met andere woorden, niet van beginsel worden gesproken. Spreken van
het beginsel van de korte beroepstermijnen (als karakteristiek) is dan onjuist.
396
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teristieken zelf niet zuiver normatief-neutraal hoeven te zijn en doorgaans niet
zullen zijn. Ligt immers aan de keuze voor een bepaalde praktijk niet een bepaalde normatieve gedachte ten grondslag? Het in de memorie van toelichting
genoemde karakteristiek van de korte beroepstermijnen in het bestuursprocesrecht bijvoorbeeld is een uitvloeisel van de gedachte dat de rechtszekerheid die
bij rechtens aantastbare besluiten is gemoeid, zulks vereist. Hierbij dient het
verschil tussen normatieve uitgangspunten enerzijds en hun (meer) concrete
uitwerkingen anderzijds in het oog gehouden te worden. De concrete regeling
van de korte beroepstermijnen is zelf niet een even algemeen normenvoorschrijvend beginsel of uitgangspunt, waar het rechtszekerheidsbeginsel dat wel is.
Toch is ook daarin het onderscheidend vermogen tussen normatieve beginselen
en beginselen als karakteristieken niet gelegen. Waar het bij de hantering van de
term beginselen als karakteristieke of kenmerkende eigenschappen van een bepaald (deel van een) rechtsgebied om gaat, is dat deze in een descriptieve context
worden gebruikt en niet in een context waarin men beschrijft welke eigenschappen bijvoorbeeld een procesrecht behoort te hebben. Men doet, met andere
woorden, in een dergelijk gebruik van de term beginselen geen normatieve
uitspraak over dat (deel van een) rechtsgebied, maar men wil dit beschrijvend,
waardevrij dus, in kaart brengen.
Van belang in dit verband is dat, naast beginselen die in een beschrijvende
context worden gebruikt en die, in deze vorm gehanteerd, niets beogen te zeggen over een mogelijke normatieve waarde of lading die zij bevatten, beginselen
ook worden gebruikt ter aanduiding van hoe recht zou moeten luiden; in de
woorden van Schlössels: ‘het betreft hier dus geen kwestie van ‘Sein’, maar van
‘Sollen’’.399 Het gebruik van de term beginselen in deze setting lijkt soms tot
verwarring te kunnen leiden. De verwarring die lijkt te ontstaan ligt hierin dat
het men soms lijkt aan te nemen dat het normatieve karakter van de uitspraak als
het ware wordt overgeheveld naar het beginsel waarover men de normatieve
uitspraak doet. De Waard merkt in dit verband op dat de grens tussen het beschrijven door het noemen van grondtrekken en het doen van normatieve uitspraken niet altijd scherp te trekken is. ‘Een opsomming van belangrijkste eigenschappen van een bepaald procesrecht zal grotendeels bestaan uit elementen
waarvan men vindt dat deze in het betreffende procesrecht aanwezig behoren te
zijn.’400 Deze constatering lijkt te suggereren dat hiermee het beginsel of de
grondtrek zelf een normatief karakter krijgt, terwijl er ‘slechts’ sprake is van het
doen van een normatieve uitspraak over een beginsel of een grondtrek; een
dergelijke uitspraak laat, met andere woorden, de normatieve status van het
beginsel of de grondtrek zelf onverlet. Nog anders geformuleerd: slechts de
status van de uitspraak wordt ermee tot een andere, namelijk van een beschrijvende tot een normatieve. Zegt men bijvoorbeeld dat het beginsel of het uitgangspunt van het zoeken naar de materiële waarheid centraal zou moeten staan
in de bestuursrechtelijke procedure, dan transformeert daarmee de status van dat
beginsel niet door het doen van die uitspraak. Aan de hand van onderscheidene
399
400

Schlössels 2004, p. 20.
De Waard 2011, p. 23/4.
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criteria voor het kunnen spreken van beginselen of rechtsbeginselen is geobjectiveerd vast te stellen of het beginsel van het zoeken naar de materiële waarheid
als beginsel in de zin van beginsel of rechtsbeginsel dient te worden beschouwd.
Zo is vast te stellen of het beginsel normen voorschrijft die rechtens afgedwongen kunnen worden en daarmee een rechtsbeginsel is of normen die ‘slechts’ tot
de Awb-wetgever zijn gericht en die als inrichtingseis bestempeld zouden kunnen worden. Verwerkelijking van die wenselijk geachte situatie, namelijk dat
het zoeken naar de materiële waarheid centraal dient te staan in een bestuursrechtelijke procedure, kan overigens op verschillende manieren plaatsvinden;
bijvoorbeeld door middel van codificatie van het beginsel of door middel van
versterking van het beginsel in de jurisprudentie. Kortom, een dergelijke normatieve uitspraak zegt (ook) nog niets over de manier waarop de wenselijk geachte
handelwijze dient te worden gerealiseerd. Het gebruik van de beginselen op
deze manier dient dus te worden onderscheiden van het beschrijvende gebruik
ervan. Naar mijn mening is het niet juist om in dit verband te spreken van een
afzonderlijke categorie beginselen, namelijk beginselen als uitspraken over hoe
het recht behoort te zijn ingericht. Als men bijvoorbeeld stelt dat er rechtspraak
in twee instanties behoort te zijn, is daarmee niet iets als een beginsel van rechtspraak in twee instanties ontstaan. Daar komt nog bij dat het door De Waard
gesignaleerde gebruik van de term beginselen als kenmerkende eigenschappen,
waarbij men ook opmerkt hoe het recht zou moeten zijn ingericht, juist niet als
beschrijvend gebruik is te typeren. Geeft men immers een opsomming van
kenmerkende eigenschappen waaruit een procesrecht behoort te bestaan, dan is
geen sprake van beschrijven, maar van voorschrijven. Met andere woorden: het
normatief-neutrale element van karakteristieken ziet op de uitspraak over een
beginsel of regel, en niet op het beginsel of de regel zelf.
Zoals uit de citaten van De Waard en Stroink hierboven kan worden afgeleid, wordt in de bestuurs(proces)rechtelijke context regelmatig gesproken van
beginselen in de in deze paragraaf beschreven hoedanigheid, namelijk die van
karakteristieken, uitgangspunten of grondtrekken e.d. Niet iedere bestuursrechtjurist betoont zich een voorstander van een dergelijk gebruik van de term beginsel. In het voorwoord van de Nijmeegse bundel ‘In beginsel’ wordt gesproken
van een ‘devaluatie’ van beginselen in het bestuursrecht. ‘De bestuursrechtelijke
dogmatiek heeft de neiging te veel beginselen te benoemen. Door deze ontwikkeling dreigen de ‘echte’ beginselnormen in het bestuursrecht aan zeggingskracht in te boeten.’401 Ook Stroink betoont zich een tegenstander van het gebruik van de term beginselen voor verschijnselen die ‘slechts’ karakteristiek aan
het bestuursprocesrecht zijn.402 Ten Berge en Stroink waarschuwen eveneens
voor een te gemakkelijke hantering van de term beginselen in bestuursprocesrechtelijke literatuur. Zij maken in het Algemeen commentaar van de naar hen
genoemde losbladige bundel over de Wet Arob (‘tB/S’) onderscheid tussen de
termen beginselen en grondtrekken. Zij menen dat dit onderscheid gemaakt
dient te worden zodat niet, in de woorden van Van Galen en Van Maarseveen,
401
402

Schlössels e.a. 2004, p. 11.
Stroink 2004, p. 129 e.v.
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zoiets als een ‘beginselendoolhof’ groeit.403 Volgens Ten Berge en Stroink dient
het woord beginselen gereserveerd te worden voor rechtsbeginselen, dat wil
zeggen ‘ethische tendensen in ons recht die via positief recht en jurisprudentie
zichtbaar worden’.404 Aangezien de discussies over de invulling van het begrip
beginsel met betrekking tot het administratieve proces nog maar net zijn gestart,
menen zij dat het begrip beginsel op dat moment (1980) slechts verwarrend
werkt. Om die reden vermijden zij bij hun schets van de hoofdtrekken van het
administratief procesrecht zoveel mogelijk de term beginsel.405
In de memorie van toelichting bij de Awb wordt een opsomming gegeven
van de karakteristieken van het bestuursprocesrecht. Ten Berge en Widdershoven nemen deze in hun ‘Bescherming tegen de overheid’ ook over. In de eerste
plaats is karakteristiek voor het bestuursprocesrecht dat hierin de toetsing van
een besluit centraal staat: ‘[h]et gaat niet om een bindende vaststelling van de
tussen de partijen geldende rechten en plichten, dus niet om de bindende vaststelling van de inhoud van de rechtsbetrekking’, aldus Ten Berge en Widdershoven’.406 In de tweede plaats wordt als wezenlijk kenmerk van het bestuursprocesrecht gewezen op het gegeven dat de ‘rechtsverhoudingen tussen overheid en
burgers beïnvloed worden door eenzijdige besluiten van bestuursorganen’.407
Die besluiten vormen de basis voor hetgeen vervolgens wordt verricht of voor
het aangaan van nieuwe rechtsverhoudingen. De rechtszekerheid vraagt dat over
de rechtmatigheid van dergelijke besluiten snel zekerheid bestaat. Karakteristiek
voor het bestuursprocesrecht is dan ook dat hierbinnen korte beroepstermijnen
gelden. Derde karakteristiek van het bestuursprocesrecht betreft de laagdrempeligheid van de procedure. Ten Berge en Widdershoven zien deze karakteristiek
als een uitvloeisel van de doelstelling van het bestuursprocesrecht: ‘[d]e rechtsbeschermingsfunctie vraagt om een laagdrempelige toegang tot de administratieve
rechtspraak’.408 Die laagdrempeligheid wordt bereikt door lage griffierechten
voor het gerecht in eerste aanleg, het ontbreken van verplichte procesvertegenwoordiging en een betrekkelijk informeel procesrecht. Vierde karakterstiek van
het bestuursprocesrecht betreft de rechterlijke toetsing. Deze toetsing is ex tunc,
aangezien niet de rechtsbetrekking tussen partijen ter beoordeling staat, maar de
rechtmatigheid van het door het bestuur genomen besluit. Beoordeeld wordt of
het bestuur in de ‘historische context’ juist, dat wil zeggen rechtmatig, heeft
gehandeld.409 Vijfde en laatste karakteristiek betreft het zoeken naar de materiële
waarheid. Anders dan in het burgerlijke proces, waar in beginsel uitgegaan
wordt van de werkelijkheid zoals die door partijen wordt geconstrueerd, dient
de rechter in het bestuursproces uit te gaan van feiten die daadwerkelijk hebben

Ten Berge, Stroink en De Waard, hoofdstuk 6, p. 15 en 16; het citaat van Van Galen en
Van Maarseveen waarnaar verwezen wordt, is te vinden in het preadvies uit 1978, p. 21.
404 Ten Berge, Stroink en De Waard, hoofdstuk 6, p. 15.
405 Ibidem.
406 Ten Berge en Widdershoven 2001, p. 46.
407 Ibidem.
408Ten Berge en Widdershoven 2001, p. 46.
409 Ibidem.
403

185

HOOFDSTUK 6

plaatsgevonden. Hij heeft voor dit doel de beschikking over de bevoegdheid
zelfstandig de feiten aan te vullen.
Hoe nu deze categorie ‘rechtsverschijnselen’ te beoordelen? Ik meen dat
alleen in die gevallen van karakteristieken dient te worden gesproken indien
men er verschijnselen mee aan wil duiden ter onderscheiding van een ander
procesrecht, en dan met name het civiele. Dat lijkt mij zinvol, aangezien juist in
de verschillen tussen het bestuurs- en het civiele procesrecht, in ieder geval:
mede, de redenen waren gelegen om de rechterlijke beoordeling van (een bepaald type) bestuurshandelen onder te brengen bij een afzonderlijke rechter en
niet bij de burgerlijke. Om die reden ligt het voor de hand de onderscheiding
primair te richten op het civiele en niet het strafrecht. Ook Van
Wijk/Konijnenbelt en Van Male kiezen voor deze benadering wanneer zij bij
hun bespreking van de karakteristieken van het bestuursprocesrecht stellen dat
deze ‘een zekere vergelijking met burgerlijk procesrecht [impliceren]’.410 Ook
Van Buuren denkt in deze richting wanneer hij omschrijft wat onder karakteristieken van het bestuursprocesrecht verstaan dient te worden. In algemene zin
merkt hij hierover op dat het bij karakteristieken gaat om
‘tamelijk abstracte eigenschappen die steeds opnieuw in iedere afzonderlijke regeling van administratief procesrecht in meer of minder sterke
mate aanwijsbaar zijn. Het zijn basisconcepties waaraan steeds in iedere
afzonderlijke regeling van administratieve rechtspraak op de een of andere manier vorm is gegeven’.411
Hij vervolgt met te stellen, dat
‘deze algmene karaktertrekken vooral [interessant] zijn voorzover zij het
administratieve procesrecht onderscheiden van andere soorten procesrecht (civiel procesrecht, strafprocesrecht). Wij zijn dan bezig met de typisch eigen aard van het administratief procesrecht naar voren te halen’.412
Inderdaad dient het bij het benoemen van karakteristieken te gaan om een beschrijving van de eigen aard van het bestuursprocesrecht ten opzichte van andere
vormen van procesrecht. Daarbij is voorts van belang dat daarin ook onderscheid kan worden gemaakt tussen karakteristieken van procesrecht in het algemeen en het bestuursprocesrecht in het bijzonder. Zo zijn de beginselen van
behoorlijke rechtspleging, nuanceringen daargelaten, wat betreft de onderscheidene rechtsgebieden, karakteristiek voor alle vormen van procesrecht. Zo geldt
het verdedigingsbeginsel, ook wel dat van hoor en wederhoor genoemd, zowel
voor het straf-, het bestuurs- als het civiele procesrecht. Met andere woorden:
dit beginsel is niet kenmerkend voor de hierboven genoemde stelsels van procesrecht. Heeft men het daarentegen over karakteristieken van bijvoorbeeld het
Van Wijk/Konijnenbelt en Van Male 2011, p. 554.
Van Buuren 1987, p. 1.
412 Ibidem.
410
411
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bestuursprocesrecht, dan zal het daarbij dienen te gaan om die kenmerkende
eigenschappen waarmee dit specifieke procesrecht zich onderscheidt van bijvoorbeeld het civiele - of het strafprocesrecht.
§ 6.3.3 Beginselen als rechtsbeginselen
Naast beschrijvende beginselen in de zin van karakteristieken, grondtrekken of
kenmerken wordt de term beginselen in de bestuursprocesrechtelijke literatuur
gehanteerd ten aanzien van rechtsbeginselen. In bestuursprocesrechtelijke literatuur vindt men niet veel omschrijvingen van wat onder rechtsbeginselen wordt
verstaan. Dit is wellicht niet verwonderlijk, aangezien het onderwerp primair tot
de terreinen van de rechtsfilosofie en -theorie behoort. Een definitie, hierboven
ook al aan de orde geweest, wordt door Ten Berge en Stroink gegeven in hun
commentaar op de Wet Arob: ‘ethische tendensen in ons recht die via positief
recht en jurisprudentie zichtbaar worden’. De term beginsel dient in hun ogen
te worden gereserveerd voor rechtsbeginselen. De Waard omschrijft rechtsbeginselen als
‘rechtsnormen, die een sterke ethische lading hebben en in het recht van
een bepaalde plaats en tijd als toetsingsnorm voor de rechtmatigheid van
een (voorgenomen) gedraging of (rechts)handeling fungeren; rechtsnormen die gradueel verschillen van rechtsregels.’413
Een andere bestuursrechtjurist die tot een omschrijving of definiëring komt van
wat onder rechtsbeginselen dient te worden verstaan, is Tak. In zijn handboek
‘Het Nederlandse bestuursprocesrecht in theorie en praktijk’ bespreekt hij procesbeginselen, die volgens hem vaak worden aangeduid met de term ‘de goede
procesorde’. Onder die beginselen verstaat hij het volgende.

‘Als wij praten over procesbeginselen bedoelen wij voor het bestuursrechtelijk proces relevante algemene rechtsbeginselen: ethische tendensen in het recht, die via wetgeving, jurisprudentie en peudo-procesrecht
zichtbaar worden en een richting aangeven, hoe in bepaalde situaties in
het bestuursrechtelijke proces moet worden gehandeld. Het gaat om
veelal ongeschreven richtlijnen met een sterk normatieve lading. Juist bij
discretionaire rechterlijke bevoegdheden is de betekenis van de ongeschreven beginselen van belang. Dan zijn alleen zij in staat om het gedrag van rechters, griffiers, partijen en anderen binnen het bestuursrechtelijke proces te ‘sturen’ en daarmee vorm te geven aan een verantwoorde procespraktijk’.414
Uit deze omschrijving van rechtsbeginselen blijkt dat Tak een ruimere omschrijving voorstaat dan De Waard doet. In Taks omschrijving is om van rechtsbegin413
414

De Waard 1987, p. 92.
Tak 2011, p. 343/4.
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selen te kunnen spreken niet bepalend of deze in een concreet geval zijn of
worden gehanteerd als beoordelingsmaatstaf voor de ter beoordeling voorliggende gedraging, maar ligt de nadruk op de omstandigheid dat het beginsel in
een concrete zaak een richting aangeeft voor hoe dient te worden gehandeld.
De term ethische tendensen voert terug op het VAR-geschrift van Samkalden
en Wiarda uit 1952 handelend over de beginselen van behoorlijk bestuur.415
Zoals gezegd wordt in dit hoofdstuk met betrekking tot rechtsbeginselen
aansluiting gezocht bij de definitie die De Waard aan rechtsbeginselen geeft. In
die visie gaat het bij rechtsbeginselen om beginselen, die omdat zij als toetsingsmaatstaf worden gehanteerd, tot het positieve recht behoren of, anders gezegd,
omdat een schending van een dergelijk beginsel een schending van het recht
constitueert. Zij verschillen van rechtsregels omdat zij dikwijls in tegenstelling
tot rechtsregels niet zijn gecodificeerd. In de definitie van De Waard zit ook het
element van een ‘sterke ethische lading’. Wat is nu de toegevoegde waarde hiervan? De Waard licht zijn keuze als volgt toe. Kenmerkend voor rechtsbeginselen
is dat zij vaag, algemeen, abstract en fundamenteel zijn. De term rechtsbeginsel
wordt gebruikt om bepaalde hoofd- of basisregels van het recht aan te duiden.
Naast deze beschrijvende betekenis heeft de term beginsel ook betekenis op
godsdienstig, moreel of politiek gebied en daar betekent het ook wel ‘overtuiging, stelling of principe’.416 Ook het woord ‘rechtsbeginsel’ wordt dikwijls
gebruikt in een wijdere betekenis dan alleen het beschrijvende ‘hoofdregel’. Aan
het woord rechtsbeginsel kleeft dan tevens een aspect van behoren, in die zin,
dat het beginsel een ethische dimensie heeft. Dat is niet altijd het geval met
hoofdregels’.417 Het gebruik in een wijdere betekenis dan alleen het beschrijvende hoofdregel dus maakt dat ‘een sterk ethische lading’ als een kenmerk van
rechtsbeginselen dient te worden aangemerkt.418
Naast het element van de ethische dimensie is er nog het element van de
algemeenheid of abstractheid. Beginselen hebben doorgaans een vagere, opener
inhoud dan die van wettelijke rechtsnormen. In de woorden van De Waard is
het abstracte karakter van beginselen ‘een eigenschap die hen veelal maakt tot
vage of ‘open’ normen, die niet op ieder concreet geval van toepassing zullen

Zie ook Schlössels en Zijlstra 2010, p. 389.
De Waard 1987, p. 85.
417 Idem, 86.
418 Cliteur noemt de toekenning van een ethische kwalificatie aan beginselen een ‘weinig
gelukkige’. Hoewel hij meent dat beginselen een, de termen zijn aan Dworkin ontleend,
bepaalde ‘weight or importance’ kenmerken, maar dat toch niet kan worden gezegd dat elk
beginsel een dergelijke, duidelijke ethische kern heeft. Hij gebruikt voor deze stelling het
voorbeeld van het beginsel van de trias politica, dat volgens hem weliswaar niet geheel
ethisch neutraal is, maar bij schending waarvan het toch niet duidelijk het geweten is dat
spreekt. Het gaat, met andere woorden, bij beginselen om ‘een soort juridische normativiteit, om een vanzelfsprekendheid op een bepaald historisch ontwikkelingsniveau binnen een
bepaalde cultuur’. Het is dan ook zeker niet terecht (…) het ethische karakter van rechtsbeginselen zo sterk te benadrukken. Niet alleen zijn niet alle rechtsbeginselen sterk ethisch
geladen, maar ook zijn er talloze waardemaatstaven die geen rechtsbeginselen zijn.’ Zie
Cliteur 2005, p. 449/450.
415
416
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zijn’.419 Dat is overigens niet bij alle beginselen het geval. Zo is bijvoorbeeld het
motiveringsbeginsel – en dan doel ik op dat deel van het motiveringsbeginsel dat
voorschrijft dat een besluit of uitspraak gemotiveerd dient te worden – een vrij
concrete norm. In de regel kan echter gesteld worden dat beginselen een algemene en abstracte inhoud hebben. Het probleem waar dit open karakter van
beginselen de rechtsbeoefenaar voor plaatst, is in hoeverre rechtsbeginselen zelf
rechtsnormatief zijn. De werking ervan zal zich immers steeds eerst in een concreet geval doen gevoelen of, met andere woorden, eerst in een concreet geval
wordt duidelijk of de werking van het beginsel zich ook over de ter beoordeling
staande gedraging uitstrekt. Daarom wordt wel de opvatting gebezigd dat
rechtsbeginselen ‘slechts’ richtingwijzers of ‘sturingsmechanismen’ zijn (zoals
hierboven Tak). Juist door hun abstracte formulering kunnen zij, in die visie,
niet meer zijn dan dat. De Waard neemt afstand van deze visie omdat zij de
indruk kan wekken dat rechtsbeginselen het bindende gezag dat rechtsregels
hebben, ontberen:
‘[m]en zou het zo kunnen zeggen, dat het bindend gezag van beginselen niet
geringer is dan van concrete regels, maar anders: waar aan het bereik van de
concrete regel een betrekkelijk scherpe grens kan worden gesteld hebben beginselen een pretentie van algemene geldigheid, die wel in kracht afneemt
naarmate men verder van het centrum van het toepassingsbereik verwijderd
raakt (…)’.420
Na deze opmerkingen over rechtsbeginselen en karakteristieken wordt ingegaan
op de categorie beginselen als inrichtingseisen.
§ 6.3.4 Beginselen als inrichtingseisen
Naast beginselen in de betekenis van grondtrekken en karakteristieken en die in
de betekenis van rechtsbeginselen, is nog een derde categorie verschijnselen te
ontwaren in de bestuursrechtelijke literatuur waarmee de term beginsel in verband wordt gebracht. Deze beginselen worden dikwijls omschreven als inrichtingseisen. Schlössels bijvoorbeeld spreekt over ‘beginselen enerzijds en uitgangspunten (of inrichtingseisen) anderzijds’.421 Corstens maakt ten aanzien van
het strafrecht onderscheid tussen fundamentele beginselen en uitgangspunten.422
Vranken maakt ten aanzien van het vermogensrecht onderscheid tussen fundamentele beginselen en inrichtingseisen.423 De Waard maakt in zijn proefschrift
onderscheid tussen beginselen die rechtsbeginselen zijn, zoals de beginselen van
behoorlijke rechtspleging en de beginselen van behoorlijk bestuur, en beginselen
die dat niet zijn. Binnen de tweede categorie spreekt hij van karakteristieken,

De Waard 1987, p. 94.
De Waard 1987, p. 95.
421 Schlössels 2004, p. 26.
422 Corstens 1999, p. 49; ook aangehaald in Schlössels 2004, p. 26.
423 Asser-Vranken 1995, p. 86; ook aangehaald in Schlössels 2004, p. 27.
419
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minimumeisen, inrichtingseisen en de goede procesorde.424 In de literatuur worden inrichtingseisen regelmatig aangeduid met de term beginselen, hetgeen voor
ons onderzoek van belang is, namelijk voor de vraag in welke van de in de bestuursrechtelijke literatuur gehanteerde categorieën van beginselen het uitgangspunt van de lekenbescherming is in te kaderen. Ten Berge en Widdershoven
spreken over uitgangspunten en vereisten van het stelsel van juridische voorzieningen en noemen daarbij onder andere het vereiste van openbaarheid en rechtspraak in twee feitelijke instanties.425 Zij noemen deze uitgangspunten echter
geen beginselen. Damen e.a. bestempelen deze door ten Berge en Widdershoven als inrichtingsvereisten verwoorde uitgangspunten wel als beginselen.426 Hoe
kunnen deze inrichtingseisen nu worden omschreven? In zijn proefschrift licht
De Waard het verschil tussen beginselen van behoorlijke rechtspleging en inrichtingseisen toe. ‘In de beginselen van behoorlijke rechtspleging zijn de normen gegeven waaraan de wijze waarop een procedure gevoerd is in een concreet geval ten minste moet voldoen om rechtens aanvaardbaar te zijn.’427 Volgens De Waard hebben veel procesregels hetzelfde doel als de beginselen van
behoorlijke rechtspleging, namelijk het verkrijgen van een deugdelijk overwogen en objectieve beslissing. Daarnaast zijn veel procesregels gericht op de realisering van die beginselen. De aard van dergelijke procesregels is echter een andere dan die van de beginselen van behoorlijke rechtspleging;
‘het kunnen uiterst belangrijke regels zijn, maar zij verschillen van de beginselen zoals hier gepresenteerd, doordat zij niet worden toegepast als
de wetgever ze niet in een bepaalde procedureregeling heeft ingebouwd.
Ik noem deze op de inrichting van de procedure betrokken normen ‘inrichtingseisen’.’428
In een andere passage verwoordt De Waard het zo dat ‘van een inrichtingseis
dus sprake [is] als een eis die op een beginsel lijkt nog gepositiveerd moet worden’.429 Als voorbeeld van een inrichtingseis noemt De Waard de regel dat (in
bepaalde gevallen) rechtspraak in twee instanties openstaat. Een dergelijke norm
komt het behoorlijkheidsgehalte van de procesgang als geheel ten goede en De
Waard meent dat rechtspleging in meer dan een instantie een ‘uitermate belangrijke wenselijkheid’ is, maar niet als rechtsbeginsel kan worden aangemerkt;
‘niettemin kan het recht op rechtspraak in meer dan een instantie niet als
beginsel van behoorlijke rechtspleging worden opgevoerd. Immers, het
positieve recht biedt geen aanknopingspunt voor de stelling, dat dit een

De Waard 1987, p. 99 e.v.
Ten Berge en Widdershoven 2001, p. 28 e.v.
426 Damen e.a. 2013, p. 62 e.v.
427 De Waard 1987, p. 107.
428 Idem, p. 107.
429 Idem, p. 109.
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geldende rechtsnorm is. Ingrijpen van de wetgever is nodig om deze
gewenste voorziening te positiveren’.430
Zelfs als rechtspraak in meer dan een instantie over de hele linie van het Nederlands procesrecht de regel zou zijn, kan voor een uitzondering daarop zonder
ingrijpen van de wetgever ‘in die richting’ niet worden aangenomen dat een
recht op een hogere voorziening bestaat, aldus De Waard.431 Zonder ingrijpen
van een wetgever is een beginsel als inrichtingseis dus niet als een rechtsnorm te
beschouwen.
§ 6.3.5 (Rechts)beginselen en concrete uitwerkingen
Een vraag die nog van belang is, betreft de vraag naar de verhouding tussen een
rechtsbeginsel of een beginsel als inrichtingseis of normatief uitgangspunt enerzijds en concrete uitwerkingen daarvan anderzijds. Wat is namelijk de normatieve status van een concrete voorziening waarvan gezegd kan worden dat deze
een uitvloeisel is van bijvoorbeeld een rechtsbeginsel? Deze vraag is relevant
aangezien in hoofdstuk 3 is gesignaleerd dat in het Awb-procesrecht verschillende voorzieningen aan te wijzen zijn die als uitvloeisels van het beginsel van ongelijkheidscompensatie zijn te beschouwen. Wat zegt, met andere woorden, het
gegeven dat ongelijkheidscompensatie is uitgewerkt in wettelijke bepalingen,
over de normatieve waarde daarvan? De Waard besteedt in zijn dissertatie ook
aandacht aan de relatie tussen beginselen en hun concrete uitwerkingen. Daarbij
dient in het oog gehouden te worden dat het hier om het onderscheid tussen
rechtsbeginselen en hun uitwerkingen gaat. Hij merkt hierover op dat hoe ‘verder de beginselen worden geconcretiseerd, des te meer uitzonderingen aanvaardbaar (en: te verwachten) zijn’.432 De functie die deze uitwerkingen vervullen, is echter een andere dan die van rechtsbeginselen: ‘[z]ij fungeren dan niet als
rechtsbeginselen, maar als hulpmiddelen die beogen te stimuleren dat daadwerkelijk sprake zal zijn van een eerlijk proces of ter verhoging van de controleerbaarheid dat een dergelijk proces heeft plaatsgevonden’.433 Deze uitwerkingen
hebben niet de normatieve lading omtrent behoorlijkheid in zich die rechtsbeginselen wel hebben, juist vanwege het ontbreken van de ‘ethische lading’. In de
woorden van De Waard bevinden deze uitwerkingen van rechtsbeginselen zich
dan ook ‘op het niveau van de inrichtingseisen of andere conrete regels’.434 Op
het niveau van inrichtingseisen wil in dit verband zeggen dat zij, in meer of
minder concrete mate, zijn opgenomen in een wettelijke bepaling. Zij ‘ondersteunen’ daarmee dus de werking van het beginsel waarvan zij als een uitvloeisel
zijn te beschouwen. Schending van de uitwerking van het rechtsbeginsel impliceert een schending van het beginsel zelf. Primair is in een dergelijk geval echter
sprake van schending van de gecodificeerde regel. Een ander element dat uitIdem, p. 108.
Ibidem.
432 De Waard 1987, p. 402.
433 Ibidem.
434 Ibidem.
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werkingen van beginselen missen is dat van algemeenheid. Zoals hierboven aan
de orde geweest is kenmerkend voor beginselen dat zij doorgaans een algemene
en abstracte inhoud hebben. Het verschil tussen beginselen en hun uitwerking
ligt dus niet in de rechtskracht – beide bezitten die van een rechtsnorm – maar
in karakter van die rechtsnorm. Zoals De Waard het formuleert zijn beginselen
‘rechtsnormen die gradueel verschillen van rechtsregels’.435 Uit het gegeven dat
er uitwerkingen van een bepaald beginsel bestaan in het procesrechtelijke systeem kan dus niet afgeleid worden om welk type beginselen, rechtsbeginsel of
inrichtingseis, het gaat. Het anwoord op die vraag kan gevonden worden in de
omstandigheid of een norm geldt ongeacht of deze is gecodificeerd.
§ 6.4

Het rechtskarakter van de lekenbescherming

Tot zover is in dit hoofdstuk stilgestaan bij de vraag in welke hoedanigheden
beginselen zich kunnen voordoen in een (bepaald onderdeel van een) rechtsysteem. Daarbij is gebleken dat voor rechtsbeginselen geldt dat zij tot het positieve
recht behoren ongeacht of zij gecodificeerd zijn of niet. Bij beginselen als inrichtingseisen hebben wij gezien dat zij voor hun ‘bestaansrecht’ in een bepaald
rechtsgebied nu juist van codificatie afhankelijk zijn. Wat betreft beginselen als
karakteristieken geldt dat zij wel normatieve waarde kunnen bezitten, maar dat
het gebruik van dat begrip niet tot doel heeft normatieve verschijnselen van een
(bepaald deel van een) rechtsgebied weer te geven; karakteristieken hebben
‘slechts’ als functie om te beschrijven uit welke kenmerkende eigenschappen een
bepaald deel van een rechtsgebied bestaat. Zij zijn, met andere woorden, in dat
opzicht normatief-neutraal. Daarbij is voorts van belang dat karakteristieken een
vergelijking impliceren met andere vormen van procesrecht. Hoe is nu het uitgangspunt van de lekenbescherming te positioneren in het licht van bovenstaande? Is het aan te merken als een karakteristiek, inrichtingseis of rechtsbeginsel?
§ 6.4.1

Opvattingen in de literatuur m.b.t. de normatieve waarde van de ongelijkheidscompensatie (lekenbescherming)

In deze paragraaf wordt stilgestaan bij de opvattingen die in de literatuur leven
ten aanzien van de normatieve waarde van de lekenbescherming. Aangezien het
‘uitgangspunt’ waartoe de voorzieningen die in deze studie als lekenbescherming
worden geduid, in de literatuur worden herleid tot het beginsel van ongelijkheidscompensatie, richt deze zoektocht zich op de vraag welke normatieve status
in de literatuur aan het beginsel van ongelijkheidscompensatie wordt toegekend.
Wordt in de literatuur dikwijls van het beginsel van ongelijkheidscompensatie
gesproken, zelden wordt ingegaan op de normatieve status die dit beginsel zou
hebben. Ook Van Galen en Van Maarseveen bestempelen het als een beginsel.
Het beginsel van ongelijkheidscompensatie heeft in hun ogen normatieve waarde, aangezien het verplichtingen voorschrijft. Of het daarmee ook de status van
rechtsbeginsel heeft, laten zij in het midden. Schlössels kent in zijn ‘Ongelijk435

Idem, p. 97.
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heidscompensatie in het bestuursproces: mythe of verdwenen rechtsbeginsel?’
aan ongelijkheidscompensatie de status van rechtsbeginsel toe:
‘[d]it geldt in het bijzonder voor de invulling van het beginsel van ongelijkheidscompensatie. Omdat het hier een traditioneel én dragend principe van bestuursprocesrecht betreft, overspeelt de rechter evenwel zijn
hand indien hij de werking van dit beginsel (te) vergaand afzwakt. De
rechter en dus óók de bestuursrechter, dient juist te waken over rechtsbeginselen’.436
In het handboek van Schlössels en Zijlstra lijkt ongelijkheidscompensatie ook als
rechtsbeginsel te worden aangemerkt. In hun handboek ‘Bestuursrecht in de
sociale rechtsstaat’ bespreken zij de grondslagen en beginselen die aan het bestuursprocesrecht ten grondslag liggen. Zij wijzen op de beginselen van behoorlijke rechtspleging of de goede procesorde en stellen daarbij dat deze beginselen
een meer duurzaam karakter hebben. Aan de andere kant signaleren zij het bestaan van karakteristieken van het bestuursprocesrecht. Tussen beide categorieën
bestaat in hun ogen geen waterdichte scheiding, aangezien ‘in de karakteristieken (…) de meer fundamentele beginselen tot uitdrukking [komen]’.437 Op deze
plaats is vooral relevant wat zij over de normatieve status van het beginsel van
ongelijkheidscompensatie opmerken. In het kader van de beginselen van behoorlijke rechtspleging en de beginselen van meer staatsrechtelijke aard, zoals de
openbaarheids- en onafhankelijkheidseis, merken zij het volgende op:
‘Het kenmerk van deze rechtsbeginselen is dat zij weinig gevoelig zijn
voor rechtspolitieke discussies. Met andere woorden: hun normatieve betekenis staat – gelet op het fundamentele karakter – nauwelijks ter discussie.
Toch geldt dit niet ten aanzien van alle structurerende beginselen van
het bestuursprocesrecht. Een naar ons oordeel belangrijk, maar helaas
omstreden beginsel, betreft bijvoorbeeld het beginsel van ongelijkheidscompensatie.438
Zij lijken daarmee het beginsel van ongelijkheidscompensatie onder te brengen
in de categorie rechtsbeginselen, waarbij zij wel opmerken dat het een omstreden beginsel betreft. Dit lijkt enigszins merkwaardig, aangezien, zoals zij zelf ook
aangeven, de normatieve betekenis van rechtsbeginselen nu juist niet of nauwelijks ter discussie staat. Dat roept de vraag op wanneer een beginsel voldoende
vrij is van discussie om het tot een rechtsbeginsel te kunnen bestempelen en
meer in het bijzonder, of dat geldt ten aanzien van het beginsel van ongelijkheidscompensatie. Het citaat biedt niet voldoende aanknopingspunten om op
die vraag antwoord te geven.
Aan de andere kant van dit spectrum staat Stroink, die in dit verband niet
van een beginsel wenst te spreken, maar van een karakteristiek van het bestuursSchlössels 2003, p. 163.
Schlössels en Zijlstra 2010, p. 1079/80.
438 Ibidem.
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procesrecht. Overigens ontkent Stroink de werking van de compensatiegedachte
niet: ‘[h]et inquisitoire beginsel en de daarmee samenhangende ongelijkheidscompensatie gelden nog volop in het nieuwe Awb-bestuursprocesrecht’.439 Een
karakteristiek kan in de visie van Stroink dus niet tevens een beginsel zijn. Aan
de orde is geweest dat een karakteristiek ‘slechts’ in beschrijvende zin weergeeft
wat een kenmerkende eigenschap van een (deel van een) rechtsgebied is, waarmee men dat gebied wil onderscheiden van een ander. Het kan, en zal in de
regel, echter tevens een normatieve dimensie hebben. De reden waarom Stroink
deze scheiding wenst aan te brengen, hangt vooral ermee samen dat Stroink de
term ‘beginsel’ wil reserveren voor rechtsbeginselen.
Naast die van de hierboven genoemde auteurs is weinig literatuur te vinden
over de normatieve status van het beginsel van ongelijkheidscompensatie. In de
volgende paragraaf zal worden ingegaan op de vraag hoe de lekenbescherming
wat rechtskracht betreft is in te kaderen in de hierboven beschreven categorieën
van karakteristieken, beginselen (inrichtingseisen) en rechtsbeginselen.
§ 6.4.2 Het beginsel van lekenbescherming als grondtrek of karakteristiek?
Grondtrekken of karakteristieken zijn normatief-neutrale beschrijvingen van
bepaalde kenmerkende eigenschappen van het bestuursprocesrecht, waarbij het
vooral om een vergelijking gaat ten opzichte van andere vormen van procesrecht en dan met name het burgerlijke. Is nu de lekenbescherming als zodanig
aan te merken? Bij de ‘vergelijkingsbenadering’ van karakteristieken ligt het voor
de hand om te kijken of lekenbescherming in het burgerlijke en of het strafprocesrecht een rol speelt. Bij zulk een vergelijking dient het mijns inziens wel te
gaan om hoofdregels; zoals het uitgangspunt van de niet verplichte procesvertegenwoordiging in het bestuursprocesrecht versus de verplichte procesvertegenwoordiging in het civiele procesrecht. Zo gelden in het civiele proces tal van
uitzonderingen op die hoofdregel – bijvoorbeeld betreffende arbeids- en huurzaken en zaken betreffende een vordering van minder dan vijfduizend euro –
toch kunnen de hoofdregels als kenmerkend voor de procedures aangemerkt
worden en dient de vergelijking zich daarop te richten. Zo ook dus bij de lekenbescherming. Nu is ongelijkheidscompensatie een begrip dat ook in civiele
kringen niet onbekend is. Toch manifesteert het zich niet in het procesrecht,
maar veeleer in materieelrechtelijke voorzieningen. In het burgerlijke procesrecht speelt het beginsel hoegenaamd geen rol. In hoofdzaak wordt daar, met
andere woorden, uitgegaan van juridisch deskundige partijen, hetgeen niet verwonderlijk is aangezien voor de civiele procedure in de regel procesvertegenwoordiging is voorgeschreven. In die zin is dus ten opzichte van het civiele
proces te spreken van een kenmerkende eigenschap van het bestuursprocesrecht.
Toch is enkel de constatering dat lekenbescherming in hoofdzaak geen kenmerkende eigenschap van het civiele proces is, onvoldoende om te kunnen
concluderen dat het dat dus wel voor het bestuursprocesrecht is. Zoals eerder
betoogd dient het begrip karakteristiek te worden gereserveerd voor die ver439

Stroink 1997, p. 30.
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schijnselen die tot de hoofdregels van een stelsel van procesrecht zijn te bestempelen; het dient, met andere woorden, te gaan om een aspect van het procesrecht dat in die mate toepassing vindt dat van een hoofdregel gesproken kan
worden. Zoals hierboven al gesignaleerd stellen Van Wijk, Konijnenbelt en Van
Male bijvoorbeeld dat het beginsel van ongelijkheidscompensatie op zijn retour
lijkt. Indien zulks juist is, dient zich de vraag aan of die teruggang zich in die
mate manifesteert dat het niet langer conform de werkelijke gang van zaken is te
stellen dat de compensatiegedachte een kenmerkend verschijnsel van het bestuursprocesrecht is. Uit de voorgaande hoofdstukken is duidelijk geworden dat
de lekenbescherming, en dan met name de bescherming tegen het gebrek aan
kennis van het materiële recht in de vorm van ambtshalve toetsing en aanvulling
van feiten, inderdaad niet meer die rol speelt in het huidige bestuursprocesrecht
als het dat deed in de periode voor de komst van de Awb, toen als doelstelling
van het bestuursprocesrecht ‘handhaving van het objectieve recht’ meer vooropstond. In die constellatie kon met recht gesproken worden van de rechter ‘als
beste raadsman van de burger’, juist vanwege de ruime ambtshalve toetsing die
hij toepaste. Terzijde herinner ik eraan dat de rechter die rol dus niet primair
vervulde vanuit de gedachte van de lekenbescherming, maar vanuit de optiek
dat hij het besluit dat de burger hem ter beoordeling voorlegde aan het gehele
geldende recht diende te toetsen. Dat neemt echter niet weg dat juist door die
rol de mogelijk nadelige effecten van het ‘deskundigheidsdeficit’ van de burger
in belangrijke mate werden weggenomen of, beter gezegd, daarmee in belangrijke mate werd voorkomen dat dit zich kon manifesteren. Ook bepaalde formaliserende aspecten van het bestuursprocesrecht, zoals strakkere bewijsregels, de
onderdelentrechter en de Brummenleer, lijken de mate van importantie die aan
de lekenbescherming wordt toegekend, te doen verminderen. Dat neemt echter
niet weg dat nog in ruime mate lekenbeschermende voorzieningen en instrumenten in de Awb aanwezig zijn. Ten aanzien van twee ‘grondgedachten’ van
de Awb – tevens de twee wegen van lekenbescherming – kan nog steeds gezegd
worden dat hierin een wezenlijk onderscheid ligt met het burgerlijke procesrecht: de actieve rol van de rechter en de betrekkelijk eenvoudige en informele
procedure. Hoewel het burgerlijk - en het bestuursprocesrecht in dit opzicht
naar elkaar toe groeien, is het nog steeds zo dat de bestuursrechter actiever is dan
zijn civiele collega en de bestuursrechtelijke procedure informeler dan zijn civiele tegenhanger. Lekenbescherming is derhalve als karakteristiek van het bestuursprocesrecht aan te merken en in beschrijvend, normatief-neutraal, opzicht
te bestempelen als ‘beginsel van lekenbescherming’.
§ 6.4.3 Het beginsel van lekenbescherming als rechtsbeginsel?
Lekenbescherming wordt geboden door middel van een laagdrempelige procedure enerzijds en door middel van een actieve rol van de rechter daarbinnen
anderzijds. Uit hoofdstuk 3 is gebleken dat tal van voorzieningen op dit beginsel
zijn terug te voeren, zoals de doorzendplicht, de rechtsmiddelenclausule en de
bevoegdheid van de rechter om de feiten aan te vullen. Hierboven bleek dat,
wil men van een rechtsbeginsel kunnen spreken, het om een rechtsnorm dient
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te gaan, die ook zonder ingrijpen van de wetgever geldt en waarvan schending,
met andere woorden, schending van het recht oplevert. Aangezien het beginsel
van lekenbescherming traditioneel aangeduid wordt met de term ongelijkheidscompensatie ligt het voor de hand te onderzoeken of dit ten aanzien hiervan
geldt. Het beginsel van ongelijkheidscompensatie is echter in de jurisprudentie
niet terug te vinden als zelfstandige beoordelingsmaatstaf van de rechter. Daarom
ligt het voor de hand om ten aanzien van (verschillende van) de concrete uitwerkingen ervan na te gaan of die ook gegolden zouden hebben indien de wetgever ze niet opgenomen had in de Awb.
De laagdrempeligheid van de procedure, zo zagen we in hoofdstuk 4, wordt
onder andere gewaarborgd door middel van art. 6:15 Awb, op basis waarvan het
bestuursorgaan of de bestuursrechter een ten onrechte bij hem ingediend bezwaar- of beroepschrift dient door te zenden naar het wel bevoegde orgaan.
Hiermee wordt tegemoetgekomen aan de juridische ondeskundigheid van de
burger. In de memorie van toelichting wordt bij deze bepaling opgemerkt dat
deze aansluit bij ‘bepalingen die reeds op verschillende plaatsen in wetgeving
voorkomen’.440 Niet alleen komt deze voorziening reeds voor in wetgeving,
ook in de jurisprudentie is er reeds een ontwikkeling geweest ten aanzien van
deze regeling:
‘[n]aast de door de wetgever opgelegde verplichtingen blijkt ook in de
jurisprudentie wel het standpunt te worden ingenomen dat het een algemeen beginsel van behoorlijk procesrecht is dat foutief geadresseerde
bezwaar- of beroepschriften dienen te worden doorgezonden naar het
juiste orgaan’.441
De memorie van toelichting licht de keuze voor een algemene doorzendplicht
toe door erop te wijzen dat ‘[d]e achtergrond van de in wetgeving en jurisprudentie voor deelgebieden ontwikkelde regel is (…), dat de burger niet het
slachtoffer dient te worden van de ingewikkelde bevoegdheidsregeling op het
terrein van de rechtsbescherming’.442 Een uitspraak waarnaar verwezen wordt
betreft die van de Afdeling rechtspraak van 23 februari 1984, waarin appellanten
in plaats van bij de bevoegde raad van een gemeente, bij het college van B & W
een bezwaarschrift hadden ingediend. In die uitspraak overwoog de Afdeling dat
‘[i]n het onderhavige geval de Afd. het een vereiste van behoorlijk procesrecht
[acht], dat verweerders het bezwaarschrift van appellant (…), in handen stellen
van de raad (…)’.443 In een eerdere uitspraak overwoog de Afdeling het volgende:
‘[m]ede gelet op de strekking van art. 68 tweede lid Wet RvS acht de
Afd het een beginsel van behoorlijk administratief procesrecht, dat in
gevallen waarin bezwaren tegen een beschikking, waartegen op grond
PG Awb I, p. 305.
Ibidem.
442 Ibidem.
443 Afd. rechtspraak 23 februari 1984, AB 1984, 362 m.nt. J. H. van der Veen.
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van de Wet Arob een bezwaarschrift kan worden ingediend, worden
gericht aan een orgaan van een openbaar lichaam waarvan een ander
orgaan bevoegd is ter zake te beslissen, het ontvangende orgaan het geschrift ter behandeling in handen stelt van het bevoegde orgaan’.444
Op grond van bovenstaande lijkt het erop dat de doorzendregeling in ieder
geval mede in de jurisprudentie ontwikkeld is en daarmee voor de werking
ervan niet afhankelijk was van codificatie. Toch maakt de memorie duidelijk dat
het ‘slechts’ in bepaalde rechtsgebieden zo was ontwikkeld en het dus niet een
‘rechtsnorm’ betrof die algemeen gold in het bestuursrecht. Daarnaast was de
norm ook in wetgeving reeds ontwikkeld. Belangrijker is echter dat in genoemde zaken de doorzendplicht niet zo ruim werd opgevat als deze is opgenomen in
de Awb. In beide zaken was de situatie namelijk zo dat het bezwaarschrift weliswaar bij het juiste openbaar lichaam was ingediend, maar bij het verkeerde
orgaan. In hun ‘Adviezen aan de Awb-wetgever’ merken Van Male en De
Waard op dat het erop lijkt dat ‘tussen bestuursorganen van verschillende openbare lichamen in zijn algemeenheid niet van het bestaan van een ongeschreven
doorzendplicht van bezwaar- of beroepschriften kan worden gesproken’.445 De
‘regel’ die was ontwikkeld op bepaalde bestuursrechtelijke terreinen had dus een
beperktere reikwijdte dan die is opgenomen in de Awb. Op grond daarvan kan
dus niet de conclusie worden getrokken dat de ‘Awb-doorzendplicht’ ook gold
zonder codificatie, zodat ten aanzien daarvan gezegd zou kunnen worden dat
het een rechtsnorm betreft die als rechtsbeginsel zou zijn te beschouwen. Het
doet veeleer het vermoeden rijzen dat de doorzendplicht die in de Awb is opgenomen, als een inrichtingseis dient te worden bestempeld.
Hetzelfde geldt ten aanzien van de plicht voor het bestuur om belanghebbenden op hun rechtsmiddelenopties te wijzen door middel van de zogenoemde
rechtsmiddelenclausule. Hoewel er in memorie van toelichting bij art. 3:45 Awb
wel wordt gezegd dat deze handelwijze voor de Awb reeds op grote schaal werd
gevolgd, kan niet worden gezegd dat deze verplichting ook deel zou uitmaken
van het recht, indien deze niet in de wet is vastgelegd. Dat blijkt al uit de omstandigheid dat het verzaken van deze verplichting door het bestuur lange tijd
niet werd gesanctioneerd. Kwam het bestuur deze verplichting niet na, dan
leverde dat de burger, indien hij daardoor zijn bezwaar- of beroepschrift te laat
indiende, niet een verschoonbare termijnoverschrijding op. Van Male en De
Waard stellen hun ‘Adviezen aan de Awb-wetgever’ 1993 dat het ‘vaste jurisprudentie van de Afdeling [is], dat het te laat doorzenden van een op zichzelf
tijdig bij een ander college ingediend bezwaarschrift er niet toe kan leiden de
overschrijding van de termijn, gehanteerd voor het indienen van een beroep-

Afd. rechtspraak 12 november 1979, AB 1980, 83 m.nt. Hier blijkt overigens weer de
neiging (te snel) een bepaalde handelwijze met de term beginsel aan te duiden (anders dan
in normatief-neutrale zin). In het citaat noemt de wetgever namelijk de doorzendplicht een
beginsel van behoorlijk procesrecht. Het is echter verwarrend en onjuist dat zo te stellen.
445 Van Male en De Waard (red.) 1993, p. 34.
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schrift bij de Afdeling, verschoonbaar te achten’.446 Van de norm om het besluit
te voorzien van een rechtsmiddelenclausule kan derhalve niet gezegd worden
dat deze er een is die ongeacht codificatie onderdeel uitmaakt van het positieve
recht.
In het kader van de lekenbescherming door de rechter blijken vooral bevoegdheden te bestaan. De bevoegdheid van de rechter om de feiten aan te
vullen is door de regering bestempeld als rechtstreeks uit de ongelijkheidscompensatie volgend. In het kader van deze bevoegdheid is de rechter met een
breed scala aan onderzoeksbevoegdheden uitgerust. Aan de orde is geweest dat
de rechter slechts in beperkte mate gebruik maakt van deze bevoegdheden.
Aangezien het hier een bevoegdheid betreft, kan niet gezegd worden dat hier
sprake is van een rechtsnorm, die ongeacht of deze in een wettelijke bepaling is
opgenomen, deel uitmaakt van het positieve recht. Wel is het een plicht van de
rechter om de rechtsgronden aan te vullen. Van deze verplichting kan op zichzelf niet gezegd worden dat deze een uitwerking is van het beginsel van lekenbescherming; dat wordt zij eerst indien de rechter deze verplichting ruim opvat
– zoals de Awb-wetgever voor ogen stond. De manier waarop de rechter thans
met deze verplichting omgaat, namelijk als het vertalen van expliciet genoemde
klachten in juridische gronden, is niet als lekenbeschermend aan te merken.
Hoewel de rechter, blijkens de memorie van toelichting, wel bevoegd is om een
ruimhartige rol te spelen bij het aanvullen van de rechtsgronden, moet op basis
van de manier waarop de rechter deze verplichting uitvoert, worden geconcludeerd dat hier geen sprake is van een rechtsnorm, die ongeacht of deze gecodificeerd is, deel uitmaakt van het positieve recht.
Het is duidelijk dat het beginsel van lekenbescherming wat zijn uitwerkingen
betreft niet geldt zonder dat deze ingebouwd worden in de procedure; van een
rechtsbeginsel is derhalve geen sprake.
§ 6.4.3 Het beginsel van lekenbescherming als inrichtingseis?
Is het beginsel van lekenbescherming aan te merken als inrichtingseis? Zoals
hierboven aan de orde is geweest, is een inrichtingseis te omschrijven als een eis
die op een beginsel lijkt, maar die voor zijn werking in de rechtsorde afhankelijk
is van codificatie. Het beginsel van lekenbescherming kan omschreven worden
als een niet gecodificeerde eis die aan de bestuursrechtelijke procedure wordt
gesteld. Zoals in een vorig hoofdstuk aan de orde is geweest, zijn tal van uitwerkingen van dit beginsel in de Awb terug te vinden. De vraag is of het beginsel
van lekenbescherming ook rechtskracht heeft of zou hebben indien deze uitwerkingen niet in de wet zouden zijn opgenomen. Eerder werd in deze studie
het beginsel van lekenbescherming gedefinieerd als het streven om door middel
van een eenvoudige en informele procedure en een actieve rol van de rechter
daarbinnen de burger als leek te beschermen tegen zijn te veronderstellen juridische ondeskundigheid. Dit uitgangspunt stelt eisen aan de inrichting van de
Van Male en De Waard (red.) 1993, p. 39, met een verwijzing naar AR 30 september
1991, AB 1992, 108.
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procedure. Zo bezien heeft het beginsel ook een aspect van behoorlijkheid in
zich: de (inrichting van de) procedure dient deze elementen in zich te hebben
om behoorlijk te zijn. Daarmee is echter niet het onderscheidend criterium
gegeven tussen rechtsbeginselen enerzijds en inrichtingseisen anderzijds, zo is
hierboven reeds gebleken. Inrichtingseisen kunnen ook uiterst wenselijke regels
zijn en de werking van rechtsbeginselen ‘ondersteunen’; zij gelden echter niet als
de wetgever ze niet in de procedure inbouwt. Zoals hierboven bleek, lijkt dat in
ieder geval te gelden ten aanzien van de doorzendplicht en de rechtsmiddelenclausule; deze betreffen uiterst wenselijke regels, maar zonder codificatie kan niet
gezegd worden dat deze normen tot het positieve recht behoren.
Eerder is in deze studie betoogd dat het beginsel van lekenbescherming begrepen dient te worden als de materiële inkleuring van het recht op toegang tot
de rechter. De rechtsstaatsidee schrijft naast de eis van legaliteit ook voor dat
tegen statelijk optreden rechtsbescherming openstaat. Teneinde die bescherming
ook feitelijk te kunnen garanderen, dient vermeden te worden dat de burger
met al te veel kosten wordt geconfronteerd indien hij een rechterlijk oordeel
wenst over de rechtmatigheid van een bestuurshandeling. De relatief geringe
griffierechten en het niet voorschrijven van procesvertegenwoordiging zijn
voorbeelden van die ‘feitelijke garantie’. De niet verplichte procesvertegenwoordiging vergt op haar beurt dat het procesrecht zo wordt ingericht dat het
gebrek aan deskundigheid van de burger er niet toe mag leiden dat deze zijn
recht op een rechterlijk oordeel niet kan effectueren. De voorzieningen die in
dit verband bestaan, dienen dus ter waarborging van het recht op rechtspraak;
het zijn uiterst belangrijke en wenselijke regels die de behoorlijkheid van de
procedure ten goede komen. Daarmee is het beginsel van lekenbescherming een
belangrijk beginsel dat het eigen karakter van het bestuursprocesrecht in belangrijke mate verklaart. Zoals hierboven bleek, is het beginsel voor zijn werking
echter afhankelijk van de opname van wettelijke regels, die deze garanderen,
zodat niet gesproken kan worden van een rechtsbeginsel. Daarmee is duidelijk
geworden dat het beginsel van lekenbescherming te beschouwen is als een inrichtingseis.
§ 6.5

Conclusies en bevindingen

In dit hoofdstuk over de normatieve waarde van de lekenbescherming is gebleken dat dit een karakteristiek element van het bestuursprocesrecht is en derhalve
in een normatief-neutrale beschrijving van dit procesrecht als beginsel kan worden bestempeld. Bij de overige twee besproken ‘ongeschreven verschijnselen’
van recht, te weten inrichtingseisen en rechtsbeginselen, is gebleken dat het
beginsel van lekenbescherming niet als een rechtsbeginsel kan worden beschouwd. Ten aanzien van de lekenbeschermende, de rechter activerende instrumenten zoals zijn bevoegdheid om de feiten aan te vullen en zijn (lekenbeschermende) rol bij het uitleggen van de beroepsgronden in het kader van de
vaststelling van de omvang van het geding, kan dit reeds niet gezegd worden
aangezien het hier bevoegdheden en niet verplichtingen betreft, die bovendien
in de praktijk, in ieder geval ten aanzien van het aanvullen van de rechtsgronden
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en de feiten, in beperkte mate toepassing vinden. Ten aanzien van de lekenbeschermende voorzieningen die de laagdrempeligheid beogen te garanderen, kan
niet worden gezegd dat deze ongeacht hun codificatie deel zouden uitmaken
van het positieve recht. Duidelijk is dat het beginsel van lekenbescherming beschouwd dient te worden als een inrichtingseis; een uiterst wenselijke voorziening waarmee beoogd wordt het recht op rechtspraak ook in materieel opzicht
te garanderen.
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Hoofdstuk 7

§ 7.1

Lekenbescherming in het Duitse
bestuursprocesrecht

Inleiding

In het Duitse bestuursprocesrecht wordt op verschillende manieren rekening
gehouden met de juridisch zwakke positie van de burger. Dit wordt niet aangeduid met een met ‘ongelijkheidscompensatie’ of ‘lekenbescherming’ vergelijkbare term. Een belangrijke uitwerking van de gedachte dat de ondeskundige burger procedurele assistentie behoeft is de zogenoemde Hinweispflicht. Deze
plicht, door Bolt en De Waard eerder vertaald met ‘hintplicht’447, is wel bestempeld als het, wettelijk gefixeerde, equivalent van het beginsel van ongelijkheidscompensatie. In de Nederlandse literatuur werd hieraan eerder aandacht geschonken.448 Op grond van deze hintplicht heeft de rechter, kortgezegd, de
verplichting om er zorg voor te dragen dat de burger informatie ontvangt over
zijn verplichtingen in de procedure, zodat deze niet bijvoorbeeld vanwege een
procedurele fout geen inhoudelijk rechterlijk oordeel over zijn zaak ontvangt.
De rechtsvergelijkende exercitie die in dit hoofdstuk wordt ondernomen, zal
zich echter niet beperken tot deze Hinweispflicht, maar zal zich uitstrekken tot
het bestuursprocesrecht van de Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO). Zoals bij
de bespreking van de uitwerkingen van het beginsel van de lekenbescherming in
de Awb is gebleken, zijn in het Nederlandse bestuursprocesrecht verschillende
voorzieningen hiertoe te herleiden. De verwachting is dat het beginsel van de
lekenbescherming ook in het Duitse bestuursprocesrecht niet alleen door middel
van de genoemde Hinweispflicht, maar ook door middel van andere voorzieningen, tot uitdrukking komt.
In het navolgende zal na een korte schets van de Duitse bestuursrechtelijke
historie worden ingegaan op het, voor zover voor dit onderzoek relevante, systeem van het Duitse bestuursprocesrecht. Daarna zal worden ingegaan op de
doelstelling en de grondbeginselen van het Verwaltungprozessrecht. Vervolgens
zal meer concreet worden ingegaan op verschillende voorzieningen van het
bestuursprocesrecht die als uitwerking van het uitgangspunt van de lekenbescherming zijn te beschouwen en waaronder ook de Hinweispflicht valt. De
twee wegen waarlangs in het Nederlandse bestuursprocesrecht lekenbescherming wordt geboden, door middel van een laagdrempelige procedure en de rol
van de rechter daarbinnen, zullen bij dit onderzoek de leidraad vormen.
Na een tussenconclusie zal in het tweede deel van dit hoofdstuk een vergelijking worden gemaakt tussen het Duitse en het Nederlandse bestuursprocesrecht waar het de bescherming tegen de juridische ondeskundigheid van de
burger betreft. Bezien zal worden in hoeverre er overeenkomsten en verschillen
Bolt en De Waard 2006.
Te wijzen is op het in de vorige noot genoemde artikel van Bolt en De Waard hierover
in de ‘Damenbundel’. Voorts kwam zij in het derde evaluatieonderzoek naar de Awb in
‘Feiten in beroep’ aan de orde, zie Damen, Barkhuysen e.a. 2007.
447
448

201

HOOFDSTUK 7

zijn aan te wijzen tussen de manier waarop lekenbescherming wordt geboden in
het Duitse en die in het Nederlandse bestuursprocesrechtelijke systeem en wordt
beoordeeld in welk systeem meer rekening wordt gehouden met de positie van
de burger als leek. Afgesloten zal worden met bevindingen en conclusies.
§ 7.2

Ontwikkeling van het Duitse bestuursprocesrecht

Een stelsel van administratieve rechtspraak is in Duitsland veel eerder ontstaan
dan in Nederland, namelijk reeds in de 19de eeuw.449 Aan het eind van de 18de
eeuw oordeelde de burgerlijke rechter over geschillen tussen het bestuur en de
burger over vermeende door de staat geschonden subjectieve rechten.450 Aan het
begin van de 19de eeuw trok vooral het bestuur in Zuid-Duitsland de beslechting van bestuursgeschillen aan zichzelf. Vanuit liberale kringen kwam men met
succes tegen deze keuze voor het justice retenue op, hetgeen erin resulteerde dat
in de tweede helft van de 19de eeuw overal in Duitsland van het bestuur onafhankelijke administratieve gerechten werden ingesteld.451 Een belangrijk verschil
bestond wel tussen de competenties van deze gerechten in Noord- en ZuidDuitsland. In Zuid-Duitsland kon men bij deze gerechten ‘slechts’ opkomen
tegen vermeende inbreuken op subjectieve rechten, terwijl de toetsing door de
rechters in Noord-Duitsland ruimer was: deze beoordeelden of het bestuur bij
zijn handeling het objectieve recht in acht had genomen.452 Wel werd de bevoegdheid van deze gerechten begrensd door het Enumerationsprinzip; enumeratief was omschreven tegen welke beslissingen men in beroep kon.453 Op het
gebied van schadevergoedingen bleef overigens de burgerlijke rechter bevoegd.454 Vanwege de staatkundige verbrokkeling tot 1871, het jaar waarin
Duitsland een eenheidsstaat is geworden, is er geen sprake geweest van een uniforme ontwikkeling van de administratieve rechtspraak, hoewel er wel een
‘norddeutscher (preußischer)’ en een ‘süddeutscher’ rechtspraakfamilie kon worden onderscheiden.455 Hoewel de keuze voor van het bestuur onafhankelijke
rechtspraak al in de 19de eeuw ten nadele van het jusitice retenue was gemaakt, was
over dit vraagstuk wel discussie geweest. Hieraan kwam met de inwerkingtreding van de Grundgesetz van 1949 een einde; op grond daarvan werd ook de
bestuursrechtspraak aan onafhankelijke rechters toevertrouwd en werd de rechterlijke weg tegen bestuurshandelen vastgelegd.456 De 4de Absätze van artikel 19
van de Grundgesetz bepaalt: ‘[w]ird jemand durch die öffentenlichte Gewalt in
seinen Rechten verletzt, so steht ihm der Rechtsweg offen’. Banda stelt dat de
regeling van het Duitse bestuursprocesrecht ‘in overwegende mate in het teken
Bok 1992, p. 95.
Idem, p. 100.
451 Bok wijst op een bepaling in het grondwetsontwerp van het Frankfurter parlement, dat
‘aan de uitoefening van rechtspraak door het bestuur een eind moest komen’, zie Bok 1992,
p. 100
452 Bok 1992, p. 100.
453 Hufen 2011, p. 28; Bok 1992, p. 100.
454 Bok 1992, p. 100; zie ook Hufen 2008, p. 28.
455 Bok 1992, p. 101.
456 Hufen 2009, p. 32.
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[staat] van de zorg een effectieve, omvattende rechtsbescherming tegen overheidshandelen te verlenen’.457 Hij wijst erop dat de verklaring hiervoor vooral
kan worden gevonden in de invloed die de traumatische ervaringen uit de periode 1933-1945 op de rechtsontwikkeling hebben gehad.458 In 1952 kwam, met
de instelling van het Bundesverwaltungsgericht, een centrale administratieve
rechter, gevolgd door een uniforme regeling van procesrecht voor de Verwaltungsgerichtsbarkeit in 1960, de Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO).459 De
VwGO is een Bondswet, die behalve voor gedingen tegen besluiten van Bondsorganen, ook geldt voor gedingen tegen besluiten van organen van de Länder.460
Vanaf 1990 geldt, krachtens het Herenigingsverdrag, de VwGO ook voor procedures in de deelstaten van de voormalige DDR. Naast de VwGO bestaan
procesregelingen met betrekking tot procedures op het gebied van de sociale
zekerheid en belastingen, namelijk het Socialgerichtsgesetz en de Finanzgerichtsordnung uit respectievelijk 1953 en 1965.461 Met de komst van de VwGO
verloor dus het Enumerationsprinzip zijn betekenis.462
§ 7.3

Systeem van het Duitse bestuursprocesrecht

§ 7.3.1 Inrichting bestuursrechtelijke rechtsbescherming
In Duitsland geldt als uitgangspunt dat voorafgaand aan een beroep bij de rechtbank, een bestuurlijke voorprocedure moet worden gevolgd, het zogenoemde
Widerspruchsverfahren. Volledigheidshalve zij erop gewezen dat dit alleen verplicht is gesteld voorafgaand aan de twee meest voorkomende beroepsprocedures, te weten die in het kader van de Anfechtungs- en de Verpflichtungsklage en
dat sommige deelstaten deze procedure grotendeels hebben afgeschaft.463 Deze
voorprocedure is te beschouwen als een combinatie van bezwaar en administratief beroep zoals die in het Nederlandse bestuursproces bestaan. Is men het namelijk niet eens met een besluit van het bestuur, dan dient eerst bezwaar te
worden gemaakt bij het orgaan, dat het besluit heeft genomen. Indien het bestuur van oordeel is dat het bezwaar gegrond is, dan kan het de zaak zelf afdoen,
door een nieuw besluit te nemen waarin tegemoet wordt gekomen aan de bezwaren. Acht het bestuur het bezwaar ongegrond of niet-ontvankelijk, dan dient
het orgaan het bezwaar ter beoordeling voor te leggen aan de nächtshöhere
Behörde, welk orgaan dan een nieuw besluit neemt in de vorm van een Widerspruchsbescheid.464 Doel van deze voorprocedure is drieledig: bescherming

Banda 1989, p. 50.
Ibidem.
459 Ibidem.
460 Bok 1992, p. 102.
461 Ibidem.
462 Das Enumerationsprinzip hat endgültig ers unter der Geltung des Art. 19 IV GG und
durch die Generelklausel des § 40 I 1 VwGO seine Bedeutung verloren’, zie Hufen 2011,
p. 28; Bok 1992, p. 101.
463 Niedersachsen, Bayern en Nordhein-Westfalen.
464 Zie ook Bok 1992, p. 139.
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voor de burger, zelfcontrole voor het bestuur en ontlasting van de gerechten.465
De regels met betrekking tot de bestuurlijke voorprocedure zijn neergelegd in
de Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG). Na het Widerspruchsverfahren is
beroep bij de verschillende bestuursrechtelijke instanties mogelijk. Binnen de
Verwaltungsgerichtsbarkeit wordt door middel van een dreistufigen Instanzenzug recht gesproken: in eerste aanleg door de Verwaltungsgerichte, in hoger
beroep door de Oberverwaltungsgerichte466 en in cassatie door het Bundesverwaltungsgericht.467 In de deelstaten bestaan een of meerdere Verwaltungsgerichte en een Oberverwaltungsgericht. Het Bundesverwaltungsgericht is een Bondsgericht en zetelt in Leipzig. Bij de Kammers van de Verwaltungsgerichte wordt
in de regel door Einzelrichtern beslist.468 In hoger beroep worden zogenoemde
Senate gevormd, die in de regel worden bezet door drie rechters.469 Bij het
Bundesverwaltungsgericht wordt door Senate bestaande uit vijf rechters beslist.
Wordt de zaak zonder mondelinge behandeling afgedaan, dan bestaan de Senate
in een dergelijk geval uit drie rechters. Van belang hierbij is voorts dat in de
bestuursrechtelijke procedures gebruik wordt gemaakt van een Vertreter des
Bundesinteresses bij het Bundesverwaltungsgericht en een Vertreter des öffentliches Interesses bij de Verwaltungsgerichte, die de rechter(s) adviseren bij hun
werkzaamheden. De regels die gelden voor de procedures bij de verschillende
gerechten zijn neergelegd in de VwGO.
§ 7.3.2 Het stelsel van Klagen
In het Duitse bestuursprocesrecht wordt een op het eerste gezicht complex aandoend stelsel van Klagen gehanteerd. Kort gezegd komt dit erop neer dat, afhankelijk van de aard van de handeling van het bestuur en hetgeen wordt beoogd met de procedure470, moet worden bezien welk type vordering moet worden ingediend.
Van de verschillende Klagen komen de Anfechtungsklage en de Verpflichtungsklage het meest voor, aangezien deze zich richten tegen Verwaltungsakte,
die de meest gebruikelijke vorm van bestuurshandelen zijn.471 Onder een Verwaltungsakt moet een besluit worden verstaan, dat gericht is op een concreet
geval; een beschikking derhalve.472 De Anfechtungsklage is gericht op de vernietiging (Aufhebung) van een Verwaltungsakt.473
Hufen 2011, p. 62/3.
In Baden-Würtemberg, Bayern en Hessen ‘Verwaltungsgerichtshof’ genoemd, WolfRüdiger Schenke 2009, p. 6.
467 Bok 1992, p. 118.
468 Een Kammer kan ook samengesteld zijn uit drie Richtern en twee ehrenamtlichen
Richtern, Schenke 2009, p. 7
469 § 9 van de VwGO bepaalt daarbij dat middels Landswetgeving kan worden bepaald dat
de Senate ook uit vijf rechters kunnen bestaan, van wie twee Ehrenamtliche, zie bijv. ook
Tettinger/Wahrendorf 2005, p. 31.
470 Bolt 2005, p. 64.
471 Bok 1992, p. 128.
472 Idem, p. 128/9.
473 § 42 I VwGO.
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De Verpflichtungsklage474 dient te worden ingezet in het geval het bestuur
nalaat een beschikking te nemen, in dat geval wordt gesproken van een
Untätigkeitsklage, of in het geval het bestuur afwijzend heeft beschikt op een
verzoek tot het nemen van een besluit, in welk geval wordt gesproken van een
Versagungsgegenklage. In het kader van een Verpflichtungsklage wordt de rechter verzocht het bestuur te veroordelen tot het alsnog nemen van een (positieve)
beschikking.475 Middels een Feststellungsklage476 vraagt men de rechter een
declaratoire uitspraak te doen inzake de vraag of sprake is van het bestaan van
een rechtsverhouding of de nietigheid van een Verwaltungsakt.477
Naast de hiervoor genoemde Klagen bestaan nog de allgemeine Leistungsklage478 en het Normenkontrollverfahren. Door middel van een allgemeine
Leistungsklage adieert men de rechter om het bestuur veroordeeld te krijgen tot
een prestatie, anders dan het afgeven van een Verwaltungsakt.479 Door middel
van het Normkontrollverfahren vraagt men de rechter om een algemene regeling van lagere rang nietig te verklaren wegens strijd met een hogere regeling.480
In het onderzoek naar lekenbescherming in het Duitse bestuursprocesrecht
zal de nadruk liggen op de Anfechtungsklage en de Verpflichtungsklage, aangezien deze zich richten tegen Verwaltungsakte (beschikkingen); in het Awbprocesrecht gaat het in hoofdzaak ook om beroepen tegen beschikkingen.
§ 7.3.3 Geen verplichte procesvertegenwoordiging
Voor de procedure bij het Verwaltungsgericht geldt geen verplichte procesvertegenwoordiging; ‘die Beteiligten können vor dem Verwaltungsgericht den
Rechtsstreit selbst führen’, aldus het eerste lid van § 67 VwGO. Beteiligten
kunnen zich in deze fase van de procedure wel laten vertegenwoordigen door
een Rechtsanwalt of een Rechtslehrer an einer deutschen Hochschule. Dit volgt
uit § 67 I en II VwGO. In bepaalde gevallen kan de rechtbank gelasten dat een
partij dient te worden vertegenwoordigd. Als hoofdregel geldt bij deze fakultativer Vertretungszwang dat zulks alleen toelaatbaar is, in het geval de rechter anders in onvoldoende mate het Sachverhalt kan ophelderen.481 Daarbij kan tevens
worden bepaald dat de kosten voor de advocaat voor rekening van de Beteiligte
komen. Tegen een dergelijke beslissing van de rechtbank kan bezwaar worden
gemaakt bij het Oberverwaltungsgericht (o.g.v. § 146 e.v. VwGO). Vertretungszwang geldt wel voor de procedures bij het Oberverwaltungsgericht en

§ 42 I VwGO.
Bok 1992, p. 130.
476 § 43 I VwGO.
477 Bok 1992, p. 131.
478 De algemeine Leistungsklage is niet geregeld in de VwGO; rechtspraak en literatuur
achten deze in het systeem besloten (BVerwGE 31, 301), zie Bok in: De Waard, Bok en
Gilhuis 2001, p. 100.
479 Willemsen 2005, p. 43.
480 De Waard, Bok en Gilhuis 2001, p. 100.
481 Kopp/Schenke 2012, p. 778/9.
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het Bundesverwaltungsgericht.482 In socialezekerheidszaken geldt in hoger beroep (bij de Landessozialgerichte) geen verplichte procesvertegenwoordiging.483
Zoals in eerdere hoofdstukken is gebleken, wordt in Nederland het beginsel
van ongelijkheidscompensatie regelmatig in verband gebracht met het ontbreken
van verplichte procesvertegenwoordiging; mede in het licht van de ongelijkheidscompensatie dient de burger niet met hoge kosten te worden geconfronteerd wanneer hij een vermeend onrechtmatig besluit aan de rechter wenst voor
te leggen. Ook aan de orde is geweest dat deze visie niet aanspreekt. Immers,
met het streven naar een weinig kostbare procedure wordt beoogd de burger
ook in materieel opzicht zijn recht op toegang tot de rechter te waarborgen,
waarbij de (financiële) positie van zijn tegenpartij niet relevant is. In de Duitse
literatuur wordt geen relatie gelegd tussen ongelijkheden tussen het bestuur en
de burger en het niet voorschrijven van procesvertegenwoordiging.
§ 7.3.4 Doelstelling van het Duitse bestuursprocesrecht
Zoals in de vorige paragraaf bleek, was er in Noord- en Zuid-Duitsland een
verschillende aanpak met betrekking tot de vraag wanneer de administratieve
rechter bevoegd was kennis te nemen van een vordering. Was die bevoegdheid
in het noorden uitgestrekt tot een controle op rechtmatigheid van het bestuur,
in het zuiden was deze ‘beperkt’ tot de toetsing van een vermeende schending
van subjectieve rechten. In de Grondwet is thans het Prinzip der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung gewaarborgd. ‘Die Verwaltung’, zo bepaalt art. 20 Abs. 3
GG is ‘an Gesetz und Rechtsprechung gebunden’. Om dat te kunnen waarborgen dient er een Kontrolle der Verwaltung mogelijk te zijn. In Art. 19 Abs. 4 is
die controle mogelijk gemaakt: ‘wird jemand durch die öffentliche Gewalt in
seinen Rechten verletzt, so steht ihm der Rechtsweg offen’. De controle dient
zich dus op de Verletzung van Rechten te richten, hetgeen wordt opgevat als
(publiekrechtelijke) subjectieve rechten. Zoals De Poorter het verwoordt ‘[geeft]
artikel 19 IV GG samen met artikel 20 III GG uitdrukking aan het fundamentele
rechtsstatelijke beginsel van wetmatigheid van overheidsoptreden’.484 Het doel
van het bestuursprocesrecht is dus, naast controle op het bestuur485, het bieden
van individuele rechtsbescherming (Individualrechtsschutz): ‘[n]eben der
Rechtsschutzfunction steht die Kontrollfunction der Verwaltungsgerichtsbarkeit’.486 Daaruit volgt dat degene die om rechtsbescherming vraagt, een door de
Rechtsordnung erkende Rechtschutzbedürfnis (Rechtschutzinteresse) dient te
Voor 1997 gold dit enkel bij het Bundesverwaltungsgericht. Overigens geldt bij het
Oberverwaltungsgericht de uitzondering wanneer dit gericht bevoegd is in eerste aanleg
recht te spreken, bv. Eyermann 2010, p. 413.
483 Willemsen 2005, p. 49.
484 De Poorter 2003, p. 13.
485 Deze functie van het Duitse bestuursprocesrecht lijkt in de Nederlandse literatuur nog
weleens over het hoofd te worden gezien, zie bijv. Schlössels 1999b, p. 79: ‘[d]e bescherming van individuele rechten tegen onrechtmatig bestuurlijk (overheids)handelen wordt
gezien als dé hoofddoelstelling van het bestuursproces’.
486 Würtenberger 2011, p. 4. Daarnaast noemt Würtenberger als (andere) subdoelen ‘Fortbildung des Verwaltungsrechts’, ‘Rechtsfrieden’ en ‘Prozessökonomie.
482
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hebben.487 Deze eis wordt in Duitsland als een ongeschreven, algemeen grondbeginsel van de gezamenlijke stelsels van procesrecht gezien.488
§ 7.3.5 Grondbeginselen van het Duitse bestuursprocesrecht
Aan het Duitse stelsel van bestuursrechtelijke rechtsbescherming ligt een aantal
grondbeginselen ten grondslag. Van deze grondbeginselen zegt Hufen dat zij
‘zumindest teilweise im Rechtsstaatsprinzip verankert und insoweit unaufhebbar
[sind]’.489 De grondbeginselen worden in nauw verband gezien met de grondrechten en zijn volgens Hufen uiteindelijk terug te voeren op de menselijke
waardigheid: ‘Letztendlicher Bezugspunkt is die Menschenwürde, die er gerade
im modernen Verwaltungsstaat unabdingbar macht, daß der immer stärker von
der Verwaltung abhängige Bürger im Verwaltungsprozeß von bloßen ‘Adressaten’ und Object staatlichen Entscheidens zum gleichberechtigten Beteiligten
wird’.490 In verschillende van deze beginselen komt de gedachte van de lekenbescherming naar voren.
§ 7.3.5.1

Rechtliches Gehör/toegang tot de rechter

‘Der Grundsatz des rechtliches Gehörs stellt einen zentralen rechtsstaatlichen
Bestandteil jedes gerichtlichen und damit auch des verwaltungsgerichtlichen
Verfahrens dar.’491 Wordt in Art. 19 IV GG het recht op rechterlijke controle op
hoheitlicher Gewalt toegekend, in Art. 103 I GG wordt het ‘gehoor voor de
rechter/rechtbank’ gewaarborgd: ‘vor Gericht hat jedermann Anspruch auf
rechtliches Gehör’.492 Het houdt in ‘daß einem Beteiligten vor Gericht die
Möglichkeit eingeräumt werden muß, alle ihm wichtig erscheinenden, auf den
konkreten Fall bezogenen Argumente vorzubringen’.493 Het is zowel ‘ein objectives Verfassungsprinzip’ als een ‘eigenständiges Grundrecht’, schending waarvan
de beslissing van het gerecht onrechtmatig maakt.494 In verschillende bepalingen
van de VwGO is het recht op rechtliches Gehör geconcretiseerd.495 Rechtliches
Gehör is in de woorden van Hufen niet meer aan te merken als een ‘das ganze
Zie Schenke 2012, p. 3.
‘Es ist ein zwar ungeschriebener, aber allgemeiner Grundsatz des gesamten Prozessrechts,
daß die Inanspruchnahme der Gerichte nur dann zulässig ist, wenn der Kläger bzw Antragsteller hieran ein von der Rechtsordnung anzuerkennendes Interesse hat (allgemeines
Rechtsschutzbedürfnis bzw. Rechtsschutzinteresse)’, Detterbeck 2005, p. 475.
489 Hij verwijst daarbij naar Art. 79 III GG, dat de ontoelaatbaarheid van een verandering of
schending van de Grondwet verwoordt: ‘Einde Änderung dieses Grundgesetzes, durch
welche die Gliederung des Bundes in Länder, die grundsätzliche Mitwirkung der Länder
bei der Getetzgebung oder die in den Artikeln 1 und 20 niedergelegten Grundsätze
berürhrt werden, ist unzulässig’, Hufen 2011, p. 503.
490 Hufen 2011, 503.
491 Schenke 2012, p. 10.
492 Hufen 2011, p. 504.
493 Tettingen/Wahrendorf 2005, p. 40.
494 Hufen 2011, p. 503/4.
495 Onder andere in § 86 II en III, 104 I en 108 II, Schenke 2012, p. 10 en Hufen 2011, p.
504.
487
488

207

HOOFDSTUK 7

Spektrum der Gewährleistung abdeckende Formuliering’. Het gaat er namelijk
niet alleen om dat de rechter de burger, in meer of mindere mate, ‘Gehör’ biedt,
maar het wil ook zeggen dat hem ‘rechtzeitigen Rechtschutz’ geboden wordt.496
In de literatuur worden doorgaans drie aspecten van het rechtliches Gehör onderscheiden.
In de eerste plaats omvat het in abstracto een recht op Information over de
procedure en zijn grondbeginselen. In concreto wil dat zeggen dat procesdeelnemers recht hebben op informatie en advies (Aufklärung und Beratung), hetgeen tot uitdrukking gebracht is in § 86 III VwGO. In deze bepaling is de eerder genoemde Hinweispflicht opgenomen, die later uitgebreid aan de orde zal
komen. Voorts dienen procesdeelnemers tijdig uitgenodigd te worden (recht auf
Ladung), hetgeen verwoord is in § 102 I VwGO. Ook omvat het Recht auf
Information het recht op informatie over bewijs en bewijsresultaten of –
uitkomsten (Recht auf information über Beweise und Beweisergebnisse), hetgeen is neergelegd in § 97 VwGO. Voorts omvat dit aspect het recht op kennis
van het standpunt van de wederpartij (Recht zur Kenntnis von Stellungnahmen). Ten slotte garandeert het Recht auf Information een recht op inzage
van processtukken (Recht auf Akteneinsicht), hetgeen is opgenomen in § 100
VwGO.497
Het tweede aspect van rechtliches Gehör ziet op die Stellungname in de
procedure, hetgeen ziet op het recht op het naar voren brengen van de vordering en de motivering ervan in de mondelinge behandeling van de zaak (Recht
auf Antragstellung und Begründung), welk recht is verwoord in § 103 III
VwGO.498 Daarnaast valt onder dit aspect het recht om te reageren op de stukken en vorderingen van de andere procesdeelnemers (Recht auf (rechtzeitige)
Äußerung und Gegenäußerung).499 Voorts ligt in dit aspect het recht om zelf
‘bewijsverzoeken’ en andere verzoeken tijdens en buiten de mondelinge behandelingen te doen. Ten slotte impliceert dit aspect het recht dat het oordeel van
de rechter zich beperkt tot de feiten en ‘bewijsuitkomsten’ waarover partijen
zich hebben kunnen uitlaten.500
Het derde aspect van het rechtliches Gehör, door Hufen aageduid met
Berücksichtigung, behelst in de eerste plaats het recht op uiteenzetting (van het
betoog in rechte) in juridisch en feitelijk opzicht zoals neergelegd in § 104 I
VwGO. In de tweede plaats ziet zij op het recht om het ter kennis en in overweging nemen van hetgeen in de procedure naar voren is gebracht. Ten slotte
ziet dit aspect op het recht dat het in de procedure naar voren gebrachte standpunt ‘eingeht’ in de rechterlijke beslissing en haar motivering.501 In het rechtliches Gehör wordt ook de verplichting van de rechter gelezen om partijen te
wijzen op nog niet genoemde, maar wel relevante gezichtspunten: ‘[a]us dem
Wolff/Decker 2012, p. 387; Hufen 2011, p. 505.
Hufen 2011, p. 505.
498 Indien geen mondelinge behandeling van de zaak plaatsvindt, bestaat het Recht auf
schriftliche Stellungname, Hufen 2011, p. 505.
499 Hufen 2011, p. 505.
500 Schenke 2012, p. 10.Hufen 2011, p. 506.
501 Hufen 2011, p. 506.
496
497
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Grundsatz des rechtlichen Gehörs ergibt sich auch die Verpflichtung des Gerichts, die Beteiligten auf solche Gesichtspunkte hinzuweisen, die bisher nicht
Gegenstand der Verhandlung waren, nach Auffassung des Gerichts aber entscheidungserheblich sind’.502
Uit verschillende onderdelen van het rechtliches Gehör komen elementen naar
voren, die de positie van de burger als leek ten goede komen. Het algemeen
belang – in dit geval dus effectieve rechtsbescherming tegen het bestuur en
rechtsstatelijkheid en wetmatigheid van bestuur – vordert voorts dat dit niet
afhankelijk wordt gesteld van een eventuele deskundigheid van de burger. In de
literatuur wordt het verband tussen het rechtliches Gehör en de ondeskundigheid van de burger nadrukkelijk gelegd:
‘[d]er mit rechtlichen Angelegenheiten in der Regel nicht vertraute
Bürger soll auch dann die Gewähr dafür haben, dass die Streitigkeit
durch den unabhängigen Richter umfassend geprüft wird, wenn es
ihm nicht möglich ist, die erforderliche Aufklärung eines oft komplexen Sachverhalts vorzunehmen und erschöpfende Ausführungen zu
einer meist schwierigen Rechtslage zu machen.’503
Van belang is in dit verband voorts het in het rechtliches Gehör gelezen recht
op informatie. Op grond hiervan is, zoals hieronder nog uitgebreid aan de orde
zal komen, aan de rechter de zogenoemde Hinweispflicht opgelegd, op grond
waarvan hij de burger de ‘juiste weg’ moet wijzen in de procedure en moet
helpen voorkomen dat burgers, in het bijzonder zij die zonder rechtsbijstand
procederen, procedurele fouten maken. Op grond van deze verplichting dient
de rechter ook bij bewijskwesties een actieve rol te spelen. Het is duidelijk dat
vooral de burger die zichzelf vertegenwoordigt en van wie derhalve dient te
worden verondersteld dat hij weinig kennis van het recht heeft, gebaat is bij
deze uitleg van het recht op toegang tot de rechter; deze aanpak draagt eraan bij
dat de burger in zijn procesvoering tegen het bestuur zo weinig mogelijk wordt
gehinderd door zijn juridische ondeskundigheid.
§ 7.3.5.2

Verfahrensgleichheit – Neutralität und Unbefangenheit

‘Verfahrensfairneß, Chancengleichheit der Beteiligten und rechtliches Gehör
gehören untrennbar zusammen (…).’504 Het rechtliche Gehör houdt ook in dat
er Verfahrensgleichheit bestaat tussen de procesdeelnemers wat betreft de hier
boven genoemde aspecten recht op informatie, gelegenheid tot stellingname en
de uitwerking daarvan in de procedure. Ongelijke behandeling van (een der)
partijen is niet alleen op grond van Art. 3 van de Grondwet, maar ook op grond
van Art. 103 van de Grondwet verboden. De Grundsatz des Verfahrensgleichheit wordt ook aangeduid met Grundsatz des fairen Verfahrens. Dit beginsel
Schenke 2012, p. 10.
Eyermann 2010, p. 565.
504 Hufen 2011, p. 508.
502
503

209

HOOFDSTUK 7

wordt dogmatisch ook wel ingekaderd in het Rechtsstaatsprinzip.505 De Verfahrensgleichheit valt uiteen in ausgleichende Verfahrensgerechtigkeit enerzijds en
rechterlijke Neutralität en Unbefangenheit anderzijds.
Art. 101 I 2 VwGO garandeert niet alleen het recht op een gesetzlichen
Richter, volgens het Bundesverfassungsgericht garandeert het ook een recht op
een onpartijdige rechter.506 De VwGO bevat bepalingen voor uitsluiting en
wraking van rechters op grond van (vermeende) partijdigheid.
Naast deze meer formele verplichting tot neutraliteit geldt ook een ‘voorzorgplicht’ voor de rechter met betrekking tot de uiteenlopende ‘Artikulationsfähigheit’ van de procesdeelnemers, de ongelijk verdeelde kansen om ‘rechterlijk gehoor’ te verkrijgen en de tussen procesdeelnemers bestaande Informationsdefizite.507 Zoals de president van het Oberverwaltungsgericht van
Nordrhein-Westfalen het verwoordt:
‘[e]s (het Verwaltungsgericht, AM) hat die zwischen den Beteiligten
bestehende "Waffengleichheit" zu wahren und, wo es nötig ist, auf
Grund der gerichtlichen Fürsorgepflicht dafür zu sorgen, dass auch der
vor Gericht unerfahrene Beteiligte seine Position ungehindert und effektiv vortragen kann. Deshalb ist das Verwaltungsgericht an die von
den Beteiligten formulierte Fassung ihrer Anträge nicht gebunden,
sondern muss ggf. darauf hinwirken, dass unklare Anträge erläutert,
sachdienliche Anträge gestellt und alle wesentlichen Erklärungen abgegeben werden‘.508
Belangrijke uitwerking van dit aspect van de Verfahrensgleichheit is de in § 86
III VwGO neergelegde Hinweispflicht, waarop hieronder zal worden teruggekomen. Andere belangrijke uitwerking van de kompensatorische Verfahrensgleichheit is de regeling van de proceskostenhulp ex § 166 VwGO in combinatie met § 114 en verder en § 569 III Nr. 2 ZPO, waarover hieronder meer; het
gaat op deze plaats om de in het Duitse bestuursprocesrecht geldende grondbeginselen.
Het grondbeginsel van de Verfahrensgleichheit draagt duidelijk lekenbeschermende elementen in zich. Overigens blijkt uit de citaten hierboven duidelijk dat
er in het Duitse bestuursprocesrecht van formele gelijkheid wordt uitgegaan.
Het beginsel van de Verfahrensgleichheit dient te waarborgen dat de juridisch
ondeskundige partij ook in materieel opzicht zijn zaak ‘ungehindert und effectiv’
voor de rechter kan brengen. Als Hufen, zoals hierboven aangehaald, zegt dat er
een rechterlijke voorzorgsplicht bestaat voor de verschillende juridische ‘articulatievaardigheden’ van de procesdeelnemers, doelt hij niet op de verhouding tussen het bestuur en de burger, maar op die tussen burgers onderling. En dan ook
Rensen 2002, p. 1360 met een verwijzing naar o.a. BVerfGE 78, 123.
Hufen 2011, p. 509 met een verwijzing naar BVerfG, Kammer, NVwZ 1996, 885.
507 Hufen 2011, p. 509.
508http://www.justiz.nrw.de/Gerichte_Behoerden/fachgerichte/Verwaltungsgericht/klagev
erfahren/verfahrensgrundsaetze_12/index.php
505
506
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niet op die tussen burgers in een gezamenlijke procedure, maar op de sociale
verhouding tussen burgers onderling: de rechter moet met het beginsel van
Verfahrensgleichheit waarborgen dat burgers, ongeacht hun financiële en maatschappelijke positie, in gelijke mate een recht op toegang tot de rechter wordt
geboden. Illustratief is in dit verband hetgeen hij opmerkt over de proceskostenhulp, die in zijn ogen de ‘[w]ichtigste Ausdruck kompensatorische Verfahrensgleichheit’ is, ‘die es oft erst ermöglicht, daß sich ein Einzelner rechtliches Gehör
im Verwaltungsprozeß verschafft’.509 Verfahrensgleichheit is dus te zien als een
vorm van maatschappelijke ongelijkheidscompensatie, maar dan niet, zoals Van
Galen en Van Maarseveen die term gebruikten, ter duiding van compensatie van
ongelijkheid tussen bestuur en burger, maar van burgers onderling. Zij is voorts
te omschrijven als een vorm van lekenbescherming: met name de zichzelf vertegenwoordigende partij is gebaat bij deze benadering van het verdedigingsbeginsel. De voorzorgplicht van de rechter om met de juridische articulatievaardigheden van burgers rekening te houden is dus duidelijk als een lekenbeschermend
instrument te beschouwen.
§ 7.3.5.3

Untersuchungsgrundsatz/Amtsermittlungsgrundsatz/
Inquisitionsmaxime

In het Duitse bestuursprocesrecht wordt uitgegaan van de Untersuchungsgrundsatz – ook wel aangeduid met de termen Amtsermittlungsgrundsatz en
Inquisitionsmaxime510 – die is neergelegd in § 86 I van de VwGO: ‘das Gericht
erforscht den Sachverhalt von Amtswegen; die Beteiligten sind dabei heranzuziehen. Es ist an das Vorbringen und an die Beweisanträge der Beteiligten nicht
gebunden’. Achterliggende gedachte hiervan is dat het algemene bestuursproces,
evenals het strafproces en dat in belasting- en socialezekerheidszaken, uitgaat van
de veronderstelling dat het algemeen belang een juiste beslissing gebaseerd op
een objectief juist en volledig feitenonderzoek vergt.511 Daarom dient de ‘ware
toedracht’ van de zaak, onafhankelijk van wat partijen hierover naar voren brengen, te kunnen worden onderzocht. Daarin ligt in de woorden van Hufen ‘eine
Abkehr von dem im Zivilprozeß in der Regel geltenden Beibringungsgrundsatz
(‘da mihi factum – dabo tibi ius’)’.512 Volgens Hufen bestaat er een nauw verband
tussen de Untersuchungsgrundsatz en het beginsel van het rechtliches Gehör en
dat van de Verfahrensgleichheit. Het belang van de Unteruchungsgrundsatz ligt
feitelijk minder in het onderzoeken door de rechter van de objectief juiste feitelijke toedracht, maar veel meer in de volledigheid, openbaarheid en de neutraliteit bij de ‘opheldering’ van de zaak, waarbij geldt dat de omvang hiervan wordt
bepaald door het onderwerp van het geschil en de stand van het proces.513
De Untersuchungsgrundsatz zoals neergelegd in § 86 Abs. 1 VwGO ziet op
de feiten: ‘[d]as Gesetz beschränkt sich auf den Hinweis, dass die AmtsermittHufen 2011, p. 509.
2012, p. 8; Eyermann 2010, p. 561.
511 Hufen 2008, p. 536.
512 Schenke 2012, p. 8; Hufen 2011, p. 511.
513 Hufen 2011, p. 511.
509

510Schenke
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lungspflicht des Gerichts den Sachverhalt betrifft. Gemeint ist damit der rechtlich
relevante, entscheidungserhebliche Sachverhalt’.514 Dat wil zeggen dat het om
dat feitencomplex gaat dat noodzakelijk is voor de eventuele effectuering van de
voor het geding van belang zijnde normen.515
Belangrijk onderdeel van de Untersuchungsgrundsatz is de Mittwirkungspflicht der Beteiligten. In de woorden van Hufen kan namelijk ‘der Untersuchungsgrundsatz heute in keiner Prozeßart mehr verwirklicht werden’.
Reden daarvoor is dat de gerechten daartoe de feitelijke en financiële middelen
ontberen.516 De eerder genoemde § 86 I VwGO, waarin ook de Untersuchungsgrundsatz is neergelegd, modificeert zelf ook de werking hiervan,
hetgeen blijkt uit de frase ‘die Beteiligten sind dabei heranzuziehen’. Van deze
medewerking door partijen wordt gezegd dat zij een door het rechtliches Gehör
gewaarborgd recht en een in het eigen en openbaar belang bestaande plicht is.517
Uitgangspunt bij het bepalen van de omvang van de medewerkingsplicht is dat
voor degene in wiens Sphäre bepaalde feiten liggen, een soort Darlegungs- en
Beweislast bestaat.518 De Untersuchungsgrundsatz werkt niet onverkort, in die
zin dat de rechter steeds zelf op zoek dient te gaan naar feiten of gronden die
van belang zouden kunnen zijn voor de zaak, maar voor het zoeken waarnaar
geen directe aanleiding bestaat op grond van hetgeen reeds aan de orde is geweest. Zo heeft het Bundesverwaltungsgericht bepaald dat de Untersuchungsgrundsatz de rechter er niet toe verplicht om zover te gaan dat hij zelfstandig,
zonder dat daar concrete aanknopingspunten voor zijn, dient te onderzoeken of
een tot dan toe nog niet ‘entdeckter Umstand’ wellicht van invloed kan zijn op
de rechtmatigheid van het besluit.519 Ondanks het gegeven dat de rechter zelf
minder onderzoek doet naar de feiten, maar partijen hiertoe wijst op hun medewerkingsplicht, blijft de rechter primair hiervoor de verantwoordelijke.520 Dat
blijkt ook uit het feit dat hij de Sachaufklärung niet aan het bestuur mag overlaten en ook niet, bij onvolkomenheden, de zaak hiertoe mag terugverwijzen naar
het bestuur.521
De bestaansgrond van de Untersuchungsgrundsatz wordt vooral gezocht in
het grondwettelijke recht op effectieve rechtsbescherming tegen het openbaar

Eyermann 2010, p. 565.
Ibidem.
516 Hufen 2011, p. 511.
517 Hufen 2011, p. 511.
518 Hufen 2011, p. 512; anders Schenke 2012, p. 8.
519 BVerwG, Buchholz 310 § 86 Abs. 1 VwGO Nr. 129; Wolff/Decker 2005, p. 296.
520 Hufen wijst erop dat in een stelsel waar een Untersuchungsgrundsatz geldt strikt genomen geen medewerkingsplicht van partijen kan bestaan: ‘[u]nter den reinen Geltung des
Untersuchungsgrundsatzes hat der Kläger an sich nur Mittwirkungsrechte, aber keine
Mittwirkungspflichte. De VwGO legt in dezelfde bepaling als waarin de Untersuchungsgrundsatz is neergelegd, partijen deze medewerkingsplicht op: ‘[i]n seinem eigenen Interesse
kann das Gericht (…) dem Kläger aber Mittwirkungspflichten bei der Sachaufklärung auferlegen – dies insbesondere bei solchen Aspekten, die in seiner eigenen Sphäre liegen’, zie
Hufen 2012, p. 525.
521 Kopp/Schenke 2012, p. 1103; Redeker/Von Oertzen 2004, p. 635.
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bestuur ex Art. 19 Abs. 4 GG.522 Daarnaast ziet men de Untersuchungsgrundsatz
verankerd in het Rechtsstaatsprinzip. Ten slotte draagt hij eraan bij dat ‘die Gesetzmäßigkeit der Verwaltung – ein ebenfalls mit Verfassungsrang ausgestatteter
und neben dem Rechtsstaatsprinzip stehender Grundsatz – gewährleistet
wird’.523 Onafhankelijk dus van hetgeen partijen hierover naar voren brengen,
dient de rechter bevoegd te zijn zo nodig zelf feitenonderzoek te doen. Sterker
nog, hij is voor de vaststelling daarvan primair de verantwoordelijke. In de loop
der tijd is deze gedachte afgezwakt en thans ligt meer de nadruk op de medewerkingsplicht van partijen, op grond waarvan zij gehouden zijn feiten die in
hun domein liggen, naar voren te brengen. De rol van de rechter hierbij is meer
een regisserende geworden. Dat neemt echter niet weg dat de rechter voor de
vaststelling van het feitencomplex primair verantwoordelijk blijft. Daarin blijft
ook het lekenbeschermende karakter van de Untersuchungsgrundsatz en
Mittwirkungspflicht liggen; door de aanwijzingen, die de rechter in dit verband
dient te geven, niet dus in het kader van een eventueel tussen het bestuur en de
burger veronderstelde ongelijkheid, maar in het kader van het algemeen belang,
worden partijen ingelicht over de rol die van hen wordt verwacht en door deze
handelwijze wordt voorkomen dat partijen, die zonder veel kennis van het recht
en de procedure procederen, onbekend blijven met voor hen geldende verplichtingen. Door deze rechterlijke verplichting wordt, beter geformuleerd, voorkomen dat zich de tussen het bestuur en de burger bestaande ongelijkheid op de
terreinen van de kennis van het recht en van het vaststellen van de feiten zich
doet gevoelen.
De Untersuchungsgrundsatz is een belangrijke lekenbeschermende factor in het
Duitse bestuursprocesrecht. Duidelijk blijkt dat hiermee in belangrijke mate
wordt gewaardborgd dat de burger in materieel opzicht zijn recht op toegang tot
de rechter kan verwezenlijken: ook de niet met het recht vertrouwde burger
heeft er recht op dat de rechter omvattend toetst of het bestuur bij de uitoefening van hem toegekende bevoegdheden binnen de grenzen van het recht is
gebleven. Het is voorts duidelijk dat hiermee vooral wordt tegemoetgekomen
aan het gebrek aan kennis van het materiële recht.
§ 7.3.5.4

Verfügungsgrundsatz/Dispositionsmaxime

Het Duitse bestuursprocesrecht gaat uit van de Verfügungsgrundsatz, ook wel
Dispositionsmaxime genoemd.524 Alleen de Klager bepaalt of en in welke omvang hij een proces op gang wil brengen.525 Voorts heeft de geldende
Verfügungsgrundsatz tot gevolg dat de rechter met betrekking tot de omvang
van het geding gebonden is aan de vordering van partijen: ‘diese können also
Schenke 2012, p. 8.
Eyermann 2010, p. 565.
524 Tegenhanger van de Verfügungsgrundsatz is het Offizialprinzip, dat inhoudt dat het
gerecht of een ander staatsorgaan beslist over de vraag of een zaak wordt gestart of beëindigd. Deze geldt bijvoorbeeld in het Duitse strafproces.
525 Schenke 2012, p. 7.
522
523
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über den Umfang des Verwaltungsprozesses sowie über Beginn und Ende des
Rechtsstreits verfügen’.526 Gevolg van de Verfügungsgrundsatz is dat partijen
‘Herren des Streitgegenstands und des Prozessrechtsverhältnisses’ zijn.527 De
rechter wordt dus eerst op initiatief van de verzoeker actief en een ander gevolg
is dat hij niet buiten datgene waar in de vordering om wordt verzocht mag gaan
(ultra petita), hetgeen neergelegd is in § 88 VwGO: ‘das Gericht darf über das
Klagebegeheren nicht hinausgehen, ist aber an die Fassung der Anträge nicht
gebunden’. Op grond van de Verfügungsgrundsatz is de verzoeker ook bevoegd
om gedurende het proces de Antrag te wijzigen of in te trekken (§ 91 VwGO).
Noodzakelijkerwijs houdt deze ook een verbod van reformatio in peius in. Hij
gaat echter niet zover dat de rechter zich slechts mag bezighouden met de formulering van de voorgelegde vordering: ‘er ist an die Fassung der Anträge nicht
gebunden’. Dit houdt, onder andere, op zijn beurt in dat de rechter zelfs dient
toe te werken naar een vervolledigen van de vordering en een verhelpen van
vormfouten, waarover later meer. Untersuchungsgrundsatz en Verfüngsgrundsatz vormen in dit opzicht dus geen tegenstelling – zij vullen elkaar aan.528
Ook in de manier waarop men in het Duitse bestuursprocesrecht de
Verfügungsgrundsatz hanteert, wordt voorkomen dat de juridische ondeskundigheid van de burger tot al te negatieve gevolgen voor hem leidt. De
Verfügungsgrundsatz is een beginsel dat op het eerste gezicht lijkt te nopen tot
een lijdelijke rechter; partijen bepalen immers of een gerechtelijke procedure
wordt gestart en waarover deze dient te gaan. In het Duitse stelsel leidt de
Verfügungsgrundsatz er niet toe dat de rechter zich in het geheel niet met de
vaststelling of beoordeling van de omvang van het geding inlaat. Andere beginselen, zoals de Untersuchungsgrundsatz, die van het rechtliche Gehör en de
Verfahrensgleichheit, verplichten hem zelfs tot een rol daarbij. Daarbij dient te
worden beseft dat de aanduiding Verfügungsgrundsatz vooral dient ter onderscheiding van het begrip Offizialprinzip, waarmee wordt bedoeld dat van overheidswege een procedure wordt gestart, zoals in het strafproces door middel van
het instellen van een vervolging. In een dergelijk stelsel wordt de bevoegdheid
om een procedure te starten of, al dan niet tussentijds, te beëindigen, dus ‘als
Ganzes der Disposition der Beteiligten entzogen’.529 Zo bezien is het dus niet
vreemd dat binnen een stelsel waarin de Verfügungsgrundsatz geldt, de rechter
zich actief inlaat met het onderwerp of het voorwerp van het geschil. Binnen de
bevoegdheden die de rechter in dit verband heeft, kan worden tegemoetgekomen aan het gebrek aan juridische deskundigheid van de burger. Dat de rechter
bij de Verfügungsgrundsatz niet aan de Fassung van de Antrag is gebonden,
houdt namelijk in dat de rechter dient na te gaan of de aanvraag van de burger
in overeenstemming is met het doel dat deze met de procedure nastreeft. Voorts
staat de Verfügungsgrundsatz er niet aan in de weg dat de Duitse bestuursrechter
zich onder andere op grond van het beginsel van het rechtliches Gehör en de
Hufen 2011, p. 513.
Redeker/Von Oertzen 2004, p. 633.
528 Hufen 2011, p. 514.
529 Tettingen/Wahrendorf 2005, p. 35.
526
527
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Untersuchungsgrundsatz bevoegd acht het door de burger bestreden besluit in
ruime mate op rechtmatigheid te toetsen. Juist de juridisch niet geschoolde procesdeelnemer is gebaat bij deze beschermende rol van de rechter.
§ 7.3.5.5

Amtsbetrieb, Konzentrationsmaxime

Dat in het bestuursproces Amtsbetrieb heerst, wil zeggen dat de rechtbank zelf,
en niet partijen, verantwoordelijk is voor het betekenen van de vordering en de
rechterlijke beslissing, de termijnstelling enz. Het Amtsbetrieb houdt ook in dat
de rechter de verantwoordelijkheid draagt voor de Sachaufklärung.530 Van het
Amtsbetrieb wordt gezegd dat dit ‘eine wichtige Ergänzung des für das verwaltungsgerichtliche Verfahren geltenden Untersuchungsgrundsatz [ist]’.531 Nauw
daarmee samen hangt de Konzentrationsmaxime, welke ook een taak van de
rechtbank is, het proces zo geconcentreerd en spoedig mogelijk te voeren en te
laten verlopen. Dat betekent bijvoorbeeld niet alleen dat de mondelinge behandeling zo voorbereid dient te zijn dat deze in een keer kan worden uitgevoerd,
maar ook dat zo mogelijk snel beslist kan worden.532
Met het Amtsbetrieb wordt nog eens extra duidelijk dat de rechtbank een leidende rol vervult gedurende de gehele procedure. Ook haar verantwoordelijkheid ten opzichte van bijvoorbeeld de termijnstelling is hier een uitdrukking
van. Lekenbeschermende elementen van dit beginsel zijn dat hiermee wordt
voorkomen dat partijen worden geconfronteerd met verantwoordelijkheden,
waar zij wellicht geen weet van zouden hebben. De ratio van de Konzentrationsmaxime heeft niet zozeer een relatie met de lekenbescherming, in die zin
dat er om die reden mechanismen in zitten waarmee aan de veronderstelde
ondeskundigheid van de burger kan worden tegemoetgekomen. Aan dit beginsel liggen vooral efficiëntieargumenten ten grondslag. Dat neemt niet weg dat
dit wel dergelijke effecten kan hebben. Zo is de zichzelf vertegenwoordigende
burger erbij gebaat dat de rechter verplicht is alle voor de beslechting van de
zaak relevante stukken zo snel mogelijk en liefst voor de mondelinge behandeling te verzamelen; hierdoor is de burger op de hoogte van welke zaken de
rechter relevant acht en weet hij welke maatregelen van hem in dit verband
worden verwacht.
§ 7.3.5.6

Mündlichkeit, Unmittelbarkeit en Öffentlichkeit

Van de Grundsätze der Mündlichkeit, Unmittelbarkeit en Öffentlichkeit wordt
gezegd dat zij waarborgen voor het beginsel van het rechtliches Gehör en de
Verfahrensgleichheit zijn.533 In het Duitse bestuursproces wordt in de regel een
mondelinge behandeling van de zaak gehouden. Dit is neergelegd in § 101 I
VwGO: ‘das gericht entscheidet, soweit nichts anderes bestimmt ist, auf Grund
Hufen 2011, p. 514.
Schenke 2012, p. 10.
532 Hufen 2011, p. 514.
533 Ibidem.
530
531
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mündlicher Verhandlung’. De samenhang met dit beginsel en dat van het rechtliches Gehör blijkt hieruit dat § 104 I VwGO, die ook als uitwerking van het
rechtliche Gehör wordt gezien, ook als een uitwerking van de Mündlichkeit
wordt gezien: ‘der Vorsitzende hat die Streitsache mit den Beteiligten tatsächlich
und rechtlich zu erörtern’. Zoals uit de hiervoor genoemde wettelijke uitwerkingen van de Mündlichkeit bleek, geldt deze niet onbegrensd, hetgeen blijkt
uit de frase ‘soweit nichts anderes bestimmt ist’. De in de praktijk belangrijkste
uitzondering is die van het tweede lid: ‘mit Einverständnis der Beteiligten kann
das Gericht ohne mündliche Verhandlung entscheiden’. Nauw met het beginsel
van de Mündlichkeit hangt het Prinzip der Unmittelbarkeit samen. Op grond
van § 96 I VwGO ‘hat die Beweisaufname in der mündlichen Verhandlung vor
dem erkennden Gericht zu erfolgen’, hetgeen uitsluit dat de regie met betrekking tot de bewijslevering wordt opgedragen aan de Berichterstatter.534
Op grond van § 55 jo. § 169 GVG is de behandeling bij de rechtbank openbaar. De grondslag hiervan plaatst men in zowel het beginsel van het rechtliches
Gehör als dat van de Rechtsstaat. Het dient ter controle van de rechterlijke en
bestuurlijke onafhankelijkheid. Dit houdt onder andere in dat de mondelinge
behandeling plaats dient te vinden in een ruimte die voor iedereen toegankelijk
is.535
Ook het beginsel van de Mündlichkeit bevat lekenbeschermende elementen.
Op grond hiervan is de rechter verplicht de zaak juridisch en feitelijk te bespreken. Met name de zichzelf vertegenwoordigende partij is gebaat bij deze mondelinge behandeling van de zaak; zo kan hem duidelijk worden gemaakt wat de
juridisch relevante feiten, gronden en regels zijn. Wat hierboven is opgemerkt
over de voor de zwakke burgerpartij gunstige effecten van het Konzentrationsmaxime geldt ook voor het beginsel van het Ambtsbetrieb; doordat de rechter
primair verantwoordelijk is voor de ‘bewijsafname’ heeft de regisserende rol die
hij in dezen dient te spelen vooral gunstige effecten voor de partij, die weinig of
geen kennis heeft van het procesrecht in het algemeen en van bewijsregels in het
bijzonder.
§ 7.3.5.7

Der Grundsatz der freien Beweiswürdigung

Consequentie van de in bestuursproces geldende Untersuchungsgrundsatz is dat
het Verwaltungsprozessrecht principieel geen Behauptungslast (Darlegungslast)
en Beweisführungslast (subjective oder formelle Beweislast) voor partijen kent.536
Desondanks doet zich ook het bestuursprocesrecht het vraagstuk gevoelen voor
wiens risico een onzekerheid met betrekking tot het bewijs van feiten dient te
komen (objektiven oder materielle Beweislast). Volgens de heersende mening
dient hier aansluiting te worden gezocht bij het ook in het Zivilprozess geldende
principe, dat het niet in rechte vast komen te staan van feiten ten laste dient te
komen van diegene die ‘aus dieser Tatsache eine für sich günstige Rechtsfolge
Wolff/Decker 2012, p. 378.
Hufen 2011, p. 517
536 Schenke 2012, p. 8; anders Hufen 2011, p. 512.
534
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ableitet’.537 Degene die ergens aanspraak op meent te hebben, dient derhalve
‘rechtsbegründende’, zijn tegenstander ‘rechtshindernde, -hemmende oder –
vernichtende’ feiten aan te dragen.538 Welke feiten bepaalde rechtsgevolgen in
het leven roepen, wordt bepaald door het materiële recht. Bij de inrichting van
dit materiële recht dient rekening te worden gehouden met de omstandigheid
dat in bestuursgeschillen, anders dan in civiele geschillen, niet twee gelijkwaardige partijen tegenover elkaar staan en dat in deze verhouding tussen het openbaar
gezag en de burger deze laatste voordelen (dienen) toe(te)komen. Aan het hier
bestaande machtsverschil dient door middel van de inrichting van het bewijsrecht tegemoet te worden gekomen: ‘das hier bestehende Machtsgefälle legt eine
Kompensation bei der Ausgestaltung des Beweislastrechts nahe’, aldus Schenke.539 Dat de bewijsleer vrij is, wil zeggen dat de rechter niet is gebonden aan
bepaalde, vastgelegde bewijsmiddelen.540 De vrije bewijsleer houdt in dat ‘eine
Tatsache dann bewiesen ist, wenn das Gericht nach seiner freien, auf Grund des
Gesamtergebnisses des Verfahrens gewonnenen Überzeugung – ohne bindung
an starre Beweisregeln (…) – die zu beweisende Tatsache für wahr, nicht lediglich für wahrscheinlich, hält’.541
Nauw met de Grundsatz der freien Beweiswürdigung hangt de Untersuchungsgrundsatz en de daarin besloten liggende Mittwirkungspflicht van
partijen samen. Op grond van de Untersuchungsgrundsatz draagt de rechter
primair de verantwoordelijkheid voor de vaststelling van de feiten. De Mittwirkungspflicht zwakt deze rechterlijke plicht enigszins af, in die zin dat hij partijen
eerst zover moet zien te krijgen, dat deze hier zelf zorg voor dragen. Hierin ligt
de relatie met het bewijsrecht. De Mittwirkungspflicht constitueert namelijk ook
een zogenoemd Mittwirkungsrecht: ‘Ihre Mittwirkung ist sowohl ein durch das
rechtliches Gehör gewährleistetes Recht als auch eine im eigenen und im öffentlichen Interesse bestehende Pflicht’.542 Dit recht omvat onder andere dat
partijen in het kader van het onderzoek naar de feiten de gelegenheid wordt
geboden voor een voordracht van de zaak en het doen van bewijsopdrachten;
van dit laatste is sprake wanneer een partij ter bewijs van feitelijke beweringen
uitdrukkelijk bepaalde bewijsmiddelen benoemt. Vanwege de geldende vrije
bewijsleer is de rechter hieraan echter niet gebonden.543
De vrije bewijsleer wordt in de Duitse literatuur duidelijk in verband gebracht
met de juridisch zwakke positie van de burger. Doordat in een bestuursgeschil
de positie van de burger zwak is, dient het bewijsrecht zo ingericht te worden
dat daarmee zoveel mogelijk rekening wordt gehouden. De Mittwirkungspflicht
en het Mittwirkungsrecht spelen in dezen een belangrijke rol. Partijen dienen te
worden gewezen op de feiten die in hun bewijsdomein liggen en door hen
Schenke 2011, p. 9.
Ibidem.
539 Schenke 2011, p. 9.
540 Wolff/Decker 2012, p. 410.
541 Schenke 2012, p. 9.
542 Hufen 2012, p. 512.
543 Redeker/Von Oertzen 2004, p. 642.
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aannemelijk dienen te worden gemaakt. Ook dienen zij te worden gewezen op
eventuele onvolkomenheden in de bewijsvoering. Vooral de juridisch zwakkere
partij heeft baat bij de regie die de rechtbank in dezen dient te nemen. Ook hier
is weer te zien hoe de materiële inkleuring van het recht op toegang tot de rechter en het verdedigingsbeginsel doorwerkt in de procedure; niet alleen dienen
partijen in gelijke mate mogelijkheden te hebben met betrekking tot de bewijsvoering, ook dient te worden gewaarborgd dat de zwakkere partij feitelijk deze
mogelijkheden ook optimaal weet te benutten.
§ 7.3.6 Lekenbescherming door middel van laagdrempeligheid
Na de analyse van de beginselen die ten grondslag liggen aan het Duitse bestuursprocesrecht en de lekenbeschermende werking daarvan, wordt in het navolgende ingezoomd op voorzieningen in de Verwaltungsgerichtsordnung die
als uitwerkingen van het beginsel van lekenbescherming zijn te beschouwen.
Daarbij wordt dezelfde indeling gehanteerd als bij het onderzoek naar lekenbeschermende bepalingen in de Awb: met welke laagdrempelige voorzieningen
enerzijds en de de rechter activerende activiteiten anderzijds kan aan de juridische ondeskundigheid van de burger worden tegemoetgekomen?
§ 7.3.6.1

Inhalt der Klageschrift en herstelmogelijkheden vormverschriften

Wat betreft de inhoud van het beroepschrift wordt het de Klager niet te ingewikkeld gemaakt: ‘hieran sind keine zu strengen Anforderungen zu stellen’.544
Het beroepschrift van de Klager dient wel aan een aantal eisen te voldoen. In dit
verband wordt onderscheid gemaakt tussen zwingende Anforderungen en Sollbestimmungen. Met betrekking tot de eerste categorie bepaalt § 82 I VwGO
dat, naast zijn verplichting om zichzelf en Beklagter, het bestuursorgaan, te identificeren, de Klager het besluit noemt waartegen zijn Klage zich richt (Angabe
des Gegenstands des Klagebegehrens).545 Bij dit element gaat het er niet om dat
de Klager een feitelijk juiste aanduiding van het Klagebegehren geeft, het gaat
erom dat de Klager de aangevochten beslissing duidt en de belangrijkste elementen van de toedracht noemt.546 Hoewel voor de ontvankelijkheid van de vordering vereist is dat de Klager duidelijkheid verschaft over zijn Rechtsschutzziel,
betekent dit dus niet dat hij een exacte aanduiding hoeft te geven van het onderwerp van het geschil in procesrechtelijke zin.547 Voldoende is dat de Klageantrag eenduidig is geformuleerd en dat uit de stukken op te maken is waarmee
de Klager het niet eens is.548 Het begrip Streitgegenstand wordt ook wel geduid
met de term Anspruch, waarbij onderscheid gemaakt wordt tussen de formele en
materieelrechtelijke Anspruch. De formele Anspruch wordt gelijkgesteld met de
Streitgegenstand en dient strikt gescheiden te worden van de materieelrechtelijke
Eyermann 2010, p. 538; Kopp/Schenke 2012, p. 1034.
Eyermann 2010, p. 540.
546 Hufen 2011, p. 364.
547 Eyermann 2010, p. 539.
548 Kopp/Schenke 2012, p. 1036; Eyermann 2010, p. 540.
544
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Anspruch. De materieelrechtelijke Anspruch is namelijk het geheel van normen
op grond waarvan de formele Anspruch, de Streitgegenstand, mogelijk gesteund
kan worden. Van de burger wordt dus slechts verwacht dat hij de Streitgegenstand aangeeft. Bij de Anfechtungsklage wordt aangenomen dat de Streitgegenstand wordt gevormd door de stelling dat het besluit onrechtmatig is en dat
hierdoor de burger in zijn rechten wordt aangetast.549
De rechtbank dient bij verzuim van een dezer verplichtingen de Klager de
gelegenheid te bieden deze te herstellen binnen een door haar te stellen termijn.
Deze Hinweispflicht is opgenomen in het tweede lid van § 82 VwGO. Herstelt
de belanghebbende een van de zwingende Anforderungen niet of niet tijdig, dan
leidt zulks tot niet-ontvankelijkheid van de vordering: ‘er (de voorzitter of de
griffier) kann dem Kläger für die Ergänzung ein Frist mit ausschließender Wirkung setzen, wenn es an einem der in Absatz 1 genannten Erfordernisse fehlt’,
aldus het tweede lid van § 82 VwGO. De ausschließende Wirkung wil hier
zeggen dat, indien de burger de gestelde termijn niet in acht neemt, zijn vordering niet-ontvankelijk wordt verklaard.
De Sollbestimmungen houden in dat een bestimmter Antrag naar voren
wordt gebracht en dat daarvoor de relevante feiten en bewijsmiddelen worden
ingediend. Een bestimmter Antrag wil zeggen dat hieruit kan worden afgeleid
wat het doel van de Klage is. Bij deze verplichting wordt rekening gehouden
met het gegeven dat de burger, wanneer hij zichzelf vertegenwoordigt, over
weinig kennis van het recht beschikt:
‘[m]aßgeblich ist –jedenfalls bei rechtsunkundigen Klägern – nicht die
gewählte Formuliering, sondern der erkennbare Zweck des Rechtschutzbegehrens. Notfalls ist auf Klarstellung hinzuwirken. Bei Anfechtungs- und Verpflichtungsklagen lässt sich der Klageantrag in der
Regel daraus erschließen, dass die entsprechende Verwaltungsentscheidung beigefügt und erkennbar ist, dass der Kläger damit nicht einverstanden ist’.550
Met het Klagebegehren wordt niet gedoeld op de ‘Streitgegenstand im prozessrechtlichen Sinn’.551 Bij een Anfechtungsklage wordt van een burger dus weinig
verwacht op het gebied van het aanvoeren van gronden, sterker nog, het Bundesverwaltungsgericht acht voldoende dat aangegeven wordt dat een bepaald
besluit onrechtmatig is en de burger daardoor in zijn Rechtssphäre wordt geraakt. Het stelt dat ‘Streitgegenstand der Anfechtungsklage die Rechtsbehauptung des Klägers ist, ein bestimmter, von ihm angefochtener Vewaltungsakt
sei rechtswidrig und greife in seine Rechtssphäre ein’.552 Voorts dienen de aangevochten beslissing en het Widerspruchsbescheid bijgevoegd te worden. Als dit
Schenke 2009, p. 202 en 203.
Eyermann 2010, p. 541.
551 Wolff/Decker 2012, p. 336; zie ook Eyermann 2010, p. 539: ‘[e]s bedarf bedarf aber
keiner exakten Bezeichnung des Streitgegenstands im prozessrechtlichen Sinn’.
552 BVerwG, NVwZ-RR, 1998, 457; BVerwGE 91, 256 [257], aangehaald in
Wolff/Decker 2012, p. 363
549
550

219

HOOFDSTUK 7

wordt nagelaten, kan de rechtbank een mogelijkheid tot herstel bieden. Niet
voldoen aan deze Aufforderung leidt echter niet, zoals bij de hierboven genoemde eisen uit de eerste zin van lid 1, tot niet-ontvankelijkheid; de Sollbestimmungen kunnen tot het sluiten van de mondelinge behandeling worden
hersteld.553
Uit de geringe eisen die aan de inhoud van het beroepschrift zijn gesteld en de
mogelijkheden om schendingen hiervan te herstellen, is duidelijk het uitgangspunt te ontwaren dat burgers in hun positie als leek (extra) bescherming dienen
te krijgen. De zichzelf vertegenwoordigende burger is ermee gebaat dat hem op
dit punt weinig formele verplichtingen worden opgelegd en dat bij een eventuele schending hiervan (ruime) mogelijkheden tot herstel bestaan. Het aantal
dwingende eisen is beperkt te noemen en voorts valt op dat deze eisen in de
praktijk de burger voor niet veel problemen hoeven te stellen. In de literatuur
worden de geringe eisen die aan het Klageschrift worden gesteld, niet met een
mogelijke ongelijkheid tussen het bestuur en de burger in verband gebracht,
maar met de positie van de burger: ‘[a]llerdings dürfen im Hinblick auf die
Rechtsschutzgarantie des Art. 19 Abs.4 GG keine übertriebenen Anforderungen
an den Inhalt der Klageschrift gestellt werden’, aldus Eyermann.554 Teneinde
effectieve rechtsbescherming te kunnen bieden, dient de burger niet met te te
veel formele eisen geconfronteerd te worden; er is derhalve sprake van lekenbescherming ter realisering van het recht van de burger op toegang tot de rechter.
§ 7.3.6.2

Rechtsmiddelenclausule

Zowel bij de bestuurlijke voorprocedure als bij de gerechtelijke procedure geldt
de plicht om burgers te informeren over de hen ten dienste staande mogelijkheden om op te komen tegen een besluit van het bestuur of een uitspraak van de
rechter. Volgens Wolff/Decker ligt de achterliggende gedachte van deze voorziening voor de hand: ‘die Rechtsmittelbelehrung dient dem Schutz der durch
eine behördliche oder gerichtliche Entscheidung Betroffenen. Niemand soll
durch Rechtsunkenntnis eines Rechtsbehelfs verlustig gehen’.555 De plicht tot
rechtsmiddelenvoorlichting is verschillend geregeld voor de bestuurlijke en de
gerechtelijke fase.
Belehrungspflicht in de bestuurlijke fase
In § 58 van de VwGO is een algemene plicht opgenomen voor Bundesbehörde
om Beteiligten in te lichten over hun rechtsmiddelen: ‘die Frist für ein
Rechtsmittel oder einen anderen Rechtsbehelf beginnt nur zu laufen, wenn der
Beteiligte über den Rechtsbehelf, die Verwaltungsbehörde oder das Gericht, bei
denen der Rechtsbehelf anzubringen ist, den Sitz und die einzuhaltende Frist
schriftlich oder elektronisch belehrt worden ist’. Aangezien de VwGO een
Bondswet is kan de Rechtsbehelfebelehrung hieruit alleen, zoals ook uit de tekst
Eyermann 2010, p. 542; Kopp/Schenke 2012, p. 1039.
Wolff/Decker 2012, p. 336.
555 Wolff/Decker 2012, p. 189/190, met een verwijzing naar BVerwGE 134, 41.
553
554
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van de wettelijke bepaling blijkt, gelden voor de Bundesbehörde. Dat neemt
niet weg dat kan worden gesproken van een Belehrungspflicht die geldt over de
gehele linie van het bestuursprocesrecht; in nagenoeg alle Länder zijn ter opvulling van dit ‘hiaat’ in de VwGO, door middel van bijvoorbeeld ministeriële
Hinweise, regels gesteld die identiek zijn aan de regels die in dit kader gelden
voor de Bundsbehörde. In het bestuurlijke traject geldt op grond van de VwGO
voorts de plicht om het Widerspruchsbescheid te voorzien van een rechtsmiddellenclausule. § 73 VwGO bepaalt dat ‘der Widerspruchsbescheid zu begründen [ist], mit einer Rechtsmittelbelehrung zu versehen und zuzustellen’.
Indien niet aan de voorschriften van de Belehrungspflicht wordt voldaan,
geldt dat, behoudens uitzonderingen, de burger een jaar de tijd heeft om een
rechtsmiddel in te stellen, aldus het tweede lid van § 58 VwGO: ‘ist die
Belehrung unterblieben oder unrichtig erteilt, so ist die Einlegung des Rechtsbehelfs nur innerhalb eines Jahres seit Zustellung, Eröffnung oder Verkündung
zulässig, außer wenn die Einlegung vor Ablauf der Jahresfrist infolge höher Gewalt unmöglich war oder eine schriftliche oder elektronische Belehrung dahin
erfolgt ist, daß ein Rechtsbehelf nicht gegeben sei’.
Belehrungspflicht in de gerechtelijke fase
In de Verwaltungsgerichtsordnung is in § 117 II VwGO een plicht tot rechtsmiddelenvoorlichting opgenomen, hetgeen als een ‘Bestandteil des Urteils’
wordt gezien.556: ‘das Urteil enthält die Rechtsmittelbelehrung’. Niet voldoen
aan deze plicht beïnvloedt overigens niet de werking van het oordeel, maar wel
de termijn die geldt voor de instelling van een rechtsmiddel.557 In de Belehrung
dient te worden gewezen op het gegeven dat en welk Rechtsbehelf openstaat en
tegen welke beslissing dit ingesteld kan worden. Daarnaast dient te worden vermeld bij welk orgaan het rechtsmiddel kan worden aangewend en binnen welke
termijn zulks dient te geschieden. Over de jurisprudentie in dezen wordt gezegd
dat zij ‘streng ist’.558 Wat betreft de duur van de termijn van het rechtsmiddel
geldt dat de clausule begin en duur hiervan zo precies mogelijk dient te noemen,
zodat de belanghebbende zonder inzicht in de wet, zelf kan vaststellen vanaf
wanneer de termijn is gaan lopen.559 Wordt een te lange termijn ‘belehrt’, dan
komt deze in de plaats van de wettelijke.560 Wordt omgekeerd een te korte
termijn genoemd, dan geldt het tweede lid van § 58 VwGO, en staat belanghebbende de termijn van een jaar in verband met een onjuiste Belehrung ter
beschikking. Volgens de heersende leer in de literatuur dient de rechtsmiddelenclausule aan te geven aan welke vormvoorschriften het ter beschikking staande
rechtsmiddel dient te voldoen.561 Daarbij wordt wel onderscheid gemaakt tussen
de zwingende Anforderungen en de Sollbestimmungen, met dien verstande dat

Hufen 2011, p. 554.
Wolff/Decker 2012, p. 407.
558 Redeker/Von Oertzen 2004, p. 386.
559 Ibidem.
560 Wolff/Decker 2012, p. 492.
561 Ibidem.
556
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de rechtsmiddelenclausule in ieder geval zou dienen te wijzen op de zwingende
Anforderungen.562
Indien deze Belehrungspflicht wordt verzaakt, dan gaat de reguliere indieningstermijn niet lopen. Het tweede lid van § 58 VwGO bepaalt: ‘ist die
Belehrung unterblieben oder unrichtig erteilt, zo ist die Einlegung des Rechtsbehelfs nur innerhalb eines Jahres seit Zustellung, Eröffnung oder Verkündung
zulässig, außer wenn die Einlegung vor Ablauf der Jahresfrist infolge höherer
Gewalt unmöglich war oder eine schriftliche oder elektronische Belehrung dahin erfolgt ist, daß ein rechtsbehelf nicht gegeben sei’.
Onbekendheid met het recht in het algemeen of de bestuursrechtelijke procedure in het bijzonder mag er niet toe leiden dat burgers geen gebruik kunnen maken van de hun ten dienste staande rechtsmiddelen. Vooral de zichzelf vertegenwoordigende burger heeft baat bij duidelijke informatie hieromtrent. De
gedachte van de lekenbescherming is daarmee duidelijk in deze voorziening
terug te zien. Ook in de literatuur wordt het verband met de lekenbescherming
gelegd, hetgeen ook blijkt uit het hierboven aangehaalde citaat, waarin wordt
gesteld dat het doel van iedere Rechtshelfebelehrung is dat dient te worden
voorkomen dat partijen (lees: burgers) vanwege Rechsunkenntnis van de hun
ten dienste staande rechtsmiddelen geen gebruik (meer) kunnen maken.
§ 7.3.6.3

Klageänderung

Zoals bij de bespreking van het Duitse stelsel van bestuursrechtsbescherming is
gebleken, kent het Duitse stelsel een ingewikkeld ogend Klagenstelsel. Afhankelijk van wat men nastreeft en afhankelijk van de aard van het onderliggende
recht dient men door middel van een passende Klage bij de rechtbank om
rechtsbescherming te vragen. Veranderingen van de inhoud van de Klage en
verandering van de Klage zelf zijn mogelijk door middel van de zogenoemde
Klageänderung, die in § 91 VwGO is opgenomen: ‘eine Änderung der Klage is
zulässig, wenn die übrigen Beteiligten einwilligen oder das Gericht die Änderung für sachdienlich hält’, luidt het eerste lid van genoemde paragraaf. Een
verandering van de Klage is dus mogelijk wanneer partijen hiermee instemmen
of wanneer die het gerecht doelmatig voorkomt. Deze regeling heeft voor de
praktijk grote betekenis.563 Deze bevoegdheid van partijen is uitdrukking van de
Verfügungsgrundsatz, op grond waarvan partijen immers Herren des Verfahrens
zijn.564 In algemene zin is sprake van een Klageänderung wanneer door een
mededeling van de indiener van het beroepschrift de Streitgegenstand (voorwerp/onderwerp van geschil) van een lopende procedure wordt veranderd.565
Een Klageänderung kan dus zien op het wijzigen van de inhoud van de Klage,
en niet op wijziging van de Klage zelf, hoewel een Klageänderung wel vaak tot
dit laatste zal leiden. In het oog gehouden dient te worden dat een verandering
Redeker/Von Oertzen 2004, p. 386.
Eyermann 2010, p. 618; Wolff/Decker 2012, p. 365.
564 Wolff/Decker 2012, p. 365; Redeker/Von Oertzen 2004, p. 634.
565 Kopp/Schenke 2012, p. 1123; Redeker/Von Oertzen 2004, p. 679.
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van het Klagebegehren niet per se tot een verandering van de Klage hoeft te
leiden. Zoals bij de bespreking van de Verfügungsgrundsatz is gebleken wordt
het Klagebegehren ruimer opgevat dan de Streitgegenstand. Een Klageänderung
kan in de praktijk op verschillende manieren plaatsvinden en er wordt onderscheid gemaakt tussen een objectieve en een subjectieve Klageänderung: van de
laatste is sprake bij een Parteiwechsel – bijvoorbeeld wanneer een ander bestuursorgaan de wederpartij wordt of wanneer zich meer Klagers bij de oorspronkelijke Klager voegen.566 Van een objectieve Klageänderung is sprake
wanneer de Streitgegenstand wordt gewijzigd. Hiervan is bijvoorbeeld sprake
wanneer in de loop van de procedure ‘statt einer unbedingten eine bedingte
Genehmigung begehrt wird’.567 Ook is sprake van een Klageänderung wanneer
de Klagegrund wordt veranderd. Het gaat dan niet om de gronden van het beroepschrift, maar om de grondslag van hetgeen waartegen de Klage is gericht;
het gaat dus om een verandering van het onderliggende besluit. Hiervan is bijvoorbeeld sprake wanneer een belastend besluit opgaat in een ander besluit. Een
ander voorbeeld van een objectieve Klageänderung betreft de situatie waarin
tegen een Schließungsbeitragbescheid (bijdrage in de kosten voor het bouwrijp
maken) een Anfechtungsklage wordt ingesteld over de hoogte van het bedrag,
maar in de loop van de procedure tevens terugbetaling van het reeds betaalde
wordt gevorderd.568 De Klager moet binnen een bepaalde termijn, tot gedurende de mondelinge behandeling van de zaak, een Klageänderung schriftelijk aangeven.569
Ook in de bevoegdheid van de burger om zijn Klage te veranderen komt de
gedachte tot uitdrukking, dat het bestuursrechtelijke procesrecht dient te zijn
toegespitst op de omstandigheid, dat het voor burgers zonder noemenswaardige
kennis van het recht, doenlijk moet zijn een bestuursrechtelijke procedure te
doorlopen. Bij een ondeskundige procesdeelnemer zal zich in de regel eerder de
situatie voordoen dat een verkeerde vordering wordt ingediend. Het ligt in de
lijn van de lekenbeschermingsgedachte dat voor een dergelijke situatie herstelmogelijkheden worden ingeruimd.
§ 7.3.6.4

Die mündliche Verhandlung

Zoals gezegd, is het beginsel van de Mündlichkeit een uitwerking van het beginsel van het rechtliches Gehör en de Verfahrensgleichheit. Belangrijke uitwerkingen van de Mündlichkeit zijn de regelingen in het kader van de mondelinge
behandeling van de zaak. Op grond van § 101 I VwGO ‘[entscheidet] das Gericht, soweit nichts anderes bestimmt ist, auf Grund mündlicher Verhandlung’.
Voor de rechter geldt tijdens de mondelinge behandeling een Frage- und Erörterungspflicht (§ 104 I VwGO). De rechter dient de zaak in feitelijk en juridisch
opzicht te behandelen. Voor alles dient deze behandeling gericht te zijn op de
Kopp/Schenke 2012, p. 1125; Eyermann 2010, p. 619.
Eyermann 2010, p. 619, met een verwijzing naar BVerwG NJW 1970, 1564.
568 Wolff/Decker 2012, p. 365.
569 Idem, p. 624.
566
567
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nog niet duidelijk geworden tussen partijen bestaande twistpunten.570 Dat geldt
ook voor die onderdelen die de rechter zelf nog niet duidelijk geworden zijn;
het rechtliches Gehör eist dat hij partijen opmerkzaam maakt op deze voor hem
onduidelijke punten, om zo partijen de mogelijkheid te bieden hierop te reageren door middel van bijvoorbeeld hun Antrag of het aanvullen van de voordracht.571 In ieder geval dient de rechter die zaken tatsächlich en rechtlich aan de
orde te stellen die hij bepalend acht voor zijn eindoordeel, in die zin dat hij
voornemens is die ten grondslag te leggen aan zijn beslissing. Verzuimt de rechter dit, dan levert zulks een schending op van de hier bedoelde Erörterungspflicht en de Hinweispflicht ex § 86 III VwGO.572 De plichten die de
rechter in het kader van de mondelinge behandeling dient te ontplooien, zullen
in de subparagraaf over de rechterlijke activiteiten in het kader van de lekenbescherming aan de orde komen.
De mondelinge behandeling van de zaak faciliteert verschillende lekenbeschermende instrumenten die de rechter ten dienste staan, zoals de Hinweispflicht en
de Erörterungspflicht. Tijdens de mondelinge behandeling dient vooral uitvoering te worden gegeven aan genoemde rechterlijke plichten. Een mondelinge
behandeling van de zaak zal vooral de partij ten goede komen die in juridisch
opzicht niet deskundig is. Het is niet verwonderlijk dat het beginsel van de
Mündlichkeit, waarvan de mondelinge behandeling de wettelijke fixatie is,
wordt gezien als een uitwerking van het recht op toegang tot de rechter en het
verdedigingsbeginsel; met het recht op een mondelinge behandeling wordt de
waarborging van deze rechten verder gestalte gegeven; in de mondelinge behandeling kan de zaak in het bijzonder worden toegespitst op de feitelijke ‘gesteldheid’ (lees: ondeskundigheid) van een burger en kan zo vorm worden gegeven aan de materiële inkleuring van het recht op toegang tot de rechter en het
verdedigingsbeginsel. Juist de ondeskundige burger zal hier baat bij hebben.
§ 7.3.7 Lekenbescherming door middel van een actieve rechter
Naast voorzieningen die de laagdrempeligheid van de procedure beogen te
waarborgen, bevat de VwGO ook voorzieningen die de rechter plichten opleggen en die te herleiden zijn tot het gegeven dat in een bestuursrechtelijke procedure de burger als ondeskundige partij participeert. In het navolgende zal worden ingegaan op de rol die de rechter speelt bij de omvang van het geding, het
aanvullen van de rechtsgronden en de feiten en zijn rol in de ook in het Duitse
bestuursprocesrecht vigerende vrije bewijsleer.
§ 7.3.7.1

Rol van de rechter bij het vaststellen van de omvang van het geding

Wolff/Decker 2012, p. 398
Ibidem.
572 Kopp/Schenke 2012, p. 1236; Wolff/Decker 2012, p. 398/9.
570
571
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In § 88 VwGO is de Verfügungsgrundsatz (Dispositionsmaxime) opgenomen en
is de hoofdregel met betrekking tot de omvang van het geding als volgt omschreven: ‘das Gericht darf über das Klagebegehren nicht hinausgehen, ist aber
an die Fassung der Anträge nicht gebunden’. Uit de Verfügungsgrundsatz volgt
dus dat de Klager in beginsel bepaalt wat de omvang van het geding is. Aan de
tekst van Klagers vordering is de rechtbank echter niet gebonden. Reden hiervoor is dat een door de Klager onduidelijk omlijnde Streitgegenstand zou kunnen verhinderen dat hij datgene wat hij met het proces nastreeft, kan bereiken:
‘der Kläger muss zwar in der Klageschrift das Klagebegehren – sein
Rechtsschutzziel – bezeichnen (§ 82 Abs. 1 Satz 1). Die Formulierung
eines bestimmten Klageantrags wird jedoch gerade dem nicht anwaltlich Vertretenen schwer fallen. In der Klageschrift braucht er daher einen bestimmten Antrag noch nicht zu stellen (§ 82 Abs. 1 Satz 2)’.573
Naar het Klagebegeheren dient de rechter dus op zoek te gaan; ‘das Gericht
muss das Klagebegehren – das wirkliche Rechtsschutsziel – von Amts wegen
ermitteln’.574 Daartoe dient de rechter echter niet aanstonds over te gaan. Op
grond van de hieronder aan de orde komende Hinweispflicht ex § 86 III
VwGO dient hij partijen eerst zover proberen te krijgen dat zij zelf tot een duidelijker formulering van de Antrag komen.575 Het begrip Klagebegehren is in
zoverre dus ruimer dan de Streitgegenstand: ‘[i]nsoweit geht der Begriff des
Klagebegehrens über den des Streitgegenstandes hinaus’.576 De omvang van het
geding wordt dus bepaald door het Streitgegenstand. § 88 wordt wel de uitdrukking genoemd van het ‘Wechselspiel von klägerischer Dispositionsbefugnis
und gerichtlicher Fürsorgepflicht’.577 Würtenberger definieert Streitgegenstand
als ‘das vom Kläger aufgrund eines bestimmten Sachverhalts geäußerte Begehren
um Rechtsschutz durch das Gericht’.578
De reden voor de inmenging van de rechter in deze materie, de Streitgegenstand dus, is dat deze moet verzekeren dat de rechterlijke beoordeling recht doet
aan het ‘wirkliche Rechtschutsziel’ van de Klager. Uit het geheel van gronden,
feiten en omstandigheden dat aan de rechter is voorgelegd, dient dit doel te
worden achterhaald. De mate waarin de rechter daarnaar op zoek gaat, is er ook
van afhankelijk of Klager zich van professionele rechtshulp heeft voorzien:
‘[m]aßgebend is der geäußerde Parteiwille, wie er aus der Erklärung und den
sonstigen Umständen erkennbar wird, wobei zu Gunsten einer anwaltlich nicht
vertretenden rechtsunkundigen Partei ein ‘großzügiger Maßstab’ anzulegen
ist’.579

Eyermann 2010, p. 607.
Kopp Schenke 2012, p. 1104; Eyermann 2010, p. 608.
575 Redeker/Von Oertzen 2004, p. 668.
576 Ibidem.
577 Eyermann 2010, p. 607.
578 Würtenberger 2011, p. 115.
579 Redeker/ Von Oertzen 2004, p. 668.
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De rechterlijke activiteit met betrekking tot het vaststellen van datgene wat
de Klager met de Antrag wil bereiken wordt in de eerste plaats begrensd door
het verbod van ultra petita gaan; über das Klagebegehren darf das Gericht nicht
hinausgehen. Heeft de Klager bijvoorbeeld alleen een Anfechtungsklage ingediend, dan mag de rechtbank het bestuur niet een Verpflichtung opdragen,
waartoe immers een Verpflichtungsklage had dienen te worden ingesteld.
Tweede begrenzing die de rechter in acht dient te nemen is het verbod van
reformatio in peius; het instellen van het beroep mag niet tot een verslechtering
(Verböserung, Schlechterstellung des Rechtsmittelführers) van de positie van de
Klager leiden. Heeft een Klager een vordering ingesteld ertoe strekkende het
bestuur te laten verplichten een ruimere ontheffing voor bouwactiviteiten te
verlenen (door middel dus van een Verpflichtungsklage), dan mag de rechter
niet bij het afwijzen van de Klage de reeds verleende ontheffing ongedaan maken.580
Zoals bij de bespreking van Verfügungsgrundsatz reeds bleek, moet de Duitse
bestuursrechter een lekenbeschermende rol spelen bij de vaststelling van het
onderwerp en de omvang van het geding. Hij is immers aan de Fassung van de
Antrag niet gebonden en dient zich ervan te vergewissen dat de Antrag van de
burger in overeenstemming is met datgene wat deze met de procedure wil bereiken. De mate waarin hij die controle dient uit te voeren, wordt voor een
groot gedeelte bepaald door de mate van deskundigheid die de burger ten toon
spreidt. Vooral de juridisch niet-deskundige partij heeft baat bij een op dit onderdeel regisserende rechter.
§ 7.3.7.2

Richterliche Erörterungspflicht

In het vooronderzoek dient de rechter of de Berichterstatter gepaste maatregelen
te treffen om ervoor te zorgen dat de rechter in deze periode voor de mondelinge behandeling van de zaak een ‘entscheidungsreifen Sachverhalt’ voorhanden
heeft.581 Deze bepaling is te beschouwen als een uitwerking van de Konzentrationsmaxime.582 De Erörterungspflicht is neergelegd in § 87 VwGO, waarin
tevens bevoegdheden aan de rechter zijn toegekend teneinde deze opdracht te
kunnen uitvoeren. Daarbij is van belang dat hij partijen inlicht over de maatregelen die hij gelast op basis van deze regeling, bij gebreke waarvan van een
schending van het rechtliches Gehör sprake is.583 Zo kan hij een schikking (Vergleich) beproeven, partijen verzoeken om een aanvulling of opheldering van de
door hen ingediende stukken, waarbij hij een termijn kan stellen.584 Ook kan hij
partijen om inlichtingen verzoeken en partijen gelasten persoonlijk te verschijnen bij de mondelinge behandeling van de zaak. Voorts heeft de rechter in het
vooronderzoek de bevoegdheid om getuigen en deskundigen uit te nodigen
Idem, p. 669.
Wolff/Decker 2012, p. 351.
582 Kopp/Schenke 2012, p. 1088; Schenke 2012, p. 8; Wolff/Decker 2012, p. 351.
583 Wolff/Decker 2012, p. 352.
584 BVerwG 8 B 5.07.
580
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voor de mondelinge behandeling. De Erörterungspflicht gaat niet zover dat de
rechter voor of tijdens de mondelinge behandeling van de zaak zijn rechtsopvatting met betrekking tot de onderliggende casus deelt met partijen en deze met
partijen bespreekt.585
Is de hierna aan de orde komende Hinweispflicht te beschouwen als het instrument bij uitstek om tijdens de mondelinge behandeling (en de voorbereiding
erop) lekenbescherming te bieden, de hier besproken Erörterungspflicht is dat
voor het gerechtelijk onderzoek voorafgaand aan de mondelinge behandeling.
Op grond van deze plicht is de rechter, algemeen gesteld, ertoe gehouden toe te
werken naar een inhoudelijke beoordeling van de zaak en dient hij mogelijke
frustraties daarvan zoveel mogelijk uit de weg te ruimen. Het is duidelijk dat
vooral de ondeskundige burger voordeel heeft van deze rechterlijke verplichting. In de praktijk zal de mate waarin gehoor dient te worden gegeven aan deze
rechterlijke plicht, vooral worden bepaald door de mate van (on)deskundigheid
van partijen.
§ 7.3.7.3

Rol van de rechter bij het aanvullen van de rechtsgronden en
ambtshalve toetsing

De VwGO kent niet een regeling op grond waarvan de rechter bevoegd of
verplicht is om de rechtsgronden aan te vullen. Er zijn wel regelingen aan te
wijzen die hiermee verband houden. Te wijzen is op de eerder aan de orde
geweest zijnde Verfügungsgrundsatz en de rol die de rechter hierbij speelt. Op
grond van dit beginsel bepalen in beginsel partijen de omvang van het geding.
We hebben echter reeds gezien dat de rechter aan de Fassung van de aanvraag of
de vordering niet is gebonden en dat hij een rol kan spelen bij de eventuele
verandering of aanpassing hiervan. Hij dient, met andere woorden, de Antrag zo
op te vatten en eventueel te (laten) veranderen dat deze in overeenstemming is
met datgene wat de Klager blijkens de overige stukken en uitlatingen met het
proces nastreeft. Dat blijkt uit de manier waarop § 88 is geformuleerd. Door
middel van de Antrag bepaalt de aanvrager de omvang van het geding, de rechter
is aan de tekst van het Klagebegehren echter niet gebonden. Bij de Anfechtungsklage dient de rechter het besluit van het bestuur vollständig in juridisch en
feitelijk opzicht nachzuprüfen: ‘Das Gericht hat vielmeer umfassend zu prüfen,
ob das materielle Recht das geltend gemachte Klagebegehren rechtfertigt’.586 Dit
wordt afgeleid uit het grondrecht ex Art. 19 Abs 4 GG, waarin eenieder het
recht wordt toegekend, de rechter te consulteren bij een vermeende schending
van zijn rechten door het öffentliche Gewalt.
Dat de VwGO geen grondenaanvullingsverplichting hangt nauw samen met
het feit dat de burger niet verplicht is gronden aan te voeren in zijn beroepschrift. Hij hoeft immers alleen het doel van zijn vordering te noemen; (juridische) gronden die ter verwezenlijking van dat doel (kunnen) dienen, hoeft hij
585
586

BVerwG 8 B 5.07; BVerwG 7 B 51.06.
Schenke 2009, p. 201.
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niet aan te dragen. Zoals bleek bij de beschrijving van de eisen die aan het beroepschrift worden gesteld, dient de Klager ter omschrijving van zijn doel een
bestimmter Antrag in te dienen, hetgeen inhoudt dat daaruit dat doel kan worden afgeleid. Zoals eerder gezegd, is de vergelijking tussen het Nederlandse en
Duitse bestuursprocesrecht vooral toe te spitsen op de Anfechtungsklage, aangezien het daar gaat om een vordering (beroep) tegen een beschikking. Ook aan
de orde is geweest dat bij een Anfechtungsklage het in beginsel voldoende is dat
de burger aangeeft het met het onderhavige besluit niet eens te zijn. Hij hoeft,
met andere woorden, slechts aan te voeren dat hij het niet eens is met het besluit
en niet waarom. De begrenzing is voorts wel dat de burger door het besluit in
zijn rechten dient te worden geschonden; het doel van het bestuursprocesrecht is
immers bescherming te bieden tegen schendingen van individuele rechten. Het
is vaste rechtspraak dat bij een Anfechtungsklage aangenomen dient te worden
dat het onderwerp van het geschil is dat het besluit onrechtmatig is en de aanlegger daardoor in zijn subjectieve rechten wordt aangetast. Men zou dus kunnen stellen dat zulks de enige grond is die hoeft te worden aangevoerd in een
Anfechtungsklage of, nog beter gezegd, als uit het Klageschrift maar duidelijk
wordt tegen welke Verwaltungsakt het zich richt, wordt aangenomen dat de
burger uit is op de vernietiging daarvan. Daarbij geldt wel, zoals gezegd, dat de
Klage alleen succesvol kan zijn, als de burger door het onrechtmatige besluit in
zijn rechten wordt aangetast.
‘In der Rechtsprechung des BVerwG ist geklärt, daß Streitgegenstand
der Anfechtungsklage die Rechtsbehauptung des Kl. ist, ein bestimmter, von ihm angefochtener Verwaltungsakt sei rechtswidrig und greife
in seine Rechtssphäre ein (...). Für die Anfechtung einer Baugenehmigung bedeutet dies, daß eine Klage nicht schon dann erfolgreich ist,
wenn der angefochtene Verwaltungsakt gegen objektives Recht verstößt, sondern nur dann, wenn gerade der jeweilige Kl. dadurch in seinen (subjektiven) Rechten verletzt ist (§ 113 I 1 VwGO)‘.587
Voorts geldt de eis dat de burger – overigens niet aanstonds, maar ten laatste
tijdens de mondelinge behandeling – zijn vordering dient te begründen,
maar met deze gronden worden niet de al dan niet juridisch verwoorde
gronden, maar de feiten bedoeld, namelijk de ‘zur Erläuterung seines Antrags dienenden Tatsachen und Beweismittel’.588 Daarbij wordt gebalanceerd
tussen Untersuchungsgrundsatz en Mittwirkungspflicht der Beteiligten (zie
paragraaf 7.3.5.3 hierboven); de Hinweispflicht speelt hierbij een belangrijke
rol (zie hieronder paragraaf 7.3.7.5). De rechter heeft op basis van het doel
dat de burger nastreeft met de procedure en de stukken – feiten en bewijs –
de taak om het in geding zijnde besluit op rechtmatigheid te toetsen aan het
de burger beschermende recht: ‘Art. 19 Abs. 4 S. 1 GG und die Effektivität
des Grundrechtsschutzes verlangen eine umfassende gerichtliche ÜberBVerwG, NVwZ-RR 1998, 457; BVerwGE 91, 256. BVerwGE 29, 210 (211f.);
BVerwGE 91, 256 (257) = NVwZ 1993, 672 = NJW 1993, 2256 L m.w. Nachw.
588 Eyermann 2010, p. 541.

587
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prüfung des Verwaltungshandelns in rechtlicher und tatsächlicher Hinsicht’.589 In de handboeken wordt doorgaans aan de hand van een toetsingsschema aangegeven hoe de rechterlijke toetsing eruitziet.590 Grof gezegd
toetst de rechter eerst of het bestuur bevoegd is om de in geding zijnde
bevoegdheid uit te oefenen. Vervolgens toetst hij of het besluit in zowel
formeel als materieel opzicht rechtmatig is. Bij de toetsing van de formele
rechtmatigheid gaat het er onder andere om of de vorm van de Verwaltungsakt als handelingsvorm van het bestuur geoorloofd is en om de bekendmaking van het besluit. Ook toetst de rechter of procedurele en vormvoorschriften in acht zijn genomen en het besluit is voorzien van een toereikende motivering. Bij de toetsing van de formele rechtmatigheid van het
besluit geldt tegenwoordig wel dat de rechter niet op ‘Fehlersuche’ hoeft te
gaan; er moet, met andere woorden, wel aanleiding zijn om een bepaalde
omstandigheid te toetsen, hetgeen overigens ter discretie van de rechtbank
staat. Zo kon een klacht in hoger beroep met betrekking tot een uitspraak
waarin de ‘Mahnung’ werd uitgesproken dat bestuursrechters zich niet
‘gleichsam ungefragt auf Fehlersuche [sollten] begeben’ door het Bundesverwaltungsgericht afgedaan met de stelling dat ‘diese Mahnung keinen
Rechtssatz darstellt, sondern eine Maxime richterlichen Handelns umschreibt, die die Geltung des Amtsermittlungsgrundsatzes (…) nicht in Frage
stellt’.591 Bij de toets naar de materiële rechtmatigheid toetst de rechter onder andere of het besluit voldoende duidelijk is (inhaltliche Bestimmtheit).
Bij belastende beschikkingen wordt vervolgens getoetst of er een Rechtsgrundlage voorhanden is. Ten slotte wordt getoetst of het besluit niet tegen
overig recht ingaat, waarbij overig zowel Verfassungsrechtliches als Unterverfassungsrechtliches omvat. In het geval sprake is van beleidsvrijheid wordt
getoetst op Ermessensfehler.592
Bij de toetsing kan overigens ook blijken dat de burger zijn doel op een
andere manier dan middels de ingestelde Klage kan bereiken; de rechter dient
daartoe niet zelf over te gaan, maar dient de burger daarop te wijzen. Dit zal
zich voordoen wanneer de burger bijvoorbeeld op een andere manier iets van
het bestuur gedaan kan krijgen, hetgeen dan meer voor de hand ligt dan doorprocederen tegen het besluit. Dit kan zich voordoen als blijkt dat de burger op
grond van een andere regeling datgene van het bestuur kan verkrijgen wat hij
door middel van de Klage nastreeft. Het is beter in dat kader nog niet te spreken
van toetsen, maar van ‘in het licht houden’; de rechter gaat na, op basis van het
door beide partijen ingebrachte materiaal, hoe de burger zijn procesdoel het best
kan verwezenlijken. Op grond van de hieronder te bespreken Hinweispflicht
dient hij die ‘beste weg’ kenbaar te maken aan de burger (en ervoor te zorgen
dat deze die ook begrijpt). Bij de bespreking van de Hinweispflicht wordt vaak
verwezen naar een uitspraak van het Bundesverwaltungsgericht inzake de ‘Ver-

Würtenberger 2011, p. 12.
Vgl. Schenke 2012, p. 251; Hufen 2011, p. 415.
591 BVerwG 116, 188, 196.
592 Schenke 2009, p. 247; Hufen 2012, p. 415.
589
590
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dreven brillenmaker’ uit 1963593. Daarin ging het om de weigering van het bestuur om een brillenmaker in een ambachtsregister in te schrijven, omdat deze
niet over de juiste papieren beschikte. De brillenmaker had zich erop beroepen
dat hij in aanmerking kwam voor een uitzondering. Op grond van een andere
wettelijke regeling had hij echter ook zonder meer ingeschreven kunnen worden, aangezien hij tijdens de Tweede Wereldoorlog uit Duitsland verdreven was
geweest. In dat geval had alleen gecontroleerd dienen te worden of hij inderdaad
tot de groep ten gunste waarvan die regeling was bedoeld, behoorde. Het Bundesverwaltungsgericht stelde dat de rechter in eerste aanleg ten onrechte had
nagelaten de brillenmaker op deze voor hem gunstiger regeling voor ‘verdrevenen’ te wijzen. Zoals gezegd hoeft de rechter in een dergelijk geval zijn standpunt niet in de plaats van dat van de burger te plaatsen, maar dient hij hem hierop te wijzen. Het is namelijk aan de burger, in overeenstemming met het doel
het bieden van rechtsbescherming en niet objectieve rechtmatigheidscontrole, of
hij de aanwijzingen die hij van de rechter in dit verband krijgt in zijn procesvoering wil ‘verwerken’.
De verplichting voor de rechter om het besluit zelfstandig te toetsen op rechtmatigheid, binnen de door appellant gestelde grenzen, wordt vooral afgeleid uit
het grondrecht op Rechtsschutzgarantie ex art. 19 Abs. 4 GG en het in art. 20
Abs. 3 GG vervatte ‘Prinzip der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung’.594 De positie
van de burger als leek draagt er wel aan bij dat deze rechten ook in materieel
opzicht moeten worden gewaarborgd. Zo dient de rechter bij de afbakening van
het geschil rekening te houden met de juridische ‘Unfähigkeit’ van de burger;
hij dient na te gaan of datgene wat de burger aandraagt, in overeenstemming is
met het doel dat hij met de procedure stelt. Het is duidelijk dat de manier waarop de rechter in Duitsland het besluit toetst, de positie van de burger als leek ten
goede komt en in belangrijke mate tegemoetkomt aan diens ondeskundigheid
ten aanzien van het materiële recht; de burger hoeft immers niet zelf, feitelijk of
juridisch verwoord, de materiële normen aan te voeren die zijn vordering kunnen ondersteunen.
§ 7.3.7.4

De Hinweispflicht ex § 86 III VwGO

In § 86 III VwGO is de Hinweispflicht opgenomen. Deze Hinweispflicht is een
voor de praktijk belangrijke en veelomvattende verplichting voor de rechter om
aan verschillende Grundsätze des Verfahrens gestalte te kunnen geven. Deze
Hinweispflicht, ook wel Aufklärungspflicht genoemd, is geen typisch bestuursprocesrechtelijk instrument, maar geldt ook, in sterke mate overeenkomend, in
het Zivilprozess 595 en, in mindere mate overeenkomend, het Strafprozess 596.
Het gegeven dat in de bestuursrechtelijke procedure in eerste aanleg geen verBijv. Wolff/Decker 2012, p. 349; BVerwGE 16, 94 [98]; Bolt en De Waard bespreken
deze zaak ook in hun ‘De Hintplicht’, zie Bolt en De Waard 2006, p. 226 e.v.
594 Schenke 2009, p. 8.
595 § 139 ZPO.
596 § 265 StPO.
593
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plichte procesvertegenwoordiging geldt, heeft tot gevolg dat de rechtbank vanwege de rechten (van partijen) en plichten (van de rechter), die voortvloeien uit
deze Hinweispflicht, hiervan een intensiever gebruik zal maken dan in de civiele
procedure. De zichzelf vertegenwoordigende burger zal immers, wegens zijn
gebrek aan kennis van het recht in het algemeen en dat van het bestuursproces
in het bijzonder, eerder op processuele fouten, tekortkomingen en onduidelijkheden dienen te worden gewezen dan een partij die door een advocaat wordt
vertegenwoordigd. Daar komt nog bij dat wordt aangenomen dat in de bestuursrechtelijke procedure de formeelrechtelijke en materieelrechtelijke vragen
dikwijls gecompliceerd zijn ‘gelagert’, hetgeen extra gewicht legt op de noodzaak hierover duidelijkheid te verschaffen. In het bijzonder legt het op de rechter de verplichting tot Formulierungshilfe met betrekking tot de aanvraag.597
Theoretische inkadering
De Hinweispflicht is aan verschillende van de eerder besproken grondbeginselen
van het Duitse bestuursprocesrecht gerelateerd. In de eerste plaats wordt zij
gezien als een uitwerking van het rechtliches Gehör.598 Het recht om gehoor
van de rechter te krijgen dient te worden gewaarborgd, in die zin dat ook feitelijk een oordeel van de rechter verkregen wordt. Voorts moet zij aan een ‘richtigen, dem Gestz entsprechenden, gerechten Entscheidung des Gerichts beitragen’.599 Daarnaast wordt zij als een uitwerking van de Konzentrationsgrundsatz
beschouwd, welke immers tot doel heeft de zaak zo mogelijk af te handelen in
de mondelinge behandeling. De Hinweispflicht kan aan de verwerkelijking
hiervan een bijdrage leveren. Verschil van mening bestaat over de vraag of zij als
een uitwerking van de Untersuchungsgrundsatz is te beschouwen. Redeker/Von Oertzen menen dat zulks niet het geval is, omdat een soortgelijke
Hinweispflicht ook in het civiele procesrecht bestaat, waar uitgegaan wordt van
de Beibringungsgrundsatz; om die reden kan deze volgens hen niet als een uitwerking van de Untersuchungsgrundsatz worden beschouwd, maar als een voor
elke gerechtelijke procedure geldende plicht van de rechtbank.600 Duidelijk is in
ieder geval wel dat juist het ontbreken van verplichte procesvertegenwoordiging
de mate waarin gehoor dient te worden gegeven aan deze processuele verplichting, verder normeert. Anderen plaatsen de Hinweispflicht vooral in het licht
van Mittwirkungspflicht (als onderdeel of concretisering van de Untersuchungsgrundsatz) van Beteiligten; teneinde aan hun medewerkingsplicht te kunnen
voldoen, dienen partijen te worden gewezen op eventuele onvolkomenheden in
het beroepschrift, de voordracht van de feiten of hiaten in hun bewijsvoering,
hetgeen op grond van de Hinweispflicht kan worden gerealiseerd.601 Hufen
BVerwGE 16, 98; Redeker/Von Oertzen 2004, p. 652.
Hufen 2011, p. 523; Wolff/Decker 2012, p. 350; Kopp/Schenke 2012, p. 1083; BVerfGE 42, 65, 72.
599 Kopp/Schenke 2012, p. 1083; BVerfG 42, 73.
600 Redeker/Von Oertzen 2004, p. 651.
601 Zie bijv. Tettinger/Wahrendorf 2005, p. 36/7; Redeker/Von Oertzen 2004, p. 653: ‘Es
geht (…) um Schutz und Hilfestellung für die Beteiligten bei der Wahrnehmung ihrer
Mittwirkungspflicht (…)’.
597
598
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brengt de Hinweispflicht ook in verband met de Verfügungsgrundsatz. Deze ziet
er in de eerste plaats op dat primair de partijen bepalen waartoe zij de strijd in
rechte willen beperken, hetgeen blijkt uit de inhoud van het beroepschrift.
Daarbij is echter de rechter niet geheel lijdelijk: hij is aan de Fassung van de
Antrag niet gebonden. De Hinweispflicht ziet ook op de Fassung van het beroepschrift en de rechter dient er op grond van die hintplicht voor zorg te dragen, dient ernaar toe te werken, dat onvolkomenheden en hiaten in het beroepschrift weggenomen en fouten hersteld worden.602 De Hinweispflicht wordt
voorts in verband gebracht met de Grundsatz des Verfahrensgerechtigkeit; met
deze plicht kan worden tegemoetgekomen aan onder andere de Informationsvorsprung die het bestuur ten opzichte van de burger heeft.603 Zo ziet althans
Hufen het, maar gezegd kan worden dat hij hier een uitzonderingspositie in
heeft; over het algemeen wordt deze plicht primair in verband gebracht met de
veronderstelde ondeskundigheid van de burger sec, dus los van zijn positie ten
opzichte van het bestuur. Worden in Nederland dus burgervriendelijke voorzieningen in de regel primair met ongelijkheidscompensatie – met de positie van de
burger ten opzichte van het bestuur derhalve – in verband gebracht, in Duitsland in de regel, uitzonderingen daargelaten, met de ondeskundigheid van de
burger. Het voorgaande maakt direct het nauwe verband duidelijk tussen de
Hinweispflicht en de positie van de burger als leek; vanwege de te veronderstellen juridische ondeskundigheid van de burger dient de rechter ervoor zorg te
dragen dat voorkomen wordt dat deze vanwege die ondeskundigheid vastloopt
in de procedure. De ratio hiervan is primair gelegen in het beginsel van het
Rechtliches Gehör; de Hinweispflicht moet mede bijdragen aan de materiële
verwezenlijking van het recht op toegang tot de rechter.
Doel van de Hinweispflicht
Hoofddoel van de Hinweispflicht is dat de rechter op grond hiervan partijen
‘den rechten Weg weisen [soll]’, aldus het Bundesverwaltungsgericht, ‘wie sie
im Rahmen der ihnen zustehenden rechtlichen Möglichkeiten das erstrebte Ziel
am besten un zweckmäßigsten erreichen können’.604 Het doel hangt nauw samen met de positie van de burger in de bestuursrechtelijke procedure als leek,
hetgeen zich reeds bij het formuleren van de aanvraag doet gevoelen;
‘ein Rechtsunkundiger soll nicht deshalb seiner Ansprüche verlustig
gehen, weil ihm die Fähigkeit abgeht, von sich aus den in der konkreten Prozessssituation erforderlichen Antrag zu formulieren. Das Gericht
soll dem Kläger aufgrund seines besseren Überblicks bei der Rechtsverfolgung behilflich sein und ihm den rechten Weg weisen, wie er im
Rahmen der jeweils gegebenen Möglichkeiten das erstrebte Ziel am
besten und zweckmäßigsten erreichen kann’.605

Hufen 2012, p. 514.
Idem, p. 523.
604 Wolff/Decker 2012, p. 349.
605 Eyermann 2010, p. 584
602
603
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Hufen ziet het doel van de Hinweispflicht voor alles gelegen liggen in deze
deskundigheidsdiscrepantie: ‘[s]ie gilt für alle Beteiligten, doch dient sie in der
Praxis vor allem dem Ausgleich des in der Regel bestehenden Informationsvorsprungs der Behörden gegenüber dem Bürger’.606 Kopp/Schenke plaatsen
het doel van de Hinweispflicht vooral in het licht van de ondeskundige burger.
Naast het bijdragen aan een met de wet overeenstemmende uitspraak en het
verwezenlijken van het verdedigingsbeginsel heeft de Hinweispflicht tot doel
‘die sachgemäße Durchführung des Verfahrens zu erleichtern und zu verhindern, daß die Verwirklichung der den Beteiligten zustehenden formellen
Verfahrensrechte und materiellen Anspruche an deren Unerfahrenheit, Unbeholfenheit oder mangelnden Rechtskenntnis scheitert’.607 Ook hier ziet men
duidelijk dat de Hinweispflicht er toe dient bij te dragen dat gebrek aan juridische deskundigheid niet in de weg mag staan aan de verwezenlijking van het
recht op toegang tot de rechter. Daarnaast moet de Hinweispflicht ook (helpen)
voorkomen dat partijen worden overvallen door de uitspraak van de rechter
omdat niet alle bij het oordeel van de rechter betrokken onderdelen in de strijd
in rechte in voldoende mate zijn betrokken.608 Is van een dergelijke Überraschungsentscheidung sprake, dan is in een dergelijk geval de Hinweispflicht
geschonden.609
Omschrijving van de Hinweispflicht
De Hinweispflicht is opgenomen in § 86 III VwGO en luidt als volgt:
‘Der Vorsitzende hat darauf hinzuwirken, daß Formfehler beseitigt,
unklare Anträge erläutert, sachdienliche Anträge gestellt, ungenügende
tatsächliche Angaben ergänzt, ferner alle für die Feststellung und Beurteilung des Sachverhalts wesentlichen Erklärungen abgegeben werden’.
Bolt en De Waard vertaalden deze paragraaf uit de VwGO in hun artikel over
de ‘Hintplicht’ als volgt:
‘De voorzitter stuurt erop aan dat procedurele fouten worden hersteld,
onduidelijke aanvragen (vorderingen, AM) worden toegelicht, ter zake
dienende aanvragen (vorderingen, AM) worden gesteld, verstrekte feitelijke informatie wordt aangevuld als die informatie onvoldoende is,
en verder alle voor de vaststelling en de beoordeling van de feiten essentiële verklaringen worden afgelegd’.610
In de literatuur wordt doorgaans de Hinweispflicht bij de bespreking ervan opgesplitst in verschillende elementen. Die aanpak wordt hier ook gevolgd.
Hufen 2011, p. 523.
Kopp/Schenke 2012, p. 1082
608 Hufen 2011, p. 523.
609 Redeker/Von Oertzen 2004, p. 653 met een verwijzing naar rechtspraak: BVwerwG
NJW 1984, 140; NVwZ 1984, 646; BVerwGE 36, 264.
610 Bolt en De Waard 2006, p. 226.
606
607

233

HOOFDSTUK 7

Toewerken naar het herstel van procedure fouten
In de eerste plaats heeft de Hinweispflicht tot doel dat procedurele fouten worden hersteld. Naast deze algemene verplichting voor de rechter om ernaar te
streven procedure fouten te (laten) herstellen bevat de VwGO nog meer voorzieningen die hem een dergelijke verplichting opleggen. Zoals bij de bespreking
van de eisen waaraan het beroepschrift dient te voldoen is gebleken, heeft de
rechter in dat kader de verplichting om de burger in de gelegenheid te stellen
fouten of onvolkomenheden in het beroepschrift te herstellen. In de literatuur
wordt gesteld dat veel van de in de praktijk voorkomende fouten reeds door
deze voorziening worden bestreken.611 De Hinweispflicht heeft op deze voorziening dus ‘slechts’ een aanvullende werking.
Toewerken naar duidelijke en ter zake dienende vorderingen
Op grond van dit tweede element van de Hinweispflicht dient de rechter in de
eerste plaats te bevorderen dat unklare Anträge erläutert en sachdienliche Anträge gestellt worden. Het toewerken naar duidelijke vorderingen houdt vooral
in dat de rechter ernaar toe dient te werken dat de (formulering van) de vordering zoveel mogelijk overeenkomt met de wil van de indiener. In dit element
van de Hinweispflicht ligt dus een nauw verband met § 88 VwGO, waarin is
bepaald dat de rechter niet buiten het Klagebegehren van belanghebbende mag
gaan, maar dat hij aan de Fassung ervan niet is gebonden. Bij het nakomen van
zijn verplichting op grond van de Hinweispflicht dient de rechter dus de Fassung
van de vordering in overeenstemming te brengen met het procesdoel dat de
burger met de procedure nastreeft. Hierbij dient de rechter wel zijn neutraliteit
te bewaken; hij mag niet zover gaan dat hij de burger voor hem gunstige procesverklaringen opdringt.612
In de tweede plaats dient de rechter toe te werken naar ter zake dienende
vorderingen. In de woorden van Eyermann is die vordering ter zake dienend
‘der den Prozesszweck und die Durchführung des Verfahrens fördert und die
Streitfrage einer wirklichen Erledigung zuführt’.613 Dit onderdeel van de Hinweispflicht beperkt zich overigens niet tot de vordering alleen: ‘[d]ie Pflicht, auf
sachdienliche Anträge hinzuwirken, besteht nicht nur im Bezug auf den Klageantrag, sondern auch auf die Stellung von Beweisanträgen (…)’.614 Ook ten
aanzien van het bewijzen van de feiten die het beroep ondersteunen heeft de
rechter dus de verplichting om ernaar toe te werken dat het bewijs ter zake
dienend is. Juist de ondeskundige burger zal bij de regisserende rol in dezen van
de rechter gebaat zijn. De vordering dient dus duidelijk, in overeenstemming
met de wil van de aanvrager te zijn en daarnaast dient deze ook zo geformuleerd
Eyermann 2010, p. 586; Sodan/Siekow 2006, § 86, Rn 114; Wolff/Decker gaan nog
iets verder: ‘[v]or allem sind keine Formfehler i.S.v § 86 Abs. 3 VwGO denkbar, die nicht
bereits unter §§ 81, 82 Abs. 1 VwGO und damit unter die entsprechende Regelung nach §
82 Abs. 2 VwGO fallen’, zie Wolff/Decker 2012, p. 350.
612 Eyermann 2010, p. 586; Sodan/Ziekow 2006, § 86 VwGO, Rn 26.
613 Eyermann 2010, p. 586.
614 Ibidem.
611
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en ondersteund of begeleid met feiten en bewijsmateriaal te worden dat op de
ter discussie staande rechtsvraag antwoord kan worden gegeven. Voorts is in dit
verband nog een belangrijke vraag in hoeverre de burger nu zelf verantwoordelijk is voor het naar voren brengen of formuleren van de rechtsvraag. Zoals hierboven bij de Untersuchungsgrundsatz aan de orde is geweest en bij het ‘aanvullen van de rechtsgronden’, geldt in het Duitse bestuursprocesrechtelijke systeem
geen grondensysteem. De rechter is gehouden de vordering – bij een Anfechtungsklage: het besluit is onrechtmatig en maakt inbreuk op mijn rechten – aan
het gehele de burger bescherming biedende recht te beoordelen. Mocht blijken
dat het nagstreefde doel op een andere, voor de burger gunstiger, manier kan
worden bereikt dient de rechter op grond van de Hinweispflicht, zo nodig, de
burger te wijzen op die gunstiger weg, indien deze gelegen is in een andere dan
die met de Klage is ingeslagen.
Toewerken naar aanvulling van feiten en aflegging van essentiële verklaringen voor de
vaststelling en beoordeling van feiten
Vanwege de verschuiving van de nadruk op de Untersuchungsgrundsatz naar de
Mittwirkungspflicht van Beteiligten overlapt het eerste gedeelte van dit element
van de Hinweispflicht – het toewerken naar de ergänzung ungenügender
tatsächliche Angaben – voor een groot gedeelte de Mittwirkungspflicht. Op
grond van dit onderdeel van de Hinweispflicht dient de rechter partijen te wijzen op de relevante feiten en in wiens bewijsdomein deze liggen. Niet alleen
dient de rechter erop te wijzen wanneer er wat de feiten betreft, onvoldoende is
aangevoerd, maar hij dient ook te wijzen op eventuele tegenstrijdigheden in de
voordracht van de feiten.615 Onder dit element valt ook de in de praktijk belangrijke plicht van de rechter om partijen aan te sporen geschikte bewijsmiddelen te gebruiken. Hij dient partijen te wijzen op onvoldoende duidelijkheid
verschaffende bewijsmiddelen.616 Het kan hier ook om zuiver formele gebreken
gaan, zoals de aanduiding ‘Zeuge NN’.617 Voorts dient de rechter partijen te
informeren over de gevolgen van het niet leveren van bewijs.
De Hinweispflicht in de praktijk
Regelmatig wordt bij het Bundesverwaltungsgericht als grond aangevoerd dat de
rechter in onvoldoende of juist te ruime mate gevolg heeft gegeven aan de op
hem rustende verplichting ex § 86 III. Uit de rechtspraak daaromtrent is een en
ander af te leiden met betrekking tot de vraag waartoe de Hinweispflicht al dan
niet verplicht.
De Hinweispflicht geldt niet onverkort, in die zin dat er geen begrenzingen
voor zouden gelden. Als begrenzing wordt dikwijls gewezen op de voor de
rechter geldende plicht tot onpartijdigheid. Als hoofdregel hierbij geldt dat aan
de Hinweispflicht niet in die mate uitvoering mag worden gegeven dat van
juridische advisering sprake is. In de woorden van Hufen ‘darf [sie] aber nicht als
allgemeine Pflicht zur Rechtsberatung durch das Gericht mißverstanden werEyermann 2010, p. 586.
Sodan/Ziekow 2006 § 86 VwGO Rn 123.
617 Ibidem.
615
616
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den’.618 Toch mag volgens hem wel van een zekere mate van Rechtsberatung
sprake zijn, namelijk wanneer een partij zonder vertegenwoordiging procedeert:
‘[a]ls eine Art Rechtsberatung wird sich insbesondere die Hinweispflicht an den
anwaltlich nicht beratenen Beteiligten erweisen’.619 Van een zekere mate van
Rechtsberatung mag dus wel sprake zijn, in de woorden van Redeker/Von
Oertzen mag geen sprake zijn van ‘unzullässiger richterlicher Rechtsberatung’.
Enerzijds is er dus de plicht tot opheldering, anderzijds dient de rechter zijn
onpartijdigheid te bewaken. Zoals Redeker/Von Oertzen het verwoorden, zijn
echter de ‘Grenzen zwischen zulässiger und notwendiger richterlicher Aufklärung und unzulässiger richterlicher Beratung und Überredung schwer zu ziehen’.620
Enerzijds heeft de rechter dus de grens die het gebod van onpartijdigheid
hem stelt te bewaken, anderzijds dient hij gehoor te geven aan datgene waartoe
de Hinweispflicht hem verplicht. Bij zijn verplichting om toe te werken naar het
herstel van procedurele fouten, naar het formuleren van een ter zake dienende
aanvraag etc. dient hij zich zo neutraal mogelijk op te stellen. Daaruit blijkt reeds
dat de grenzen die de geboden neutraliteit hem bij de uitvoering van de Hinweispflicht stelt, vooral relevant zijn ten aanzien van verplichtingen die samenhangen met de materiële merites van de zaak. Zijn neutraliteit is, met andere
woorden, niet snel in geding wanneer de rechter gehoor geeft aan zijn verplichting om toe te werken naar het herstel van procedurele fouten. Anders ligt dat
bij zijn rol in het kader van de Fassung van de Antrag; daar zal hij zich meer
dienen te laten leiden door wat de burger heeft aangevoerd en zal hij zich teruggehoudender dienen op te stellen ten aanzien van mogelijke gebreken van het
besluit waarop de burger kennelijk zijn beroep niet wil richten. Al te dwingend
gegeven Hinweisen in dit kader zullen eerder op gespannen voet kunnen komen te staan met het gebod van onpartijdigheid.
Er is dus sprake van een ‘ondergrens’ en een ‘bovengrens’ van de Hinweispflicht, die geen van beide overschreden mag worden. Aldus kan er sprake zijn
van een schending van de Hinweispflicht ten nadele en ten voordele van degene
die een procedure in gang zet. Ten nadele wanneer met succes beroep is gedaan
op een schending van het gebod der onpartijdigheid van de rechter door het
bestuur, ten voordele wanneer de burger er een geslaagd beroep op doet dat de
rechter in onvoldoende mate uitvoering heeft geven aan de Hinweispflicht en
daarmee tevens het Rechtliches Gehör heeft geschonden.621
Schending van de bovengrens van de Hinweispflicht
Mocht de rechter in te ruime mate uitvoering geven aan de Hinweispflicht ex §
86 III VwGO, en zo de bovengrens overschrijden, dan kan zulks leiden tot een
schending van het rechterlijke Gebot der Unparteilichkeit. Dit gebod heeft tot
doel de verwezenlijking van de materiële gerechtigheid en het vertrouwen van
Hufen 2011, p. 523.
Hufen 2011, p. 523.
620 Redeker/Von Oertzen 2004, p. 653.
621 In het geval men een Verfassungsbeschwerde in wil stellen dient dat de grond te zijn;
met dat rechtsmiddel wordt immers over de schending van een grondrecht geprocedeerd.
618
619
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de burger in de rechtspraak.622 Dit gebod is grondwettelijk verankerd, want het
wordt afgeleid van Art. 101 Abs. 1 GG: ‘(…) [n]iemand darf seinem gesetzlichen
Richter entzogen werden’. Alleen een onpartijdige rechter kan gesetzlicher
rechter zijn.623 Bij het vaststellen of sprake is van een schending van het Neutralitätsgebot hoeft niet objectief vast komen te staan dat hier sprake van is. Voldoende kan ook zijn dat sprake is van een schijn van onpartijdigheid, hetgeen
wordt aangeduid met de term Besorgnis der Befangenheit. Hiervan is sprake
wanneer er reden is om aan de onpartijdigheid van de rechter te twijfelen. In de
literatuur bestaat discussie over de vraag of en in welke mate de Besorgnis der
Befangenheit gerelateerd is aan Hinweispflicht, meer concreet of deze de toepassing van de Hinweispflicht kan begrenzen. Van belang is in dit verband dat ook
wordt aangenomen dat de rechter niet alleen een Pflicht tot Hinweise heeft,
maar ook een recht daartoe.624 Niet omstreden is de opvatting dat de rechter bij
de toepassing van dit recht de grenzen van de onpartijdigheid in acht dient te
nemen en dat dit recht aldus begrensd wordt door de Besorgnis der Befangenheit.625 Wel omstreden is de opvatting dat (het toepassing geven aan) de Hinweispflicht wordt begrensd door het Neutralitätsgebot. Aanhangers van deze
opvatting stellen dat als zulks niet het geval zou zijn, (naleving van) het Gebot
der Unparteilichkeit feitelijk afhankelijk zou worden gesteld van de uitleg die
men geeft aan (toepassing van) de Hinweispflicht. Critici van deze opvatting
stellen daar tegenover dat enerzijds niet iets door de Hinweispflicht kan zijn
geboden wat anderzijds door het verbod van partijdigheid zou zijn verboden.626
Wat daar verder van zij, algemeen kan worden gesteld dat de Hinweispflicht
niet zover mag gaan627 dat van Rechtsberatung628 kan worden gesproken.629 In
de woorden van Hufen mag de Hinweispflicht ‘nicht als allgemeine Pflicht zur
Rechtsberatung mißverstanden werden. Die Grenzen sind hier oft fließend. Als
eine Art Rechtsberatung wird sich insbesondere die Hinweispflicht an den
anwaltlich nicht beratenen Beteiligten erweisen’.630 Ook dient de rechter bij het
gebruik van de Hinweispflicht een zeker evenwicht te bewaren; hij mag niet
eenzijdig een partij op een bepaalde procestactische handelwijze wijzen.631 Tegen een vermeende schending van de bovengrens van de Hinweispflicht kan
worden opgekomen door aannemelijk te maken dat sprake is geweest van rechterlijke partijdigheid, meer concreet dat sprake is geweest van een Besorgnis der
Befangenheit.
Liu 2009, p. 85.
Ibidem.
624 Rensen 2002, p. 1178; Liu 2009, p. 86.
625 Ibidem.
626 Schmidt-Aßmann/Pietzner 2008, § 86, Rn. 132; Rensen 2002, p. 1178.
627 Los dus van de vraag of in een dergelijk geval sprake is van een schending van de Hinweispflicht zelf of van strijd met het Gebot der Neutralität.
628 Anders: Nowak 1991, p. 50, die betwijfelt dat het zinvol is onderscheid te maken tussen
Beratung en Hinweis; in de aanwijzing bijvoorbeeld dat een bepaalde voordracht van de
feiten onvolledig is, ligt het advies besloten deze aan te vullen.
629 Eyermann 2010, 585; Wolff/Decker 2012, p. 349; Geiger 2008, p. 587.
630 Hufen 2011, p. 523.
631 Wolff/Decker 2012, p. 350.
622
623
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Schending van de ondergrens van de Hinweispflicht
Tegen een vermeende schending van de Hinweispflicht ten nadele van degene
die een procedure in gang zet, (schending ondergrens) kan op twee manieren in
rechte worden opgekomen. In de eerste plaats kan zulks in hoger beroep bij het
Oberverwaltungsgericht aan de orde worden gesteld. In § 124 VwGO zijn de
gronden opgenomen op basis waarvan men is gerechtigd in hoger beroep te
gaan. De grond in het vijfde lid is hier relevant: ‘[d]ie Berufung ist nur zuzulassen, (…) wenn ein der Beurteilung des Berufungsgericht unterliegender Verfahrensmangel geltend gemacht wird und vorliegt, auf dem die Entscheidung beruhen kann’. Een zelfde regeling geldt voor een vermeende schending van de
Hinweispflicht door het Oberverwaltungsgericht (of een niet erkenning door dit
orgaan van een schending van de Hinweispflicht in eerste aanleg) op grond van
§ 132 III VwGO. In dat geval kan middels Revision tegen de vermeende
schending van de Hinweispflicht bij het Bundesverwaltungsgericht worden
opgekomen. Het gaat er in die gevallen dus om dat dient te worden aangetoond
dat schending van de Hinweispflicht een procedurele fout constitueert op welke
de beslissing van de rechter kan steunen. Mocht in Berufung en Revision de
vermeende schending van de Hinweispflicht niet gecorrigeerd worden, dan kan
hiertegen in de tweede plaats worden opgekomen bij het Bundesverfassungsgericht. Zoals gezegd, wordt de Hinweispflicht gezien als een uitwerking van het
beginsel van rechtliches Gehör, zodat schending van deze plicht schending van
dit grondrecht ex Art. 103 GG oplevert.632 Middels de zogenoemde Verfassungsbeschwerde kan vanwege een vermeende grondrechtenschending een constitutionele vraag aan het Bundesverfassungsgericht worden voorgelegd.
Intensiever gebruik Hinweispflicht bij ontbrekende vertegenwoordiging
Voorts is van belang bij zowel een overschrijding van de ondergrens als de bovengrens dat hierbij een bepalende factor kan zijn of de door de Hinweispflicht
bevoordeelde of benadeelde partij al dan niet anwaltlich vertreten is.633 In het
algemeen geldt dat wanneer zulks niet het geval is, de Hinweispflicht in intensiever mate geldt. In de woorden van Eyermann geldt ‘[j]e unbeholfener und
unerfahrener ein Prozessbeteiligter ist, desto weiter geht die Hinweispflicht. Sie
ist deshalb gegenüber einem anwaltschaftlich vertretenen Klager eingeschränkter
als gegenüber einer Naturalpartei’.634 Hoewel beperkter, geldt de Hinweispflicht
dus ook wanneer een partij wordt vertegenwoordigd. Achterliggende gedachte
hiervan is dat partijen niet de dupe dienen te worden van ondeskundigheid van
hun vertegenwoordigers. In de woorden van Peters ‘[dürfen] Beteiligten nicht
für die Unerfahrenheit oder Unfähigkeit ihres Bevollmächtigen ‘bestraft’ werden’.635 Ook Köhler-Rott ziet in een dergelijk geval ruimte voor toepassing van
Kopp/Schenke 2012, p. 1086; Woff/Decker 2012, p. 350.
Wolff/Decker 2012, p. 350.
634 Eyermann 2010, p. 584.
635 Peters 1983, p. 192; Rensen wijst erop dat in de civiele procedure als uitgangspunt geldt
dat toepassing van de Hinweispflicht ook is aangewezen bij anwaltliche Vertretung, wanneer de Bevollmächtigte een belangrijk punt kennelijk over het hoofd gezien of verkeerd
beoordeeld heeft, in Rensen 2002, p. 1177.
632
633
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de Hinweispflicht: ‘auch einem Anwalt muß der Vorsitzende Hinweise geben,
wenn dies notwendig ist’.636 Dat de Hinweispflicht ook geldt wanneer een partij
wordt vertegenwoordigd, wordt afgeleid uit het gegeven dat de burger degene is
om wiens rechten het gaat. Rensen is om die reden tegenstander van de opvatting dat de Hinweispflicht niet geldt wanneer een partij zich laat vertegenwoordigen: ‘[d]enn dabei wird außer Acht gelassen, dass unmittelbarer Adressat und
Begünstigter der Hinweises keineswegs der jeweilige Prozessbevollmächtigte ist,
sondern dessen Mandant, um dessen Rechte es nämlich geht’.637 Hoe dat verder
zij, duidelijk is wel dat de Hinweispflicht een duidelijk lekenbeschermend karakter draagt; juist de partij waarvan verondersteld dient te worden dat deze niet
deskundig is, is gebaat bij de regisserende verplichtingen die de rechter op grond
van deze verplichting heeft. In het algemeen kan gesteld worden dat de mate
van ondeskundigheid van een partij in belangrijke mate bepalend is voor de
toepassing van de Hinweispflicht.
Resumé Hinweispflicht
Van de Hinweispflicht kan gesteld worden dat deze bij uitstek een instrument is
waarmee kan worden tegemoetgekomen aan de ondeskundigheid van de zichzelf vertegenwoordigende burger. Reeds in het hierboven verwoorde hoofddoel
ervan komt de gedachte van de lekenbescherming pregnant naar voren: de
Hinweispflicht verplicht de rechter ertoe de burger de juiste weg te wijzen hoe
hij in het kader van hetgeen hij met de procedure nastreeft, op de beste en
meest doelmatige manier kan bereiken. Juist de juridisch zwakke partij is bij een
dergelijk sterke regie van de rechter gebaat. Het betekent niet alleen dat wordt
voorkomen dat de burger wegens formele gebreken geen inhoudelijk rechterlijk
oordeel over zijn vordering krijgt, maar het betekent ook dat de rechter hem
begeleidt bij de op hem rustende procedurele verplichtingen. De Hinweispflicht
legt de rechter een vergaande plicht op, die ook tijdrovend kan zijn. In de Duitse literatuur merkt Piekenbrock hierover, in het kader van civielrechtelijke
Hinweispflicht, op: ‘[s]o drängt sich denn auch der Eindruck auf, daß die Erteilung eines Hinweises vor allem deshalb unpopulär ist, weil ergänzender
Sachvortrag nicht selten zur Verlängerung des Prozesses führen wird’.638 Het is
vanwege die mogelijk vertragende werking waarschijnlijk geen overbodige luxe
een verplichting tot Hinweise in plaats van een bevoegdheid daartoe aan de
rechter op te leggen, ervan uitgaande dat aan de bescherming die de Hinweispflicht de juridisch niet deskundige burger biedt, meer gewicht dient te worden
toegekend dan aan het streven om de procedure niet te lang te laten duren.
§ 7.4

Conclusies lekenbescherming in het Duitse bestuursprocesrecht

Voor tot de vergelijking met de manier waarop in het Nederlandse bestuursprocesrecht lekenbescherming wordt geboden, worden op deze plaats eerst enkele
conclusies getrokken ten aanzien van de Duitse aanpak in dezen. Daarbij wordt
Köhler-Rott 1996, p. 157.
Rensen 2002, p. 1177.
638 Piekenbrock 1999, p. 1361.
636
637
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dezelfde indeling gebruikt als bij de analyse van de Awb op lekenbeschermende
instrumenten werd gehanteerd. In het navolgende wordt eerst samengevat hoe
in het Duitse systeem lekenbescherming wordt geboden door middel van laagdrempeligheid enerzijds en een actieve rol van de rechter anderzijds. Vervolgens
wordt ingegaan op de aard van deze instrumenten en de vormen van lekenbescherming die in het Duitse bestuursprocesrecht voorkomen. In paragraaf 7.5 zal
vervolgens worden overgegaan tot de rechtsvergelijking tussen het Nederlandse
en Duitse bestuursprocesrecht ten aanzien van de manier waarop en de mate
waarin lekenbescherming wordt geboden.
§ 7.4.1 Lekenbescherming door middel van een laagdrempelige procedure
De laagdrempeligheid van de procedure komt vooral tot uitdrukking in de gering te noemen eisen die aan het beroepschrift worden gesteld. Voor de ontvankelijkheid van het beroep komt het er slechts op aan dat de burger zichzelf en
het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen indentificeert en dat hij aangeeft wat het object van het geschil (Streitgegenstand) is. Bij de Anfechtungsklage is dat in de regel de stelling dat het besluit of een deel daarvan onrechtmatig is
en dat daardoor de Klager in zijn rechten wordt aangetast. Bovendien geldt bij
deze verplichtingen dat de burger de mogelijkheid moet worden geboden om
bij verzuim ervan binnen een bepaalde termijn alsnog aan zijn verplichtingen te
voldoen.
§ 7.4.2 Lekenbescherming door middel van een actieve rechter
Het Duitse bestuursprocesrecht wordt gekenmerkt door een actieve rechter.
Hoewel door de Verfügungsgrundsatz, op basis waarvan de burger het recht
heeft om een procedure te starten of te beëindigen, partijen principieel Herren
des Verfahrens zijn, kan gesteld worden dat voor het overige de rechter een
actieve rol speelt. In de eerste plaats is de rechter op grond van de Untersuchungsgrundsatz verantwoordelijk voor het Sachverhalt en dient hij er zorg
voor te dragen dat het voor het kunnen doen van een uitspraak relevante feitenmateriaal boven tafel komt. Daarnaast is de rechter op basis van de Erörterungspflicht gehouden ervoor te zorgen dat de nodige maatregelen worden
getroffen om de rechtsstrijd in de mondelinge behandeling te beëindigen. De
Hinweisfplicht verplicht hem er voorts toe om vergaande regisserende activiteiten te ontwikkelen. Hij dient er zorg voor te dragen dat procedurele fouten
hersteld worden en dat partijen weten wat er van hen verwacht wordt. Nu bij
het toepassen van de Untersuchungsgrundsatz meer dan vroeger de nadruk is
komen te liggen op de Mittwirkungspflicht van partijen, kan gesteld worden dat
daardoor de Hinweispflicht een grotere rol is gaan spelen; de rechter dient in
plaats van zelf onderzoek te doen in ieder geval partijen te wijzen op wat van
hen verwacht wordt, welke zaken zij nog moeten aanleveren en hoe bepaalde
feiten met bewijsmiddelen kunnen of dienen te worden ondersteund. Heeft het
voorgaande met name op regie ten opzichte van procesverplichtingen betrekking, ook ten aanzien van de omvang van de rechterlijke toetsing is de Duitse
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bestuursrechter als een actieve rechter te bestempelen. Hij is, met name bij de
Anfechtungs- en Verpflichtungsklage, gehouden tot een ruime toetsing en dient
in beginsel zelfstandig na te gaan of het in geding zijnde bestuursbesluit rechtmatig is; in dit kader wordt van de burger dus wel medewerking verwacht, maar
door de sterke regie van de rechter in dezen wordt slechts in beperkte mate
appel gedaan op juridische deskundigheid van de burger.
§ 7.4.3 Aard van de compensatoire voorzieningen
Ten aanzien van de aard van de voorzieningen waarmee in ieder geval mede
tegemoet kan worden gekomen aan de zwakke positie van de burger als leek
kan gesteld worden dat deze in de regel dwingende voorschriften zijn. Dit geldt
niet alleen ten aanzien van de voorzieningen waarmee een laagdrempelig karakter van de procedure wordt veilig gesteld, maar ook ten aanzien van de voorzieningen die ervoor zorgen dat de rechter een actieve rol speelt. Zo zijn de
Belehrungspflicht, Erörterungspflicht en Hinweisfplicht verplichtende normen,
waar geen vrij gebruik van mogelijk is. Deze plichten brengen voor de burger
zonder uitzondering rechten mee. Lekenbescherming is in het Duitse bestuursprocesrecht derhalve in sterke mate wettelijk gegarandeerd.
§ 7.4.4 Vormen van lekenbescherming in het Duitse bestuursprocesrecht
Aan de juridische ondeskundigheid van de burger ten aanzien van de procedure
wordt vooral in de vorm van informatieverschaffing tegemoetgekomen. Zo
krijgt de burger informatie over de termijn waarbinnen en de manier waarop hij
tegen een besluit beroep kan instellen, en krijgt hij informatie over de normen
die hij tijdens de procedure in acht dient te nemen, zoals het benoemen van de
Streitgegenstand en zijn naam en de aanduiding van het bestuursorgaan. Daarnaast krijgt hij, indien deze dat noodzakelijk acht, van de rechter informatie over
welk materiaal hij nog dient aan te leveren. Voorts bestaat voor vrijwel alle verplichtingen die gelden na de ontvankelijkheid van het beroep, de mogelijkheid
om eventuele fouten te herstellen. De regie die de rechter in dezen dient te
voeren op grond van onder andere de Hinweispflicht zorgt ervoor dat het gegeven dat de burger als leek procedeert, niet in de weg hoeft te staan aan de materiële beoordeling van het geschil. Door de manier waarop de procedure is ingericht en de rol die de rechter in dit verband speelt, wordt, met andere woorden,
in ruime mate tegemoetgekomen aan het veronderstelde gebrek aan deskundigheid van de burger ten aanzien van het formele recht. Ook ten aanzien van de
juridische ondeskundigheid van de burger ten aanzien van het materiële recht
kan gezegd worden dat deze omstandigheid geen nadelige effecten voor de
burger hoeft te hebben; door de ruime omvang van de toetsing die de rechter
zelfstandig uitvoert, kan gezegd worden dat van de burger in dit kader niet veel
verwacht wordt. Hij hoeft niet zelf een juridisch deskundige te zijn om een
ruim oordeel te krijgen over de rechtmatigheid van het onderliggende besluit.
Zijn gebrek aan deskundigheid staat er, met andere woorden, niet aan in de weg
dat het besluit in ruime mate op rechtmatigheid wordt getoetst.
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§ 7.5

Rechtsvergelijking: lekenbescherming in het Nederlandse en
het Duitse bestuursprocesrecht

In dit rechtsvergelijkende deel zal het Nederlandse met het Duitse bestuursprocesrecht worden vergeleken waar het de manier betreft waarop en de mate
waarin in beide stelsels lekenbescherming wordt geboden. In het navolgende zal
achtereenvolgens worden ingegaan op de eerder gehanteerde tweedeling tussen
laagdrempeligheid enerzijds en de rol van de rechter daarbinnen anderzijds.
Vervolgens wordt ingegaan op de de vraag in hoeverre in beide stelsels wordt
tegemoet gekomen aan de ondeskundigheid van de burger ten aanzien van het
formele en het materiële recht. Afgesloten wordt met bevindingen en conclusies.
§ 7.5.1 Laagdrempeligheid in het Nederlandse en het Duitse bestuursprocesrecht
Zowel het Nederlandse als het Duitse bestuursprocesrecht beoogt laagdrempelig
te zijn en in beide stelsels zijn voorzieningen opgenomen teneinde te voorkomen dat burgers op procedurele gronden vastlopen in de procedure. In beide
stelsels kan de bestaandsreden voor die voorzieningen in belangrijke mate gevonden worden in de omstandigheid dat het procesrecht toegespitst dient te zijn
op deelnemers die niet als juridisch deskundige zijn aan te merken. In zowel het
Nederlandse als het Duitse bestuursprocesrecht bestaat de plicht om burgers te
informeren over hun rechtsmiddelen. Verschil tussen beide instrumenten is dat
in Duitsland duidelijker dan in Nederland is vastgelegd wat de consequenties
zijn van een niet-voldoen aan die verplichting. Moet een (zichzelf vertegenwoordigende) burger in Nederland, bij het achterwege blijven van een rechtsmiddelenclausule, zo snel mogelijk alsnog een beroepschrift indienen, in Duitsland is bepaald dat in dat geval de burger een jaar de tijd heeft om alsnog in
beroep te gaan. Voorts geldt hier dat, indien in het besluit een langere termijn
dan de wettelijke wordt vermeld, deze in beginsel in de plaats daarvan treedt. In
beide stelsels zijn de eisen die aan het beroepschrift gesteld worden gering te
noemen. Op straffe van ontvankelijkheid dient het beroepschrift in beide landen
de naam van de indiener en de aanduiding van het bestuursorgaan te bevatten.
Een grondeneis zoals die in het Nederlandse stelsel geldt, ontbreekt in het Duitse; daarin volstaat het dat de burger aangeeft wat de Streitgegenstand is, hetgeen
bij de Anfechtungs- en Verpflichtungsklage erop neerkomt dat het besluit onrechtmatig is en de burger in zijn rechten aantast. In zowel Duitsland als Nederland bestaat de mogelijkheid om verzuimen op dit gebied te herstellen. De overige eisen die in Duitsland gesteld worden, zoals het inbrengen van een
bestimmten Antrag en relevant feiten- en bewijsmateriaal spelen bij de ontvankelijkheid geen rol. Mochten onvolledigheden hierin niet hersteld worden, dan
kunnen zij hoogstens een rol spelen bij de gegrondheid van het beroep.
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§ 7.5.2 De rol van de rechter binnen de procedure
De mate waarin de rechter zich binnen de procedure actief kan opstellen, is
direct van invloed op de positie van de burger als leek in de procedure. Naarmate de rechter actiever is waar het de regie over de procedure en de omvang van
zijn toetsing betreft, neemt evenredig de mate waarin appel wordt gedaan op
juridische deskundigheid van partijen af. In het navolgende zal achtereenvolgens
de rechterlijke bemoeienis met de omvang van het geding, met de gronden van
het beroep en het verzamelen van het voor de beslechting van het geschil relevante feitencomplex in het Nederlandse en het Duitse stelsel met elkaar worden
vergeleken.
§ 7.5.2.1

Lekenbescherming bij het vaststellen van de omvang van het
geding

Van de manier waarop in het Nederlandse stelsel uitleg gegeven wordt aan de
‘reikwijdte’ van het beroep wordt aangenomen dat de gronden wat dat betreft
ruim worden uitgelegd en dat niet snel wordt aangenomen dat het beroep zich
niet tegen bepaalde onderdelen richt.639 Zoals aan de orde is geweest, is in de
jurisprudentie uitgemaakt dat in het licht van de rechtsbeschermingsfunctie van
het bestuursprocesrecht de aangevoerde beroepsgronden voldoende ruim naar
hun strekking opgevat dienen te worden. Bij de rol die de rechter in dit verband
speelt is een duidelijke relatie te zien met de lekenbescherming; juist vanwege de
te veronderstellen ondeskundigheid dienen de beroepsgronden voldoende ruim
opgevat te worden. In het Duitse stelsel is in dit verband het leerstuk met betrekking tot de Streitgegenstand en het Klagebegehren van belang. Zoals aan de
orde is geweest, is een van de ‘Soll-bestimmungen’ die gelden voor het beroepschrift, dat de burger aangeeft wat hij met de procedure nastreeft, hetgeen aangeduid wordt met het Klagebegehren. Bij de Anfechtungsklage wordt er in de
regel vanuit gegaan dat de Streitgegenstand is dat het betreffende besluit onrechtmatig is en dat de burger daardoor in zijn rechten wordt aangetast. Aan de
formulering van het procesdoel (Fassung des Klagebegehrens) is de rechter niet
gebonden; hij dient te controleren of datgene wat de burger stelt, hiermee in
overeenstemming is. De Duitse bestuursrechter speelt met betrekking tot de
omvang van het geding een actievere rol dan zijn Nederlandse collega.640
§ 7.5.2.2

Rol van de rechter bij het aanvullen van de rechtsgronden en
ambtshalve toetsing

Een van de eisen waaraan in het Nederlandse bestuursprocesrecht het beroepschrift dient te voldoen, is de eis de gronden van het beroep aan te voeren. Indien de burger deze verplichting niet naleeft, dient hij in de gelenheid te worden gesteld er alsnog aan te voldoen, alvorens de rechter tot niet639
640

Zie bijv. Damen e.a. 2013, p. 254.
Zie ook Schuurmans 2009, p. 63.
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ontvankelijkverklaring kan overgaan. Stond de Awb-wetgever een actieve rol
van de rechter voor ogen op het gebied van het aanvullen van de rechtsgronden,
in de rechtspraktijk is die een stuk beperkter te noemen. De rechter hoeft in
beginsel de burger niet op mogelijke gronden die zijn beroep zouden kunnen
ondersteunen, te wijzen of deze zelfstandig bij de beoordeling van het beroep te
betrekken, maar hij dient zich te beperken tot het vertalen van de expliciet aangevoerde klachten in juridische gronden. In het Duitse systeem bestaat in het
kader van de ontvankelijkheid geen eis om gronden aan te voeren. Zoals hierboven bleek, volstaat het wanneer de burger aangeeft wat zijn Klagebegehren is,
hetgeen er bij de Anfechtungsklage in beginsel op neerkomt dat de burger
meent dat het betreffende besluit onrechtmatig is en hem in zijn rechtspositie
aantast. De rechter voert zelfstandig een ruime rechtmatigheidstoetsing uit en
controleert of het besluit niet alleen formeel, dus in overeenstemming met procedurele voorschriften, maar ook materieel, rechtmatig is, dus in overeenstemming met de door het besluit bestreken rechtsnormen. Daarbij geldt wel als
beperking dat de vordering alleen kans van slagen kan hebben als het besluit niet
alleen in strijd is met het recht, maar daarnaast de burger aantast in zijn rechten;
de toetsing zal, anders gezegd, alleen tot het de door de burger gewenste resultaat leiden indien het besluit in strijd is met recht dat mede zijn belangen beoogt
te beschermen. Dat neemt niet weg dat in het Duitse systeem de positie van de
leek gunstiger te noemen is waar het de inbreng van gronden betreft. Is in het
Nederlandse stelsel de burger hier primair verantwoordelijk voor, uitgezonderd
kwesties van openbare orde, in Duitsland voert de rechter zelfstandig een brede
inhoudelijke toetsing uit. Mogelijk nadelige gevolgen van het gebrek aan deskundigheid van de burger kunnen zich daar als gevolg daarvan in mindere mate
manifesteren dan in het Nederlandse stelsel.
§ 7.5.2.3

Rol van de rechter bij het aanvullen van de feiten

In Nederland is de bestuursrechter bevoegd om de feiten aan te vullen en hoeft
hij zich dus niet neer te leggen bij de feiten zoals die zijn gepresenteerd door
partijen. Er is echter geen sprake van een rechterlijke verplichting, maar van een
bevoegdheid: de rechter kán de feiten aanvullen. In een vorig hoofdstuk is reeds
aan de orde geweest dat volgens de memories van toelichting op de Awb de
rechter deze bevoegdheid enerzijds heeft toegekend gekregen teneinde het mogelijk te maken uitspraak te doen op grond van de materiële waarheid en anderzijds om bestaande feitelijke ongelijkheden tussen het bestuur en de burger te
compenseren. Eerder is al betoogd dat, indien de rechter verplicht zou zijn uitspraak te doen op basis van de materiële waarheid, aan ‘ongelijkheidscompensatie’ op dit terrein nauwelijks behoefte kan ontstaan: als de rechter immers verplicht is om ervoor te zorgen dat het relevante feitenmateriaal op tafel komt, zal
hij er tevens voor zorg dienen te dragen dat hiaten in de aanlevering van het
feitencomplex, die zich in de regel eerder zullen voordoen bij de burger als leek,
weggewerkt worden. In de praktijk blijkt de rechter weinig aan zelfstandig feitenonderzoek te doen. Door de nieuwe zaaksbehandeling lijkt zijn bemoeienis
met de feiten echter wel weer toegenomen, in die zin dat hij tijdens een vroege
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zitting partijen wijst op stellingen die nog een nadere feitelijke onderbouwing
vergen. Zijn bemoeienis lijkt zich daardoor wel te beperken tot feiten die reeds
door partijen gesteld zijn, maar zoals gezegd nog nader bewijs vergen. Zijn bemoeienis lijkt zich derhalve niet of in mindere mate uit te strekken tot feiten die
niet door partijen zijn gesteld. Dit ligt wel anders ten aanzien van kwesties van
openbare orde. De feiten die in dat kader relevant zijn, worden wel ambtshalve
door de rechter onderzocht of aan de orde gesteld.
In het Duitse bestuursproces draagt de rechter de verantwoordelijkheid voor
de feiten. Door de geldende Untersuchungsgrundsatz dient hij ambtshalve het
feitencomplex te onderzoeken. De Untersuchungsgrundsatz wordt heden niet
meer zo toegepast als in vroeger tijden, in die zin dat de rechter zelfstandig onderzoek verricht naar de voor de beslechting van het geschil relevante feiten,
maar wordt in zijn uitwerking begrensd door de tevens in de Untersuchungsgrundsatz gelezen medewerkingsplichten van partijen. De rechter stelt dus nog
wel zelfstandig vast wat de voor het geschil relevante feiten zijn, maar in plaats
van daar steeds zelfstandig onderzoek naar te doen, zal hij partijen ertoe bewegen deze feiten met de daarvoor geschikte bewijsmiddelen naar voren te brengen. Door zijn ruimere toetsing dan de Nederlandse bestuursrechter zal zijn
bemoeienis met feiten zich ook uitstrekken tot die welke niet door partijen zijn
gesteld, maar die in het kader van de beslechting van het geschil wel relevant
worden gevonden door de rechter; in dat geval kan hij die zelf laten vaststellen
of partijen daartoe opdracht geven. De Hinweispflicht speelt in dezen een belangrijke rol: op basis daarvan is de rechter verplicht partijen te wijzen op onduidelijkheden of hiaten in hun presentatie van de feiten en dient hij hen aan te
sporen geschikte bewijsmiddelen te gebruiken. Het is duidelijk dat de rol van de
rechter ten aanzien van de feiten in Duitsland ruimer en intensiever is dan die
van de rechter in Nederland. Met deze nieuwe zaaksbehandeling lijkt de rol van
de Nederlandse bestuursrechter ten aanzien van de feiten in de richting van de
‘Duitse aanpak’ te schuiven.
§ 7.6

Algemene conclusies en bevindingen

Het Nederlandse en het Duitse stelsel van bestuursrechtelijke rechtsbescherming
hebben beide een laagdrempelig karakter en bevatten voorzieningen die beogen
de burger te beschermen tegen het te veronderstellen gebrek aan juridische deskundigheid van de burger. In beide stelsels bestaan voorzieningen die beogen de
burger informatie te verschaffen over zijn rechtsbeschermingsmogelijkheden en
bestaan voorzieningen die het mogelijk maken door burgers gemaakte vormverzuimen te herstellen. De mate waarin in beide stelsels door middel van wettelijke voorzieningen aan de procedurele ondeskundigheid wordt tegemoetgekomen, komt daarmee in grote mate overeen. Wat betreft de activiteiten die de
rechter kan of moet ontplooien, en die tevens tot gevolg hebben dat mogelijk
nadelige gevolgen van het gebrek aan juridische deskundigheid van de burger
zich kunnen manifesteren, zijn belangrijke verschillen waar te nemen. In de
eerste plaats zijn er verschillen met betrekking tot de rol die rechter speelt om te
voorkomen dat het gebrek aan deskundigheid van het formele recht van de
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burger zich kan openbaren. Van de Duitse bestuursrechter kan gezegd worden
dat hij tot een meer regisserende rol is verplicht dan de Nederlandse. Zo is hij
op basis van de Hinweispflicht gehouden tot het toewerken naar herstel van
gemaakte procedurele fouten, tot het ‘wegwerken’ van hiaten in de presentatie
van de feiten en tot het aansporen om geschikte bewijsmiddelen te gebruiken.
In het Nederlandse stelsel zijn dit soort verplichtingen in het Awb-procesrecht
niet terug te vinden. Door de nieuwe zaaksbehandeling kan verwacht worden
dat de Nederlandse bestuursrechter een meer regisserende rol gaat spelen. Deze
handelwijze is evenwel niet vastgelegd in de vorm van verplichtingen waaraan
de burger een corresponderend recht zou kunnen ontlenen. Bovendien is het de
vraag hoe expliciet de rechter de burger zal inlichten over het door hem gepresenteerde materiaal. Daarbij kunnen zich ook nog grote individuele verschillen
voordoen. Duidelijk is dat in het Duitse bestuursprocesrecht de rechter verplicht
is een stevige regie te voeren over de procedure. Daarmee is de positie van de
leek gunstiger te noemen dan in het Nederlandse stelsel. Dit geldt ook ten aanzien van de meer materiële aspecten van het procederen. In de eerste plaats geldt
dit ten aanzien van de feiten. Door de Untersuchungsgrundsatz is de rechter
primair de verantwoordelijke voor de feiten. Hoewel de nadruk thans meer dan
vroeger op de medewerkingsplicht van partijen ligt, is door die verantwoordelijkheid van de rechter daarvoor de situatie nog immer zo dat het de burger
minder snel onbekend zal blijven welke feiten relevant zijn voor de beslechting
van het geschil. Hoewel de burger nu dus meer dan vroeger die feiten zelf naar
voren dient te brengen, door de blijvende verantwoordelijkheid van de rechter
hiervoor zal hem in ieder geval duidelijk zijn welke feiten voor de beslechting
van het geschil belangrijk zijn. Gebrek aan juridische deskundigheid zal, met
andere woorden, niet snel de reden zijn dat de burger nalaat bepaalde feiten
(volledig) naar voren te brengen. In de tweede plaats leidt de ruimere toetsing
van de Duitse bestuursrechter tot een sterkere positie van de leek in de procedure. Deze is er, anders dan zijn Nederlandse collega, toe gehouden het besluit
zelfstandig te controleren op rechtmatigheid. Deze omstandigheid heeft overigens ook een relatie met het eerder genoemde onderdeel van het aanvullen van
de feiten. Blijkt uit die zelfstandige toetsing dat nog feitenmateriaal dient te worden aangeleverd, dan zal de rechter er op grond van de Untersuchungsgrundsatz
voor zorg dienen te dragen dat hier alsnog duidelijkheid over komt door eigen
onderzoek of door partijen op te dragen hier duidelijkheid over te verschaffen.
Doordat de rechter in ruime mate zelfstandig toetst of het besluit rechtmatig is,
kan het gebrek aan kennis van het materiële recht van de burger zich nauwelijks
doen gevoelen, zodat ook in dit opzicht de positie van de burger als leek in het
Duitse bestuursproces sterker is te noemen dan in het Nederlandse.
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§ 8.1

Samenvatting, slotbeschouwingen,
conclusies en aanbevelingen

Inleiding

In dit laatste hoofdstuk wordt eerst een samenvatting met de belangrijkste conclusies van dit onderzoek gegeven. Daarna zullen de verkregen inzichten worden toegepast op enkele knelpunten en ontwikkelingen die in het bestuursprocesrecht kunnen worden waargenomen. Ten slotte zullen na algemene conclusies enkele aanbevelingen worden gedaan aan de wetgever en de rechter.
§ 8.2

Samenvatting

Voor de bestuursrechtelijke procedure geldt geen verplichte procesvertegenwoordiging. De achtergrond hiervan ligt in het uitgangspunt dat rechtsbescherming tegen de overheid geen kostbare aangelegenheid mag zijn. Het niet voorschrijven van vertegenwoordiging stelt op zijn beurt echter ook eisen aan de
inrichting van de procedure. Die moet namelijk zo ingericht zijn dat deze doorlopen kan worden door partijen die geen of slechts in beperkte mate kennis
hebben van het recht. Traditioneel wordt aangenomen dat mede om die reden
de bestuursrechtelijke procedure laagdrempelig dient te zijn en dat de rechter
daarbinnen een actieve rol speelt. De aanleiding voor dit onderzoek vormde de
omstandigheid dat er ontwikkelingen in de jurisprudentie aan te wijzen zijn die
niet in overeenstemming lijken te zijn met voornoemde uitgangspunten. Voorbeelden van ontwikkelingen die niet lijken te stroken met het streven naar een
laagdrempelig procedure, betreffen de in de inleiding reeds genoemde onderdelentrechter en de jurisprudentie waarin is bepaald dat de burger zelf verantwoordelijk is voor zijn stellingen en daarvoor spontaan het benodigde bewijsmateriaal
dient aan te dragen. Daarnaast heeft zich in de afgelopen jaren de ontwikkeling
voorgedaan dat de rechter in steeds minder ruime mate uit zichzelf toetst of het
besluit van het bestuur dat onderwerp van de procedure is, rechtmatig is. Toetste hij in het verleden in ruime mate ambtshalve of dat besluit rechtmatig was,
thans beperkt hij zich doorgaans bij die toetsing tot de gronden die de burger
zelf tegen het besluit aanvoert. Daarnaast lijkt de rechter ook ten aanzien van de
feiten een beperktere rol te spelen dan hij in het verleden deed. Deze ontwikkelingen lijken niet te passen in een procesrecht dat dient te zijn toegesneden op
de positie van een leek en lijken zijn procespositie te verslechteren. Zij roepen
in ieder geval de vraag op in hoeverre leken bescherming dienen te krijgen in
een bestuursrechtelijke procedure.
Het streven om door middel van een laagdrempelige procedure enerzijds en
een actieve rechter daarbinnen anderzijds rekening te houden met de ondeskundigheid van de ‘burgerpartij’, wordt traditioneel aangeduid met de term ongelijkheidscompensatie. Teneinde antwoord te krijgen op de vraag wat onder het

247

HOOFDSTUK 8

beginsel van ongelijkheidscompensatie dient te worden verstaan en wat dit
voorschrijft, is de literatuur geanalyseerd. Daarbij is gebleken dat tal van voorzieningen in het bestuursprocesrecht in verband worden gebracht met het beginsel van ongelijkheidscompensatie. Hoewel het correct is te stellen dat tussen
het bestuursorgaan en de burger tal van ongelijkheden waar te nemen zijn, kan
van de meeste voorzieningen die als uitwerking van dit beginsel worden gezien,
niet worden gezegd dat deze primair vanwege die ongelijkheden bestaan. De
bestaansreden van deze voorzieningen dient indirect te worden gezocht in de
rechtsstaatidee en direct in de omstandigheid dat in het bestuursprocesrecht
verplichte procesvertegenwoordiging ontbreekt. Naast de eis van legaliteit die
geldt voor statelijk handelen, eist de rechtsstaatidee ook dat controle op of
rechtsbescherming tegen dat handelen mogelijk dient te zijn. Teneinde deze
mogelijkheid ook daadwerkelijk, materieel, te kunnen waarborgen, dienen aan
de mogelijkheid van controle of rechtsbescherming geen hoge kosten te worden
verbonden. Om die reden zijn de griffierechten in het bestuursprocesrecht relatief laag te noemen en is ervan afgezien procesvertegenwoordiging verplicht te
stellen. Het niet voorschrijven van procesvertegenwoordiging stelt op zijn beurt
eisen aan de (verdere) inrichting van de procedure. Die dient zo ingericht te zijn
dat het voor een leek doenlijk is om die te doorlopen. Voorkomen dient te
worden dat het gebrek aan juridische deskundigheid van de burger in de weg
staat aan zijn recht op controle op of rechtsbescherming tegen het bestuur.
Voorzieningen die hierop gericht zijn, kunnen het best aangeduid worden met
de term lekenbescherming en dienen in materieel opzicht dit recht te waarborgen. Het gebrek aan deskundigheid van een leek, in juridische context iemand
die geen deskundige is met betrekking tot het recht, is onder te verdelen in
gebrek aan deskundigheid ten aanzien van het formele recht, de regels die gelden in de procedure, en ten aanzien van het materiële recht, de regels aan de
hand waarvan dient te worden bepaald of het besluit de toets der rechtmatigheid
kan doorstaan. Aan het gebrek aan deskundigheid ten aanzien van het formele
recht kan in de eerste plaats worden tegemoetgekomen door de procedure laagdrempelig en informeel te houden, dat wil zeggen zonder ingewikkelde, voor
een leek moeilijk te begrijpen regelingen en door in ruime mate herstelmogelijkheden te bieden mocht de burger verzuimen voor hem geldende procedurele
normen na te leven. In de tweede plaats kan aan het gebrek aan deskundigheid
ten aanzien van het formele recht worden tegemoetgekomen door de rechter
een regisserende rol te laten spelen en hem een actieve rol toe te bedelen op het
gebied van informatieverschaffing over bijvoorbeeld de regels die gelden ten
aanzien van het bewijsrecht in abstracto en in concreto ten aanzien van het geschil dat hem is voorgelegd. Aan het gebrek aan deskundigheid ten aanzien van
het materiële recht zal vooral door de rechter tegemoetgekomen dienen te worden. Hij kan bijvoorbeeld bij de beoordeling van de gronden een lekenbeschermende rol spelen, in die zin dat hij deze ruim opvat en niet te snel aanneemt dat de burger bepaalde onderdelen van het besluit niet bij de rechterlijke
beoordeling betrokken zou willen hebben. Daarnaast kan hij in ruime mate het
besluit beoordelen op andere gronden dan die door appellant zijn ingebracht.
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Uit de analyse van de memories van toelichting op de Awb is naar voren
gekomen dat de ongelijkheidscompensatie een niet onbelangrijke rol heeft gespeeld bij de inrichting van de Awb. Daarbij is ook gebleken dat wat in de memories van toelichting over het doel en de functie van de ongelijkheidscompensatie wordt opgemerkt, in grote lijn overeenkomt met de opvattingen in de
literatuur hieromtrent. De Awb-wetgever zag vooral in de omstandigheid dat
het bestuur over eenzijdig uit te oefenen bevoegdheden beschikt een belangrijke
grond gelegen voor het bestaan van het beginsel van ongelijkheidscompensatie
en het is dan ook begrijpelijk dat de regering in het Awb-procesrecht het belang
van dit beginsel onderschrijft en nauw verweven ziet met zowel de doelstelling
‘handhaving van het objectieve recht’ als de doelstelling ‘het bieden van individuele rechtsbescherming’. Evenals bij de analyse van de literatuur blijkt evenwel
dat de voorzieningen die de Awb-wetgever voor ogen stonden om de ‘achterstand’ van de burger in een bestuursrechtelijke procedure te kunnen wegnemen,
vooral verband houden met het gebrek aan deskundigheid van de burger en niet
zozeer met het gegeven dat het bestuur over eenzijdig uit te oefenen bevoegdheden beschikt. In abstracto wil de Awb-wetgever lekenbescherming vooral
realiseren door middel van een laagdrempelige procedure enerzijds en door
middel van een actieve rechter daarbinnen anderzijds.
De laagdrempeligheid van de procedure uit zich vooral in de (relatief) geringe eisen die aan het beroepschrift worden gesteld, de herstelmogelijkheid ten
aanzien van veel procedurele eisen, de rechtsmiddelenclausule, de doorzendplicht, de verschoonbare termijnoverschrijding en de verplichting van het bestuursorgaan om alle op de zaak betrekking hebbende stukken over te leggen.
Concrete uitwerkingen van de wens om de bestuursrechter een actieve rol te
laten spelen betreffen zijn rol ten aanzien van omvang van het geding, de ambtshalve toetsing, het aanvullen van de rechtsgronden en de feiten en, in het kader
van de nieuwe zaaksbehandeling, zijn regisserende rol met betrekking tot het
verstrekken van inlichtingen over de procedure en de verplichtingen die daarbinnen voor partijen gelden.
Wat de aard van de lekenbeschermende instrumenten in de Awb betreft, kan
worden gesteld dat de voorzieningen in het kader van de laagdrempeligheid
zonder uitzondering verplichtingen zijn. De instrumenten waarmee de rechter
een actieve rol kan spelen, zijn zowel verplichtingen als bevoegdheden. Waar
ambtshalve toetsing en het aanvullen van de rechtsgronden verplichtingen zijn,
is een lekenbeschermende rol ten aanzien van de omvang van het geding niet
wettelijk vastgelegd. Wat betreft de vormen van de bescherming kan gesteld
worden dat vooral bescherming wordt geboden tegen het gebrek aan deskundigheid ten aanzien van het formele recht. Door middel van de laagdrempeligheid wordt getracht te voorkomen dat de burger vanwege zijn ondeskundigheid
strandt in de procedure. Daarbij geldt dat de burger in beginsel een herstelmogelijkheid dient te worden geboden wanneer hij vormvoorschriften niet naleeft.
Bij normen waarvan schendingen niet hersteld kunnen worden, dient de burger
voordat die normen voor hem gelden, hiervan op de hoogte te worden gebracht. De rechter is door de nieuwe zaaksbehandeling een grotere rol gaan
spelen in het kader van de formele lekenbescherming; door de daardoor toege-

249

HOOFDSTUK 8

nomen regie van de rechter wordt de burger beter ingelicht over zijn positie in
het geding, de procedure en zijn verplichtingen daarbinnen. Bescherming tegen
het gebrek aan deskundigheid ten aanzien van het materiële recht wordt slechts
in beperkte mate geboden. Bij de vaststelling van de omvang van het geding
speelt de rechter wel een lekenbeschermende rol, in die zin dat hij de beroepsgronden ruim opvat. Bij het aanvullen van de rechtsgronden lijkt de rechter
geen lekenbeschermende rol meer te spelen. In ieder geval toetst hij niet meer
zelfstandig aan normen die niet door de burger zijn ingeroepen, kwesties van
openbare orde daargelaten. De ambtshalve toetsing aan kwesties van openbare
orde kunnen slechts in beperkte mate een lekenbeschermend effect hebben,
namelijk waar het de toetsing betreft ten aanzien van de bevoegdheidsuitoefening.
In hoofdstuk 4, waarin verslag is gedaan van de interviews die onder rechters
zijn afgenomen over de werking van de lekenbescherming in de rechtspraktijk,
is gebleken dat in het algemeen bestuursrechters bij de behandeling van de zaak
rekening houden met de zwakke juridische articulatievaardigheden van de burger. Evenals in de literatuur wordt aangenomen, zien rechters lekenbescherming
gestalte krijgen in het laagdrempelige karakter van de procedure enerzijds en in
de actieve rol van de rechter anderzijds. De activiteiten die rechters ondernemen
om aan het gebrek aan deskundigheid van de burger tegemoet te komen, liggen
vooral op het gebied van informatieverschaffing aan de burger over hun processuele verplichtingen en, in het kader van de nieuwe zaaksbehandeling, het wijzen op onvolkomenheden in het aangeleverde procesmateriaal. Daarnaast is
gebleken dat de rechter zich in ruimere mate met de gronden van beroep lijkt in
te laten dan de jurisprudentie hieromtrent doet vermoeden. Is de rechter op
grond daarvan verplicht zich bij het aanvullen van de rechtsgronden te beperken
tot de expliciet door de burger aangevoerde klachten, in de praktijk blijkt de
rechter tijdens de zitting de burger door middel van suggesties en vragen stellen
te wijzen op mogelijk relevante gronden, die zijn beroep kunnen ondersteunen.
De aanpak van de rechter in dezen komt overeen met de manier die de Awbwetgever voor ogen stond.
Uitgebreid is ingegaan op de vraag welke argumenten ten grondslag liggen
aan de veranderde houding van de rechter ten aanzien van de ambtshalve toetsing en/of het aanvullen van de rechtsgronden en de feiten en of die houding in
voldoende mate recht doet aan de positie van de burger als leek. Als reden voor
de veranderde taakopvatting van de rechter wordt dikwijls gewezen op de verschuiving van de doelstelling van het bestuursprocesrecht die met de komst van
de Awb wordt gemarkeerd. Voor de komst van de Awb had ‘handhaving van
het objectieve recht’ als belangrijkste doelstelling van het bestuursproces te gelden. Als gevolg hiervan werd in ruime mate tegemoet gekomen aan het gebrek
aan deskundigheid van de burger ten aanzien van het materiële recht. Niet als
doel op zichzelf, maar vanwege de omstandigheid dat de rechter het als zijn taak
zag om het besluit zelfstandig, dus ook los van wat de burger hiertegen aanvoerde, op rechtmatigheid te beoordelen. Hierdoor kon het gebrek aan deskundigheid van de burger zich nauwelijks manifesteren en was zijn positie als leek ten
aanzien daarvan sterk te noemen. Bij de verklaring van de veranderde taakopvat-
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ting wordt doorgaans gebruikgemaakt van de ideaaltypische modellen van het
recours objectif en het recours subjectif. Bij de analyse en bespreking daarvan is gebleken dat de positie van de leek in het subjectieve model beduidend zwakker is
dan in het objectieve model, in die mate zelfs dat het te betwijfelen valt of in dit
model, dat in wezen overeenkomt met het civiele proces, wel voldoende recht
kan worden gedaan aan de positie van de burger als leek en of daarom in zuivere
vorm in dit model verplichte procesvertegenwoordiging wel kan ontbreken.
Belangrijker echter is dat uit de bespreking van de modellen van het recours objectif en het recours subjectif is gebleken dat dit analysekader zich er niet goed toe
leent om het Nederlandse bestuursprocesrecht mee te verklaren. In het subjectieve model noopt immers de aard van het recht tot een lijdelijker rol van de
rechter. De aard van het recht is onder de Awb hetzelfde gebleven; daar staat in
de regel nog steeds de toetsing van een besluit op rechtmatigheid centraal.
Aangezien de doelstelling van de Awb ‘het bieden van rechtsbescherming’
niet kan zien op de bescherming van subjectieve rechten, is onderzocht wat dan
onder de term rechtsbescherming dient te worden verstaan. Bij de analyse van
dat begrip in de memories van toelichting bij de Awb is gebleken dat het rechtsbeschermingsmodel van de Awb niet zoveel afwijkt van het controlemodel van
voor de Awb. Het onderscheidende criterium tussen beide modellen wordt
gevormd door de omstandigheid dat de toetsing van de rechtmatigheid van het
besluit onder de Awb plaatsvindt in het belang van de burger, terwijl die in het
‘klassieke’ model in het algemeen belang plaatsvond. De verschuiving kan derhalve ook niet verklaren waarom de rechter in mindere mate ambtshalve het
besluit op rechtmatigheid toetst. Ook de nadruk die met de komst van de Awb
op geschilbeslechting is gelegd, kan dit niet. Bij de bespreking daarvan is gebleken dat aan de hand van het streven naar meer definitieve geschilbeslechting
vooral kan worden verklaard waarom de rechter meer uitspraakbevoegdheden
heeft, maar niet waarom hij slechts in beperkte mate ambtshalve toetst. Ook in
het concept van de met de Awb geïntroduceerde ‘wederkerige rechtsbetrekking’
in het bestuursrecht kan geen verklaring worden gevonden voor de veranderde
taakopvatting van de rechter in dezen. De introductie van dit concept versterkt
eerder het beeld dat de Awb-wetgever onder de doelstelling ‘rechtsbescherming’
vooral verstaat dat de rechter zijn toetsing in plaats van in het algemeen belang
in het belang van de burger dient uit te voeren. Ook is gebleken dat de beperkte
taakopvatting van de rechter niet kan worden verklaard door het grondenstelsel
van de Awb. Voor de Awb gold ook de verplichting voor de burger om zijn
beroep van een motivering te voorzien, maar toen wist de rechter zich bij zijn
toetsing van de rechtmatigheid van het besluit niet beperkt tot de motivering, de
gronden dus, van het beroepschrift. In het licht van de rechtsbeschermingsfunctie hoeft de grondeneis niet te nopen tot een rechter die zich bij zijn toetsing
strikt beperkt tot de daarin aangevoerde gronden. De strikte uitleg die de rechter
daar thans aan geeft, doet in onvoldoende mate recht aan de positie van de burger als leek. De verklaring voor de beperkte opvatting van de omvang van het
geding – namelijk als omvang van het geschil, dat wil zeggen de gronden die de
burger heeft aangevoerd – zal vooral gezocht dienen te worden in de omstandigheid dat de rechter het bestuursproces primair als een partijenproces ziet en
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derhalve partijen verantwoordelijk acht voor datgene waar hij een oordeel over
geeft. Bij de bespreking van een partijenproces versus een rechtersproces is het
standpunt ingenomen dat deze visie om verschillende redenen valt af te wijzen.
In de eerste plaats strookt zij niet met de visie die de Awb-wetgever heeft verwoord in de memories van toelichting op de Awb en op grond waarvan moet
worden geconcludeerd dat deze dit proces primair als een procedure met een
dominante rol voor de rechter daarbinnen zag. Ander belangrijk argument betreft de omstandigheid dat deze visie geen recht doet aan de positie van de burger als leek; bij zijn gebrek aan juridische deskundigheid past niet de aanname
dat de burger het door hem aangebrachte (onderdeel van het) besluit alleen op
rechtmatigheid wil hebben beoordeeld ten aanzien van de door hem aangebrachte bezwaren.
Ook ten aanzien van de feiten speelt de rechter een terughoudender rol dan
waarvan de memories van toelichting op de Awb uitgaan. Wordt daarin een
actieve rechter gepresenteerd die zowel in het licht van de zwakke positie van
de burger als leek als in het licht van het zoeken naar de materiële waarheid zich
actief opstelt ten aanzien van de feiten die in het geding een rol spelen, in de
praktijk blijkt de rechter van de bevoegdheden die hem in dit kader zijn toebedeeld, slechts sporadisch gebruik te maken. De bestuursrechter heeft tekst, geschiedenis en systeem van de Awb, zoals die ook uit de memorie van toelichting
blijkt, niet in acht genomen. Bij de bespreking van de achtergronden van deze
veranderde taakopvatting is gebleken dat de rechter geen taak voor zichzelf ziet
ten aanzien van feiten die in het bewijsdomein van het bestuur liggen en voorts
dat hij alleen tot onrechtmatigverklaring overgaat indien bij onjuiste feiten het
bestuur een verwijt valt te maken. Betoogd is dat dit zowel in het licht van de
legaliteitseis als in het licht van de rechtsbeschermingsfunctie niet wenselijk is.
Bijkomend argument daartegen is dat juist de omstandigheid dat in het bestuursprocesrecht is afgezien van verplichte procesvertegenwoordiging, ertoe leidt dat
zich eerder de situatie kan voordoen dat het bestuur van onjuiste gegevens
wordt voorzien.
Uit het hoofdstuk over de normatieve waarde van het uitgangspunt van de
lekenbescherming is gebleken dat dit een karakteristiek element van het bestuursproces is en derhalve in een normatief-neutrale beschrijving van dit procesrecht als beginsel kan worden bestempeld. Bij de overige twee besproken
categorieën beginselen, te weten inrichtingseisen en rechtsbeginselen, is gebleken dat het beginsel van lekenbescherming niet als een rechtsbeginsel kan worden beschouwd. Ten aanzien van de lekenbeschermende, de rechter activerende
instrumenten zoals zijn bevoegdheid om de feiten aan te vullen en zijn rol bij
het uitleggen van de beroepsgronden in het kader van de vaststelling van de
omvang van het geding, kan dit reeds niet gezegd worden aangezien het hier
bevoegdheden en niet verplichtingen betreft, die bovendien in de praktijk, in
ieder geval ten aanzien van het (lekenbeschermend) aanvullen van de rechtsgronden en de feiten, in beperkte mate toepassing vinden. Ten aanzien van de
lekenbeschermende voorzieningen die de laagdrempeligheid beogen te garanderen, kan niet gezegd worden dat deze ongeacht eventuele codificatie deel zouden uitmaken van het positieve recht. Duidelijk is dat het beginsel van lekenbe-
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scherming beschouwd dient te worden als een inrichtingseis; een uiterst wenselijke voorziening waarmee beoogd wordt het recht op rechtspraak ook in materieel opzicht te garanderen.
Uit het onderzoek dat is uitgevoerd naar de mate waarin in de Duitse bestuursrechtelijke procedure rekening wordt gehouden met de positie van de
burger als leek, is gebleken dat daarin in ruime mate rekening wordt gehouden
met de omstandigheid dat daarin burgers als leken, juridisch ondeskundigen
derhalve, procederen. Reeds in de grondbeginselen van dit bestuursprocesrecht
komt dit naar voren. Voorbeelden hiervan zijn de ruime uitleg die aan het beginsel van het rechtliches Gehör wordt gegeven. Ook in de VwGO zijn tal van
voorzieningen te vinden die de procedure laagdrempelig beogen te houden,
zoals de rechtsmiddelenvoorlichtingsplicht, de geringe eisen die aan het beroepschrift worden gesteld, en de ruime mogelijkheid om fouten te herstellen. De
Duitse bestuursrechter is zonder twijfel als een actieve rechter te bestempelen.
Hij is verantwoordelijk voor het relevante feitencomplex en toetst in ruime
mate of het besluit rechtmatig is waardoor gebrek aan kennis van de burger van
het materiële recht zich niet of nauwelijks kan doen gevoelen. Ook aan het
gebrek aan kennis van het formele recht wordt in ruime mate tegemoet gekomen. De Hinweispflicht speelt in dit verband een belangrijke rol, op grond
waarvan de rechter ertoe gehouden is toe te werken naar het herstel van procedurele fouten, naar het naar voren brengen van de relevante feiten en het daarbij
behorende bewijsmateriaal. Door die vergaande verplichting van de rechter
kunnen nadelige effecten van het gebrek aan deskundigheid ten aanzien van het
formele recht zich nauwelijks manifesteren.
Uit de vergelijking tussen de mate waarin in de Nederlandse en in de Duitse
bestuursrechtelijke procedure met de juridische ondeskundigheid van de burger
rekening wordt gehouden, komen veel overeenkomsten, maar ook belangrijke
verschillen naar voren. De mate van laagdrempeligheid komt in grote lijnen
overeen, maar een belangrijk verschil betreft de omstandigheid dat de burger in
Duitsland geen gronden van beroep hoeft aan te voeren. Ten aanzien van de
lekenbescherming die door de rechter kan worden geboden is een belangrijk
verschil dat de rechter zelfstandig nagaat of het besluit rechtmatig is. Ook ten
aanzien van de lekenbescherming die hij kan bieden in het kader van de ondeskundigheid met de procedure, zijn verschillen aan te wijzen. Hoewel de nieuwe
zaaksbehandeling in Nederland leidt tot een meer regisserende rechter, is in
Duitsland die ‘regierol’ toch sterker verankerd in de wet. De Hinweispflicht is in
dit kader een sterk lekenbeschermingsinstrument, op basis waarvan de rechter
tot een vergaande bemoeienis met en zorg voor de leek blijkt te zijn belast.
Gesteld kan worden dat in de eerste plaats de formele lekenbescherming door
wettelijk vastgelegde, beschermende, voorzieningen in het Nederlandse en het
Duitse bestuursprocesrecht overeenkomen. In de tweede plaats wordt formele
lekenbescherming door de rechter in Duitsland, hoewel overeenkomend met de
Nederlandse situatie als gevolg van de hernieuwde aandacht hiervoor in Nederland, in meerdere mate geboden. In de derde plaats is wat betreft de materiële
lekenbescherming de leek onder het Duitse stelsel duidelijk beter af dan in het
Nederlandse. Algemeen gesteld komt het Duitse bestuursrechtelijke stelsel van
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rechtsbescherming in niet onbelangrijke mate ‘leekvriendelijker’ over dan het
Nederlandse.
§ 8.3

Slotbeschouwingen

Het beginsel van lekenbescherming heeft een lange staat van dienst in het bestuursprocesrecht. Ook bij de totstandkoming van de Awb heeft het een belangrijke rol gespeeld. Het Awb-procesrecht lijkt door het laagdrempelige – dat wil
zeggen eenvoudige en informele – karakter ervan, in ruime mate tegemoet te
komen aan het gebrek aan deskundigheid van de burger ten aanzien van het
formele recht. Daarnaast kan de rechter een rol spelen waarmee recht wordt
gedaan aan de positie van de burger als leek. De rechter kan ervoor zorgen dat
de burger wordt ingelicht over procedurele kwesties zodat deze weet wat er van
hem wordt verwacht tijdens de procedure. Op deze wijze kan aan het gebrek
aan kennis van het formele recht van de burger worden toegemoet gekomen.
Daarnaast kan de rechter tegemoet komen aan het gebrek aan deskundigheid ten
aanzien van het materiële recht door de gronden van beroep ruim uit te leggen.
Voorts kan hij bij het aanvullen van de rechtsgronden de burger ondersteunen
bij het formuleren of aanbrengen van zijn gronden. Gebleken is dat de rechter in
beperkte mate inhoudelijke assistentie geeft, zodat aan het gebrek aan deskundigheid ten aanzien van het materiële recht in mindere mate tegemoet wordt
gekomen. Hieronder zullen de verkregen inzichten in deze studie worden toegepast op ontwikkelingen die geen recht lijken te doen aan de positie van de
leek.
§ 8.3.1 Formele lekenbescherming door middel van laagdrempeligheid: knelpunten
In het Awb-procesrecht wordt in ruime mate tegemoetgekomen aan het gebrek
aan deskundigheid ten aanzien van de procedure. De Awb beoogt in ieder geval
laagdrempelig te zijn, dat wil zeggen informeel en eenvoudig en met ruime
herstelmogelijkheden bij vormverzuimen. Met name de doorzendplicht en de
rechtsmiddelenclausule lijken ervoor te zorgen dat voorkomen wordt dat de
burger als gevolg van zijn ondeskundigheid niet een procedure kan starten tegen
het bestuur. Dat wil niet zeggen dat zich ten aanzien van de beoogde laagdrempeligheid geen knelpunten voordoen in de rechtspraktijk.
§ 8.3.1.1

De onderdelentrechter van art. 6:13 Awb

In de inleiding is aan de hand van de casus ‘Standplaats Uithoorn’ reeds de aandacht gevestigd op de in het bestuursproces geldende onderdelentrechter (ook
wel onderdelenfuik genoemd), die erop neerkomt dat de burger in beroep niet
meer kan opkomen tegen onderdelen van een besluit, waartegen hij niet reeds
in de bezwaarfase gronden heeft aangevoerd. Deze onderdelentrechter was in de
jurisprudentie ontwikkeld en wordt nu gelezen in art. 6:13 Awb: geen beroep
bij de bestuursrechter kan worden ingesteld door een belanghebbende aan wie
redelijkerwijs kan worden verweten dat hij geen zienswijzen (…) naar voren
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heeft gebracht, geen bezwaar heeft gemaakt of geen administratief beroep heeft
ingesteld. Achterliggende gedachte van deze regeling is blijkens de memorie van
toelichting dat hiermee uitdrukking wordt gegeven aan de gedachte dat de toegang tot de rechter stechts openstaat voor diegene die gebruik heeft gemaakt van
een van de voorgeschreven bestuurlijke voorprocedures.641 Zoals De Waard het
formuleert, had art. 6:13 Awb betrekking op ‘procedurele buitensluiting’.642 In
de memorie van toelichting wordt ook een link met de lekenbescherming gelegd: genoemd uitgangspunt kan niet in alle gevallen aan de burger worden
tegengeworpen, ‘mede omdat in het bestuursrecht zonder rechtsbijstand kan
worden geprocedeerd’.643 Ter gelegenheid van de wijziging van art. 6:13 Awb
beoogde de regering een einde te maken aan de tot dat moment in de jurisprudentie geldende argumentatieve fuik, inhoudende dat gegevens, bewijsmiddelen
of beroepsgronden die voor het eerst in beroep werden ingebracht, buiten beschouwing gelaten dienden te worden. In de memorie van toelichting wordt
opgemerkt dat deze aanpak tot een te sterke juridisering van de bestuurlijke
besluitvorming heeft geleid.644 Het voorgestelde art. 6:13 Awb maakt aan deze
aanpak dus een einde, maar de fuik is blijven bestaan ten aanzien van gegevens,
bewijsmiddelen of beroepsgronden die zich richten tegen onderdelen van een
besluit die niet reeds in de bestuurlijke voorprocedure aan de orde zijn gesteld.
Een in bezwaar aangebrachte ‘verenging’ van het geding kan dus in (hoger)
beroep niet meer ongedaan worden gemaakt. Ten aanzien van de onderdelen
waartegen de burger eerst in beroep gronden aanvoert, wordt hij nietontvankelijk verklaard.645 In de literatuur is wel het standpunt ingenomen dat
art. 6:13 Awb het stelsel van de rechtsbescherming ontwricht, aangezien het
beroepsrecht nu, naast de voorwaarde dat men daarvoor belanghebbende moet
zijn, mede wordt bepaald door de gronden die in de bestuurlijke voorprocedure
naar voren zijn gebracht.646 Voorts wordt ten aanzien van onderdelen die wel
reeds in een voorprocedure aan de orde zijn gesteld, opgemerkt dat terzake
daarvan in beginsel nieuwe gegevens kunnen worden verstrekt, tenzij de belanghebbende redelijkerwijs kan worden verweten deze niet eerder te hebben
ingebracht.647
De Poorter stelt dat de ‘berustingsgedachte’ een legitiem doel dient, aangezien deze ‘in wezen een element [betreft] van rechtszekerheid’. De rechtszekerheid wordt geschonden wanneer door een ‘frontverandering’ – eerst in beroep
wordt een geheel ander, duidelijk te isoleren onderdeel van het bestreden besluit
aangevallen – partijen processueel worden overvallen.648 Hij stelt daarbij wel dat
TK 2003–2004, 29 421, nr. 3, p. 7.
De Waard 1999, p. 44.
643 TK 2003–2004, 29 421, nr. 3, p. 7.
644 Ibidem.
645 ABRvS 22 januari 2014, 201305748/1/R2. (In casu ging het om de een afdeling 3.4
Awb-procedure en had de uitsluiting derhalve betrekking op onderdelen waartegen niet
eerder zienswijzen waren ingebracht. Deze aanpak wordt echter ook gekozen bij niet eerder aangevallen onderdelen in bezwaar.)
646 Schreuder-Vlasblom 2007, p. 140.
647 Ibidem, p. 8.
648 De Poorter 2008, p. 366.
641
642
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het van belang is dat met enige terughoudendheid met de onderdelentrechter
dient te worden omgesprongen, in die zin dat men terughoudend dient te zijn
met het opknippen van besluiten in afzonderlijke onderdelen.649 Van de Griend
heeft er in haar proefschrift op gewezen dat art. 6:13 Awb op gespannen voet
zou kunnen staan met het in art. 6 EVRM neergelegde recht op toegang tot een
onafhankelijke rechter.650
Hoe nu de onderdelentrechter te beoordelen in het licht van de lekenbescherming? De vraag is of van een leek kan worden verwacht dat hij van deze
regel op de hoogte is. Indien hij hier niet van op de hoogte wordt gesteld, lijkt
het mij waarschijnlijk dat hij van deze regel, wanneer zich een art. 6:13 Awbsituatie voordoet, eerst kennis krijgt wanneer het al te laat is; wanneer de burger
van de rechter te horen krijgt dat zijn beroep zich niet tegen de in bezwaar niet
aangevallen onderdelen kan richten. Zolang de burger niet wordt ingelicht over
deze ‘trechternorm’, zou, in lijn met hoe lekenbescherming in de Awb is uitgewerkt en behoort te zijn uitgewerkt, deze norm de burger niet tegengeworpen
moeten kunnen worden; de norm dient namelijk te zijn dat burgers een herstelmogelijkheid dienen te krijgen wanneer zij vormvoorschriften schenden en,
indien herstel niet mogelijk is, zij, vóór deze norm geschonden kan worden,
hiervan op de hoogte moeten worden gesteld. Betekent dat tevens, dat, indien
de burger wel op deze voor hem geldende processuele norm wordt gewezen,
deze norm op zichzelf wel te verenigen is met het beginsel van lekenbescherming? In mijn ogen is het verdedigbaar dat men in beroep niet voor het eerst
tegen onderdelen kan opkomen, die men in de voorprocedure niet aan de orde
heeft gesteld. Dat ligt vervat in het uitgangspunt dat eerst een bestuurlijke voorprocedure moet worden doorlopen alvorens men in beroep bij de rechter kan;
komt men eerst in beroep tegen een splitsbaar onderdeel van het besluit op, dan
is ten aanzien daarvan niet eerst een bestuurlijke voorprocedure gevolgd. In het
licht van het recht op toegang tot de rechter ligt het inderdaad in de rede dat
met het opknippen van besluiten met gepaste terughoudendheid wordt omgegaan. Op grond van het beginsel van lekenbescherming dient de zichzelf vertegenwoordigende burger echter wel van deze norm op de hoogte worden gesteld. Nu het een norm betreft, waarvan schending zich niet leent voor herstel,
zal deze voordat hij van toepassing wordt, aan de burger dienen te worden meegedeeld, met inbegrip van de consequentie van het niet naleven van deze norm.
Ergens in de bestuurlijke voorfase zal de burger van deze trechter op de hoogte
dienen te worden gesteld. Het meest voor de hand liggend lijkt dit door middel
van de rechtsmiddelenclausule te realiseren. Wordt de burger niet op de hoogte
gebracht van deze ‘trechternorm’, dan mag niet van een leek verwacht worden
dat hij hiervan op de hoogte is. Zoals De Groot-van Leeuwen en Laemers het
formuleren, betekent de onderdelentrechter ‘vooral voor de niet geïnformeerde
burger een flinke beperking in zijn procespositie’.651 Consequentie van niet
De Poorter 2008, p. 366.
Van de Griend 2007, p. 190 e.v.
651 De Groot-van Leeuwen en Laemers 2010, p. 140. Zij stellen hier voorts bij dat onder
andere de jurisprudentie inzake de onderdelentrechter heeft gezorgd voor ingewikkelde
vraagstukken, ‘waar menig burger zonder rechtsbijstand niet voor is toegerust.’
649
650
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naleving van de hier bepleite voorlichtingsplicht dient dan ook te zijn dat deze
norm de burger niet kan worden tegengeworpen indien hij deze overtreedt.
§ 8.3.1.2

Eigen verantwoordelijkheid van de burger voor stellingen en bewijslevering

In de jurisprudentie is bepaald dat, nu het bestuursprocesrecht niet de formele
bewijsopdracht kent, partijen zelf verantwoordelijk zijn voor het uit eigen beweging naar voren brengen van stellingen en dat zij hiervoor spontaan het benodigde bewijs dienen aan te dragen. In de inleiding is reeds de vraag opgeroepen of deze opvatting is te verenigen met de omstandigheid dat de bestuursrechtelijke procedure doorlopen moet kunnen worden door leken en dat dit procesrecht hierop dient te zijn toegesneden. Uit het onderzoek naar lekenbeschermende voorzieningen in de Awb is gebleken dat het beginsel van lekenbescherming zo is uitgewerkt, dat burgers op de hoogte worden gebracht van de
voor hen geldende procedurele normen die niet voor herstel vatbaar zijn en dat
ten aanzien van de overige normen geldt dat in geval van schending een herstelmogelijkheid dient te worden geboden. In dat systeem past de hierboven
genoemde visie niet; van de norm dat partijen zelf verantwoordelijk zijn voor
het uit eigen beweging naar voren brengen van stellingen en hiervoor zelf spontaan het daartoe benodigde bewijs dienen aan te dragen, wordt de burger niet op
de hoogte gesteld. Hij zal van deze ‘bewijsnorm’, indien hij er niet aan heeft
voldaan, eerst bij de uitspraak van de rechter op de hoogte komen en een mogelijkheid tot herstel is dan niet meer aan de orde. In het licht van het beginsel van
lekenbescherming moet deze handelwijze dan ook worden afgewezen. In deze
studie is echter ook aan de orde geweest, dat de nieuwe zaaksbehandeling juist
ten aanzien van bewijskwesties een, voor de positie van de burger als leek, positieve verandering heeft gebracht. Tijdens de vroege zitting worden partijen
gewezen op mogelijke hiaten in hun gedingvoering, waaronder ook de ingebrachte stellingen en het daarbij behorende bewijs vallen. Het lijkt er dan ook
op dat met de nieuwe zaaksbehandeling de scherpe randjes van bovengenoemd
standpunt en de daaruit volgende handelwijze, zijn weggenomen. Het verdient
voorkeur om bij de nieuwe aanpak partijen expliciet te wijzen op de consequenties van het niet opvolgen van aanwijzingen die zij tijdens de zitting krijgen, zodat de burger weet dat hem gedurende de procedure niet nog eens een
kans wordt geboden om stellingen, die in de ogen van de rechtbank in onvoldoende mate zijn komen vast te staan, met (nieuw of ander) bewijs te ondersteunen. Uit onderzoek is gebleken dat burgers er ten onrechte van uitgaan, dat
met de mondelinge behandeling van de zaak het proces een aanvang neemt,
terwijl dit in de regel de eindfase daarvan vormt; het lijkt niet onaannemelijk dat
de burger ook ten aanzien van zijn stellingen en het bewijs daarvoor meent later
nog in de gelegenheid te worden gesteld aanvullend materiaal te leveren. Ook
hier geldt dus dat de burger niet alleen op de hoogte dient te worden gesteld van
de procedurele normen die voor hem gelden, maar tevens van wat de consequentie zal zijn van een eventueel verzuim.
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§ 8.3.1.3

Consequenties van vormverzuimen

De Awb kent in ruime mate herstelmogelijkheden voor de burger indien hij een
vormverzuim begaat. Bij het overtreden van normen, waarvan overtreding niet
hersteld kan worden, geldt dat deze normen vooraf aan de burger bekend dienen te worden gemaakt. Het gaat in dit verband om de bezwaar- en de beroepstermijn en het betalen van het griffierecht. Ten aanzien van de beroepstermijn
geldt nu dat, indien het bestuursorgaan of de gerechtelijke instantie de burger
hier niet over heeft ingelicht, de zichzelf vertegenwoordigende burger in beginsel een overschrijding niet kan worden tegengeworpen. Voor de overige normen geldt dat de burger bij schending daarvan een kans dient te worden geboden om alsnog aan die normen te voldoen. Wat de verschillende normen gemeen hebben, is dat de burger er niet alleen van op de hoogte dient te worden
gebracht – bij niet-herstelbare normen vóór deze overschreden kunnen worden,
bij herstelbare in ieder geval na schending, bij het bieden van de herstelmogelijkheid – maar ook dient te worden gewezen op de consequentie van deze
schendingen. In de gevallen van de norm voor de termijn voor het instellen van
beroep en het betalen van het griffierecht, en van de overige vormvoorschriften
die worden bestreken door de herstelbepaling in art. 6:6 Awb, waaronder bijvoorbeeld de vereisten voor het beroepschrift, geldt dat schendingen ervan leiden tot niet-ontvankelijkheid. De Awb bevat geen bepaling op grond waarvan
de rechtbank verplicht is de potentiële ‘vormverzuimer’ op de hoogte te stellen
van deze consequentie. In de praktijk gebeurt dit wel en de Procesregeling bestuursrecht schrijft dit ook voor. Het eerste lid van het tiende artikel luidt:
‘Indien de rechtbank vaststelt dat sprake is van een herstelbaar verzuim
als bedoeld in artikel 6:6 van de Algemene wet bestuursrecht, stelt zij
de indiener van het beroepschrift in de gelegenheid het verzuim binnen vier weken te herstellen. In de brief vermeldt de rechtbank dat het
beroep niet ontvankelijk kan worden verklaard indien het verzuim niet
binnen de gestelde termijn wordt hersteld.’
Hoewel burgers dus worden gewezen op het risico dat zij lopen wanneer een
bepaald vormverzuim door hen niet wordt hersteld, vraag ik me af of het
woordje ‘kan’ voldoende duidelijkheid schept. Ik vermoed dat leken, wanneer
zij bijvoorbeeld lezen dat het niet alsnog indienen van de gronden van beroep
kan leiden tot niet-ontvankelijkheid, in onvoldoende mate beseffen dat kan in
de regel zal betekent. In het maatschappelijk verkeer wordt over het algemeen
niet heel strikt omgesprongen met bijvoorbeeld betalingstermijnen of andere
verplichtingen; ‘fatale’ termijnen behoren, met andere woorden, eerder tot de
uitzondering dan tot de regel. Het ligt het voor de hand te veronderstellen dat
het in de praktijk voorkomt dat een leek de mededeling dat het beroep nietontvankelijk kan worden verklaard niet op de juiste waarde weet te schatten.
Het verdient dan ook de voorkeur om in de formulering beter tot uitdrukking
te laten komen wat de consequentie is van de hier bedoelde schendingen, namelijk niet-ontvankelijkheid van de burger. Een volgende formulering verdient dan
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ook de voorkeur: indien niet binnen de gestelde termijn aan de verplichtingen
wordt voldaan, wordt het beroep niet-ontvankelijk verklaard. Het voorgaande
geldt ten aanzien van alle voor de burgers geldende procedurele verplichtingen.
Overigens is de Procesregeling bestuursrechtelijke colleges 2014, die geldt voor
de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, de Centrale Raad van
Beroep en het College van Beroep voor het bedrijfsleven, op dit punt gewijzigd.
De Procesregeling van 2006 bevatte nog de bepaling dat nietontvankelijkverklaring wegens een verzuim slechts plaatsvond indien in de uitnodiging om het verzuim te herstellen was medegedeeld dat het beroep nietontvankelijk kon worden verklaard. De Procesregeling van 2014 stelt nu dat
niet-ontvankelijkverklaring slechts plaatsvindt indien in de uitnodiging tot herstel van een verzuim is medegedeeld dat indien het verzuim niet wordt hersteld,
het beroep niet-ontvankelijk wordt verklaard (art. 9 en 11 van de Procesregeling
bestuursrechtelijke colleges 2014). Het verdient aanbeveling om de procesregeling van de sectoren bestuursrecht op gelijke wijze aan te passen.
§ 8.3.1.4

Informatieverstrekking over door de burger na te leven normen

Bij de analyse van de lekenbeschermende voorzieningen in de Awb is naar voren gekomen dat de burger in beginsel, daargelaten een overschrijding van de
beroepstermijn, een herstelmogelijkheid dient te worden geboden indien hij een
vormvoorschrift niet naleeft. Voldoet de burger bijvoorbeeld niet aan de voor
hem geldende verplichting dat het beroepschrift een afschrift dient te bevatten
van het besluit waartegen zijn beroep zich richt, dan dient hij in de gelegenheid
te worden gesteld dit alsnog aan het beroepschrift toe te voegen. Art. 6:6 Awb
bepaalt dat de herstelmogelijkheid niet alleen ziet op vormverzuimen ten aanzien van de eisen die aan het beroepschrift worden gesteld, maar ook op ‘enig
ander bij de wet gesteld vereiste voor het in behandeling nemen van het bezwaar of beroep’. In de rechtsmiddelenclausule wordt alleen vermeld binnen
welke termijn en bij welke instantie bezwaar kan worden gemaakt of beroep
kan worden ingesteld. De overige normen, zoals die dat het beroepschrift gronden dient te bevatten of een aanduiding van het besluit waartegen het beroep
zich richt, worden niet meegedeeld, maar bij niet-naleving ervan geldt in beginsel dat een mogelijkheid tot herstel dient te worden geboden. In beide gevallen
wordt de na te leven norm dus één keer medegedeeld. Dit dient mijns inziens
ook de norm te zijn ten aanzien van elke norm die voor de burger geldt in de
procedure. Het komt mij voor dat ten aanzien van de informatieverstrekking
nog winst kan worden geboekt door in de rechtsmiddelenclausule niet alleen te
vermelden binnen welke termijn en bij welke instantie beroep kan worden
ingesteld, maar door ook te vermelden aan welke eisen het beroepschrift dient te
voldoen. Zoals aan de orde gesteld, omvat de rechtsmiddelenvoorlichtingsplicht
in Duitsland ook de verplichting om aan te geven aan welke (dwingende) eisen
het beroepschrift dient te voldoen. Het lijkt mij goed om, zeker nu ervan dient
te worden uitgegaan dat een zichzelf vertegenwoordigende burger in de regel
geen of slechts in zeer beperkte mate kennis heeft van de procedurele normen
die voor hem gelden, hem, indien de mogelijkheid daartoe bestaat, vóór die
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normen voor hem van toepassing worden (en overtreden kunnen worden) hiervan op de hoogte te stellen. Zoals gezegd, lijkt mij de rechtsmiddelenclausule
hiervoor een uitermate geschikt instrument. Naast een beknopte weergave van
de eisen die ten aanzien van het beroepschrift gelden, zou ook nog verwezen
kunnen worden naar een centraal informatiepunt over de procedure in het algemeen en procedurele normen daarbinnen in het bijzonder. Op de website
rechtspraak.nl staat uitleg over de eisen die gelden voor een bezwaar- of beroepschrift. Een verwijzing bij de rechtsmiddelenclausule naar die website kan ook
helpen voorkomen dat een burger bepaalde voorschriften verzuimt na te leven.652 Ook kan daar informatie worden verstrekt over de werkwijze van de
rechter en dan meer specifiek over de mate waarin hij het besluit op rechtmatigheid beoordeelt, namelijk aan de hand van de door de burger aangevoerde
gronden. In de volgende subparagraaf zal nader op dit laatste punt worden ingegaan.
§ 8.3.1.5

Het grondenstelsel van de Awb

Uitgebreid aan de orde is geweest de in de Awb geldende grondeneis. Hoewel
doorgaans wordt aangenomen dat de eisen die aan het beroepschrift worden
gesteld, gering zijn waar het de ontvankelijkheid betreft, is het de vraag of de eis
zoals die nu geldt, in voldoende mate recht doet aan de positie van de burger als
leek. Zoals gebleken, gold ook onder de voorlopers van de Awb, onder andere
de Wet Arob en de Wet Bab, de eis om het beroepschrift van een motivering te
voorzien. Onder die processtelsels leverde die eis voor de burger niet veel problemen op, aangezien de rechter los daarvan zelfstandig in vergaande mate naging of het besluit rechtmatig was. Onder de Awb geldt echter dat de rechter
zich bij zijn toetsing beperkt tot de in het beroepschrift genoemde klachten. De
burger is door deze aanpak in beginsel zelf verantwoordelijk voor de mate waarin het besluit van het bestuur getoetst wordt. Feitelijk wordt er met deze aanpak
vanuit gegaan dat de burger het door hem aangebrachte besluit slechts beoordeeld en eventueel vernietigd wil hebben op de basis van de gronden die hij er
zelf tegenin weet te brengen. Ten zeerste dient te worden betwijfeld dat deze
praktijk voldoende recht doet aan de positie van de burger als leek. De Awb
behoort uit te gaan van de veronderstelling dat de burger geen noemenswaardige kennis heeft van het recht. Meer recht aan zijn positie doet de aanname dat
hij het besluit of het onderdeel ervan dat hij aanvecht, vernietigd wenst te hebben ongeacht de grond. De gronden van beroep die de burger aanvoert, fungeren in deze aanpak als aanknopingspunt bij het vaststellen van de omvang van
het geding, dat wil zeggen de vaststelling tegen welk besluit of welk onderdeel
ervan de burger zijn beroep richt.

Van belang is daarbij uiteraard wel dat de juiste informatie wordt verstrekt. Zie bijvoorbeeld de kritiek van Damen in AB 2013/377 op de website van de Raad voor de rechtspraak
omdat de burger daar meegedeeld wordt dat het niet verplicht, maar wel verstandig is het
bezwaarschrift aangetekend te versturen.
652
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Mocht de rechter aan de huidige handelwijze willen vasthouden, dan dient
de burger in ieder geval erop te worden gewezen dat zijn beroep slechts wordt
beoordeeld op grond van door hem ingebrachte, al dan niet juridisch verwoorde, klachten en dat hij van de rechter in dezen geen hulp hoeft te verwachten.
Zonder die mededeling zou de burger terecht van de veronderstelling kunnen
uitgaan dat, nu het Awb-procesrecht het voor hem als leek mogelijk maakt een
bestuursrechtelijke procedure te doorlopen, deze procedure geen, of slechts in
zeer beperkte mate, appel doet op juridische deskundigheid en dat derhalve de
rechter het besluit in ruime mate op rechtmatigheid zal beoordelen. Het behoeft
aan het einde van deze studie geen betoog, dat deze aanpak niet mijn voorkeur
heeft; het zou echter wel het minste zijn waar de huidige, strikte uitleg van het
grondensysteem toe verplicht.
§ 8.3.1.6

De Brummenjurisprudentie

In de inleiding werd reeds gewezen op de de zogenoemde Brummenlijn653. Een
‘Brummensituatie’ doet zich voor in het geval een belanghebbende succesvol
beroep heeft ingesteld bij de rechtbank en het besluit dus vernietigd wordt,
echter niet op basis van alle gronden die de belanghebbende heeft ingebracht.
Mocht het bestuursorgaan een nieuw besluit nemen dat inhoudelijk sterk overeenkomt met het vernietigde besluit, dan kan in het vervolgberoep de belanghebbende niet die gronden meer aanvoeren die in eerste aanleg door de rechtbank uitdrukkelijk en zonder voorbehoud zijn verworpen. Tegen dat gedeelte
van de uitspraak had belanghebbende, ook al was hij in het gelijk gesteld – zij
het op andere gronden – in beroep moeten gaan. Dat gedeelte van de uitspraak
heeft dan gezag van gewijsde gekregen: het heeft tot gevolg dat de rechtbank in
het beroep tegen de nieuwe beslissing op bezwaar heeft uit te gaan van de juistheid van het oordeel over die beroepsgronden in de eerdere uitspraak. In de
literatuur is veel kritiek geuit op deze aanpak van de Afdeling. De kritiek komt
er vooral op neer dat het voor de burger moeilijk te begrijpen is dat hij, ondanks
dat hij de zaak gewonnen heeft, toch hoger beroep moet instellen tegen verworpen gronden (en griffierecht moet betalen en proceskosten moet maken) om
te voorkomen dat deze bindend worden.654 Voorts wordt gesteld dat de Brummen-lijn leidt tot processuele ongelijkheid tussen het bestuur en de burger, omdat het bestuur – anders dan de burger – bij het opnieuw voorzien niet gebonden is aan het oordeel van de rechtbank waarbij bepaalde door de burger aangevoerde gronden zijn verworpen.655
Waarin is de ratio van de plicht om door de rechter in eerste aanleg uitdrukkelijk en zonder voorbehoud verworpen gronden direct in hoger beroep aan te
vechten gelegen? Zoals uit de hierboven gegeven beschrijving van de Brummenlijn blijkt, is de ratio ervan te vinden in het leerstuk over het gezag van
ABRvS 6 augustus 2003, AB 2003, 355, m.nt. P.A. Willemsen en R.J.G.M. Widdershoven.
654 P.A. Willemsen en R.J.G.M. Widdershoven in hun noot onder ABRvS 6 augustus
2003, AB 2003, 355.
655 Ibidem.
653
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gewijsde. Volgens de Afdeling wordt met het ten tweeden male beoordelen van
de door de rechtbank uitdrukkelijk en zonder voorbehoud verworpen beroepsgronden het gezag van de rechterlijke uitspraak waartegen geen rechtsmiddel is
aangewend, miskend. De rechtszekerheid brengt met zich mee, aldus de Afdeling, dat het betrokken bestuursorgaan en belanghebbenden mogen uitgaan van
de rechtmatigheid van het besluit, voor zover hiertegen beroepsgronden zijn
gericht en de rechtbank deze uitdrukkelijk en zonder voorbehoud heeft verworpen.656 Willemsen en Widdershoven hebben in hun noot onder de uitspraak
waarin de Afdeling ‘omging’ van de Amicitia- naar de Brummenlijn overtuigend
aangetoond dat op deze redenering het nodige valt af te dingen.657 Zij stellen dat
wanneer de rechtbank een beroep gegrond verklaart, ook al worden bij die
gegrondverklaring bepaalde aangevoerde gronden verworpen, het bestreden
besluit volledig wordt vernietigd. Het besluit als rechtshandeling wordt door de
terugwerkende kracht van de vernietiging geacht nooit te hebben bestaan.658 Zij
hebben dan ook moeite met het argument van de Afdeling dat de rechtszekerheid met zich brengt ‘dat het betrokken bestuursorgaan en belanghebbenden
mogen uitgaan van de rechtmatigheid van het besluit, voor zover hiertegen
beroepsgronden zijn gericht en de rechtbank deze uitdrukkelijk en zonder voorbehoud heeft verworpen’. Zij stellen hier voorts terecht de vraag bij hoe men
nu kan uitgaan van de rechtmatigheid van een besluit, terwijl dat besluit als gevolg van de volledige vernietiging nu juist uit de wereld van het recht is verwijderd. ‘Iets wat rechtens niet meer bestaat, kon toch niet tegelijkertijd rechtmatig
zijn?’659 Wat het argument van de Afdeling dat ‘het ten tweeden male beoordelen van door de rechtbank uitdrukkelijk en zonder voorbehoud verworpen
beroepsgronden het gezag van de rechterlijke uitspraak waartegen geen rechtsmiddel is aangewend miskent’ betreft, merken de annotatoren op dat dit wellicht juist is voor de tweede beoordeling door de rechtbank zelf. Deze moet
immers, zonder dat een hogerberoepsinstantie zich over haar eerdere oordeel
heeft gebogen, haar eerdere oordeel ‘heroverwegen’. Het argument gaat dus niet
op voor een eventueel hoger beroep.
Het gevolg van schending van de Brummennorm is dat de burger de door
de rechtbank verworpen gronden in een vervolgberoep niet meer aan de orde
mag stellen (tenzij hij zelf hoger beroep instelt tegen de uitspraak van de rechtbank). Een mogelijkheid tot herstel bestaat niet. Het beperkt dus de rol van de
rechter in zijn beantwoording van de vraag naar de juridische juistheid van de
materieelrechtelijke aanspraak die de burger meent te hebben. Een burger heeft
in een dergelijk geval maar één keer een rechterlijk oordeel over zijn gronden
Ibidem.
Willemsen is in haar dissertatie uit 2005 overigens beduidend ‘milder’ over de Brummenjurisprudentie, zie Willemsen 2005, p. 181.
658 Zij wijzen er hierbij voorts op dat gedeeltelijke vernietiging van een besluit van de
onderhavige problematiek dient te worden onderscheiden. Daarbij is het immers wel zo dat
splitsbare onderdelen van een besluit apart vernietigd kunnen worden. Tegen de in stand
gelaten onderdelen zal de burger hoger beroep in moeten stellen.
659 P.A. Willemsen en R.J.G.M. Widdershoven in hun noot onder ABRvS 6 augustus
2003, AB 2003, 355.
656
657
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ontvangen. Zoals hierboven al aan de orde gesteld, zal het voor de gemiddelde
burger niet goed te begrijpen zijn dat hij, ondanks het feit dat hij de zaak gewonnen heeft, toch in hoger beroep moet gaan. Nu kan een goede voorlichting
in dezen voorkomen dat de burger daadwerkelijk benadeeld wordt door de
Brummennorm. Ik zou die als een voorwaarde willen beschouwen voor de
toepasbaarheid van de norm; is de burger er in een dergelijk geval niet op gewezen dat hij tegen een uitspraak met uitdrukkelijk en zonder voorbehoud
verworpen gronden afzonderlijk hoger beroep moet instellen, dan dient zulks in
de weg te staan aan de toepassing van de norm en moet de burger de mogelijkheid hebben dergelijke gronden op de ‘Amicitia-manier’ alsnog in het vervolgberoep aan de orde te stellen. Het meest voor de hand liggend lijkt mij zulks
middels de rechtsmiddelenvoorlichting te realiseren. Hoe is anders nog te verdedigen dat het bestuursprocesrecht laagdrempelig is en dat het voor de gemiddelde burger doenlijk is zonder (geleerde) rechtsbijstand door middel van de bestuursrechtelijke procedure op te komen tegen een besluit van het bestuur?660
Voorkeur echter verdient het in mijn ogen om een dergelijke norm in het
geheel niet te ontwikkelen en toe te passen. In een procesrecht, dat laagdrempelig dient te zijn, juist omdat een zichzelf vertegenwoordigende burger zonder
noemenswaardige kennis van het recht, tot uitgangspunt moet worden genomen, is een dergelijke formalisering ongewenst. Deze handelwijze werpt onnodige barrières op voor burgers om hun recht op rechtsbescherming te effecturen;
zij staat de materiële waarborg van dit recht, waar lekenbescherming nu juist
voor is ontwikkeld, in de weg.661
§ 8.3.2 Formele lekenbescherming door middel van een regisserende rechter

Terzijde zij opgemerkt dat als men het beroep op de rechtszekerheid van de Afdeling al
zou volgen, dit alleen relevant wordt in meerpartijgeschillen. Voor de appellerende burger
kan het beroep op de rechtszekerheid niet bedoeld zijn, aangezien deze het immers zelf in
de hand had (onder de Amicitia-lijn) om bepaalde verworpen gronden alsnog aan de orde
te stellen. Voor het bestuursorgaan evenmin, aangezien de verworpen gronden juist in het
voordeel van het bestuur werken; op die gronden was er immers niets mis met het besluit
en de kans was niet groot dat de rechter bij zijn tweede beoordeling van de gronden daar
anders over ging denken. Op grond hiervan is het in ieder geval niet goed verdedigbaar om
de Brummennorm ook toe te passen in tweepartijgeschillen.
661 Daar komt nog bij dat toepassing van de Brummennorm proceseconomisch nadelig lijkt.
Willemsen en Widdershoven stellen in de eerder genoemde noot dat de Brummennorm
ertoe leidt dat appellanten er min of meer toe gedwongen worden om zekerheidshalve
hoger beroep in te stellen tegen de gronden die door de rechtbank zijn verworpen, terwijl
in veel gevallen de appelprocedure overbodig zal zijn. De rechtbanken zullen immers ook
besluiten vernietigen op andere dan de bij het opnieuw voorzien herstelde gronden. In die
gevallen zal betrokken appellant bij het opnieuw voorzien een gunstig besluit krijgen. In dat
geval heeft de hogerberoepsinstantie zich over een achteraf overbodige zaak gebogen. Een
tweede proceseconomisch nadeel is dat de Brummennorm de afdoening van de zaak kan
vertragen. Het risico bestaat daardoor namelijk dat zowel bij het bestuursorgaan als het
appelcollege de neiging zal bestaan om op elkaar te wachten; het bestuursorgaan zal willen
weten hoe het appelcollege over de door de rechtbank verworpen gronden oordeelt, terwijl
het appelcollege geneigd zal zijn de besluitvorming van het bestuur af te wachten, op grond
waarvan het overbodig kan zijn over de verworpen gronden een oordeel te vellen. Zie
Willemsen en Widdershoven in hun hierboven aangehaalde noot.
660

263

HOOFDSTUK 8

De mate waarin de rechter regie voert in de bestuursrechtelijke procedure, is
met de komst van de nieuwe zaaksbehandeling toegenomen. In deze studie is
hiervan gezegd dat deze een instrument is dat volop mogelijkheden biedt om
lekenbescherming te bieden. Tijdens de vroege zitting kan de burger vertrouwd
worden gemaakt met wat hem binnen de procedure te wachten staat en kan
hem naast algemene informatie over de bestuursrechtelijke procedure ook informatie worden gegeven die is toegespitst op zijn zaak. Zo kan de burger duidelijkheid worden verschaft over zijn positie in de procedure en kan hij op
eventuele hiaten in zijn gedingvoering tot dat moment worden gewezen. Daarnaast kan hem duidelijk worden gemaakt welke van de door hem ingebrachte
stellingen nog in onvoldoende mate van bewijs zijn voorzien. Zolang de rechter
blijft vasthouden aan de strikte uitleg van het grondensysteem van de Awb en
zijn beperkte rol op het gebied van de ambtshalve toetsing en het aanvullen van
de rechtsgronden en de feiten, zou tijdens de vroege zitting de burger ook eventueel kunnen worden gewezen op de mogelijkheid of wellicht noodzaak tot het
inschakelen van professionele rechtsbijstand, mocht uit de stukken van appellant
blijken dat deze de kernpunten van de zaak volledig over het hoofd lijkt te zien.
Dat kan wel betekenen dat de zaak moet worden heropend en er een nieuwe
zitting moet komen.
§ 8.3.3 Materiële lekenbescherming door middel van een actieve rechter: knelpunten
Materiële lekenbescherming wordt, zoals is gebleken, slechts in beperkte mate
geboden in het Awb-procesrecht. Hoewel de Awb-wetgever een actieve rechter
voor ogen leek te staan, heeft de praktijk uitgewezen dat de bestuursrechter wat
betreft het aanvullen van de rechtsgronden of de zelfstandige toetsing en het
aanvullen van de feiten deze actieve rol niet heeft waargemaakt.
§ 8.3.3.1

De beperkte materiële lekenbescherming door middel van ambtshalve toetsing

Evenals Stroink662 en Damen663 is het mijn overtuiging dat het Awb-procesrecht
de burger minder rechtsbescherming biedt dan het bestuursprocesrecht van voor
1994.664 Hoewel bepaalde, belangrijke lekenbeschermende voorzieningen –
zoals de doorzendplicht – nog niet over de hele linie waren ontwikkeld, en aan
het schenden van de verplichtingen om burgers over hun rechtsmiddelen in te
lichten nog niet de consequentie werd verbonden dat de (zichzelf vertegenwoordigende) burger een overschrijding van de beroepstermijn niet kan worden
tegengeworpen, kon, algemeen gesteld, de ontvankelijke burger een rechter
tegemoet zien die bereid was het door hem aangebrachte besluit van het bestuur
in ruime mate op rechtmatigheid te beoordelen. Door die ruimhartige taakopvatting kon de burger rekenen op een grondige toetsing op rechtmatigheid en
hoefde hij niet te vrezen dat die toetsing zich zou beperken tot datgene wat hij
Stroink 2006, p. 12.
Damen 2004, p. 155 e.v.
664 Stroink 2006, p. 12.
662
663
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met zijn beperkte juridische expertise zelf hiertegen wist in te brengen. Zoals
eerder betoogd in deze studie, vatte de rechter zijn taak wel te ruim op waar het
ultra petita gaan en reformatio in peius betrof; hier zij herhaald dat de rechter uit de
omstandigheid, dat aan de burger het recht is toegekend om een vermeend
onrechtmatig besluit aan een rechterlijk oordeel te onderwerpen, reeds de verboden van ultra petita gaan en reformatio in peius had behoren af te leiden. Had de
rechter zijn taak opgevat conform de verwachting van de Awb-wetgever zoals
tot uitdrukking komend in de memories van toelichting op de Awb, dan had dit
dienen te leiden tot een rechter die deze verboden in acht nam en voor het
overige een door de burger aan hem ter beoordeling voorgelegd besluit in ruime
mate toetste op rechtmatigheid. Daarbij was het noodzakelijk en begrijpelijk
geweest dat hij die toetsing niet zou laten uitstrekken tot recht dat (kennelijk)
niet ook de belangen van de appellerende burger beoogt te beschermen. Een
andere grens is wat mij betreft ook dat de rechter niet zelfstandig, zoals de hoogste bestuursrechter in Duitsland het formuleert, ‘auf Fehlersuche’ hoeft te gaan.
Wat hij wel dient te doen is in ruimere mate dan thans geschiedt, nagaan of het
besluit de toets der rechtmatigheid kan doorstaan. Hieronder, bij de aanbevelingen aan de rechter, worden handvatten aangereikt voor de ontwikkeling van
een voor die ruimere toetsing te hanteren toetsingskader.
Men wijst er vaak op dat van de burger wat betreft het aanvoeren van zijn
gronden niet veel wordt verwacht: dat deze slechts hoeft aan te geven ‘waar hij
last van heeft’ en dat hem niet meer rechtsbescherming hoeft te worden geboden dan tegen datgene waar hij last heeft. Dit standpunt bergt de misvatting in
zich dat ervan uitgegaan wordt dat de burger dit precies weet aan te geven.
Datgene wat hij in dat kader aanvoert, is waarschijnlijk het enige wat hij als
juridisch relevant weet in te brengen tegen het besluit. Zoals eerder gezegd,
impliceert de eis van de ‘waaromkwestie’ die de burger in zijn beroepschrift
moet verwoorden, kennis van het materiële recht, hetgeen geen recht doet aan
de positie van de burger als leek. Meer recht aan die positie doet de aanname dat
de burger van de rechter wil horen of het bestuur bij het nemen van het besluit
het recht dat (mede) zijn belangen beoogt te beschermen in acht heeft genomen.
Dat betekent dat het voorbeeld uit de inleiding – waarin de rechter in eerste
aanleg niet zelf de grond mocht hanteren dat het besluit in strijd was met de
motiveringsplicht voor het bestuur – de toets der kritiek niet kan doorstaan. In
een dergelijk geval dient de rechter aan te nemen dat die grond past in de strekking of de vordering van het beroep – het besluit of een bepaald onderdeel ervan is onrechtmatig – en hij mede op die grond het besluit dient te beoordelen
en zo nodig dient te vernietigen. Die aanpak doet meer recht aan de positie van
de burger als leek. De aanname van de bestuursrechter dat de burger zijn vordering alleen zou willen zien toegewezen op de door hem aangevoerde gronden,
doet, met andere woorden, geen recht aan de rechtsbeschermingsfunctie van het
bestuursproces; dit knelt temeer in het licht van de positie van de burger als leek.
Daar komt bij dat door de houding van de rechter het vermoeden van rechtmatigheid van het bestuurshandelen als gevolg van zijn positie van ‘defendeur’ als
het ware wordt versterkt. Nu hij zijn taak zo opvat dat hij het besluit alleen
hoeft te controleren op rechtmatigheid naar aanleiding van de gronden van de
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burger en hij dus slechts controleert of de stellingen van de burger over de
rechtmatigheid van het besluit juist zijn, respecteert hij het systeeminherente
vermoeden dat voor het overige het besluit rechtmatig is. Als men het met de
eis van rechterlijke onpartijdigheid in strijd zou vinden dat de rechter zich met
een ruime ambtshalve toetsing enigermate aan de zijde van appellant schaart –
hetgeen ik bestrijd: dat is een noodzakelijk gevolg van de niet voorgeschreven
procesvertegenwoordiging – kan met evenveel recht worden betoogd dat de
rechter zich aan de zijde van het bestuur schaart indien hij zich bij die toetsing
beperkt tot de gronden die een leek tegen het besluit weet in te brengen. Ik
betwijfel dat een dergelijke ‘bestuursvriendelijke’ houding in overeenstemming
is met de functie die het bestuursprocesrecht geacht wordt te vervullen in een
rechtsstaat: het bieden van rechtsbescherming vóór burgers tégen statelijk optreden. Het ontbreken van verplichte procesvertegenwoordiging noopt, zoals eerder gezegd, tot een materiële inkleuring van dat recht. Als de hierboven genoemde benadering al verdedigbaar kan zijn, dan toch alleen in een stelsel waar
procesvertegenwoordiging is voorgeschreven.
§ 8.3.3.2

De beperkte materële lekenbescherming door middel van de toetsing van de feiten

Door de nieuwe zaaksbehandeling is de regisserende rol van de rechter ook ten
aanzien van de feiten in niet onbelangrijke mate toegenomen. Tijdens de zitting
wijst hij partijen op de ‘stand van zaken’ en wijst hij erop welke stellingen van
partijen nog in onvoldoende mate worden ondersteund door (het bewijs van)
feiten. Deze nieuwe aanpak komt de positie van de burger als leek ten goede,
aangezien juist hij vanwege zijn mogelijk geringe juridische expertise niet altijd
even goed zal kunnen inschatten welke feiten relevant zijn voor de beslechting
van het geschil en welke bewijsmiddelen hij daarvoor dient te gebruiken. Door
de strikte uitleg van het grondensysteem door de rechter zal zijn meer regisserende rol, die hierboven ook reeds is genoemd, zich echter beperken tot feiten,
die de burger zelf reeds heeft ingebracht of beter gezegd, tot feiten die door
hetgeen de burger zelf naar voren heeft gebracht, relevantie verkrijgen. In het
kader van de in deze studie voorgestelde ruimere toetsing aan de hand van
gronden die de burger niet zelf heeft ingebracht, past ook dat hij feiten die daardoor relevantie krijgen, maar nog niet gesteld zijn, zelf vaststelt of ten minste
partijen attendeert op de relevantie daarvan. Daar past voorts bij dat hij partijen
er tevens op wijst hoe deze feiten met bewijs kunnen worden ondersteund én
wat de consquenties zullen zijn van het niet opvolgen van deze aanwijzingen.
§ 8.4

Grenzen aan lekenbescherming

Met name waar het de materiële lekenbescherming betreft, wordt in het huidige
bestuursproces in onvoldoende mate rekening gehouden met de positie van de
burger als leek. De rechter zou in ruimere mate dan thans geschiedt, het besluit
moeten toetsen op rechtmatigheid. De ondergrens van wat in het kader van de
lekenbescherming moet worden ondernomen dient, anders gezegd, opgehoogd
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te worden. Die uitkomst roept echter wel de vraag op waar de bovengrens van
de lekenbescherming ligt of, anders geformuleerd, tot hoever de bescherming
door de rechter van de burger tegen zijn gebrek aan juridische deskundigheid
mag gaan. Deze vraag speelt met name ten aanzien van de materële lekenbescherming die, zoals gebleken, door de rechter zal moeten worden geboden. Uit
de rechtsvergelijking met het Duitse bestuursprocesrecht bleek dat in Duitsland
algemeen wordt aangenomen dat de aanwijzingen die de rechter geeft niet zover
mogen gaan dat van ‘Rechtsberatung’ kan worden gesproken. Aanwijzingen
geven mag derhalve, advies geven niet. Opmerkelijk is evenwel dat de discussie
ten aanzien van deze materie zich in Duitsland vooral toespitst op de vraag in
hoeverre de eis van neutraliteit grenzen stelt aan de wijze waarop de rechter de
op hem rustende Hinweispflicht gestalte geeft. Deze plicht ziet vooral op het de
burger ‘de juiste weg’ wijzen in de procedure en heeft derhalve in de regel betrekking op de meer procedurele kant van het procederen. Als het feitenrelaas
van de burger bijvoorbeeld hiaten vertoont of wanneer deze ongeschikte bewijsmiddelen gebruikt, zal de rechter de burger hierop dienen te wijzen. Dat
neemt niet weg dat de Hinweispflicht ook wordt ingezet voor een meer inhoudelijke sturing van de zaak. Dit kan zich voordoen wanneer de rechter de burger
wijst op een andere, makkelijker weg – bijvoorbeeld een beroep op een voor de
burger gunstiger regeling. Echter, in de regel gaat het om het geven van aanwijzingen met een meer procedureel karakter. In het kader van de ruime rechterlijke toetsing speelt de vraag niet of die zich wel laat verenigen met het gebod van
neutraliteit, hetgeen ook niet verwonderlijk is, aangezien de rechter op grond
van de Untersuchungsgrundsatz verplicht is ambtshalve de rechtmatigheid van
het besluit te beoordelen. Een grens is wel dat de rechter niet op ‘Fehlersuche’
hoeft te gaan.
Dikwijls wordt er ook op gewezen dat de rechter zich terughoudender dient
op te stellen bij het bieden van lekenbescherming of ongelijkheidscompensatie
in meerpartijengeschillen. Deze situatie doet zich formeel eerst voor op het
moment dat een derde-belanghebbende (of meer belanghebbenden) zich meldt
in de procedure die een burger tegen het bestuur start. Doorgaans wordt de
term meerpartijengeschillen echter ook gehanteerd voor gevallen waarin mogelijk derden een belang hebben en zich zouden kunnen melden in de procedure.
De reden die aangevoerd wordt bij het bepleiten van terughoudendheid voor de
rechter bij het bieden van lekenbescherming in dergelijke gevallen, is dat achter
het conflict tussen de burger en het bestuur een andere burger staat en dat hulp
aan de eerstgenoemde burger ten koste gaat of kan gaan van de andere, achter
het bestuur staande, burger. Wellicht speelt de onduidelijkheid van de term
ongelijkheidscompensatie hierin ook een rol. Als men immers het oog op de
achter het bestuur staande burger heeft, zal men eerder geneigd zijn ongelijkheidscompensatie af te wijzen; tussen de twee burgers die in die visie tegenover
elkaar staan zal geen ongelijkheid bestaan. In deze redenering wordt er echter
aan voorbijgegaan dat de rechtsstrijd zich niet tussen deze twee burgers afspeelt.
Hoewel de burger, ‘wiens’ gunstige besluit wordt aangevochten, benadeeld kan
worden door de procedure die een belanghebbende tegen dat besluit is gestart,
betreft het ook in die gevallen een geschil tussen de appellerende burger en het
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bestuur over een besluit van laatstgenoemde. De rechterlijke onpartijdigheid
hoeft in dergelijke gevallen niet in het geding te komen. De rechter biedt in
deze gevallen, zonder aanziens des persoons, lekenbescherming en zijn houding
dient daarop gericht te zijn; heeft de appellerende burger assistentie nodig bij het
formuleren van zijn gronden tegen het besluit, dan biedt hij die, en hetzelfde
geldt ten aanzien van de inbreng van de derde, als partij deelnemende burger.
Naast de grens dat de rechter niet actief op zoek hoeft te gaan naar gebreken
in het besluit, geldt als grens dat de rechter de intensiteit van zijn lekenbescherming mede mag laten bepalen door de omstandigheid of appellant zich van
professionele rechtsbijstand heeft voorzien. Zoals bij de toepassing van de Hinweispflicht in Duitsland heeft te gelden, kan de rechter zich ten opzichte van
een van rechtshulp voorziene burger lijdelijker opstellen. Evident onderpresterende rechtshulpverleners kunnen voor de rechter wel aanleiding vormen om
zich actiever op te stellen.
§ 8.5

Conclusies

‘Het beginsel van ongelijkheidscompensatie is een tere plant in de tuin
van het administratief procesrecht. Hoezeer ook allerlei wettelijke
voorschriften het plantje ondersteunen, het sterft gauw af in een maatschappelijke omgeving die sterk door ongelijkheden wordt beheerst. Er
is als het ware een ingebouwde stimulans om het maar te laten verkommeren. De tuinman van het administratief procesrecht blijkt het
bij zijn drukke bezigheden nog wel eens over het hoofd te zien. Dat is
jammer. Want het wel zo ongeveer het mooiste dat het administratief
procesrecht heeft opgeleverd.’665
Met bovenstaand citaat begon ook hoofdstuk 2 en aan het einde van deze studie
is het mogelijk om inhoudelijk op deze observatie van Van Galen en Van Maarseveen in te gaan. Heeft ongelijkheidscompensatie inderdaad een ingebouwde
stimulans om het maar te laten verkommeren? De (ontstaans)geschiedenis van de
Awb heeft laten zien dat het beginsel van lekenbescherming een belangrijke rol
heeft gespeeld bij de ontwikkeling van dit procesrecht. Niet alleen heeft het
gezorgd voor een uniformering van lekenbeschermende voorzieningen, zoals de
doorzendplicht en de rechtsmiddelenvoorlichtingsplicht, daarnaast heeft de Awb
er ook voor gezorgd dat deze nu over de gehele linie van het bestuursrecht zijn
gaan gelden. De Awb heeft er, met andere woorden, mede voor gezorgd dat de
wettelijke voorzieningen waarmee lekenbescherming wordt geboden, zijn toegenomen en in hun werking geïntensiveerd. Met het begin van het Awbtijdperk is echter de inhoudelijke bemoeienis van de rechter met de rechtsstrijd
– waarmee ik doel op zijn bemoeienis ten aanzien van de gronden van beroep
en ten aanzien van het voor de beslechting van het geschil relevante feitencomplex – geleidelijk afgenomen en door deze afname is ook zijn procedurele beVan Galen en Van Maarseveen 1978, p. 35; eerder aangehaald door Schlössels, zie
Schlössels 2003, p. 139 en Damen, zie Damen 1999, p. 34.
665
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moeienis met de rechtsstrijd – zijn regie met betrekking tot de feiten en het
bewijs – afgenomen. Dat heeft uiteindelijk tot de omstandigheid geleid dat de
nadelige effecten van de ondeskundigheid van de burgerpartij zich te veel zijn
gaan manifesteren. De ontwikkeling van de nieuwe zaaksbehandeling dient ook
in de hier geschetste ontwikkeling te worden begrepen. De toegenomen aandacht voor procedurele rechtvaardigheid, waarvan de nieuwe zaaksbehandeling
een uitwerking is, lijkt inderdaad het gevolg van een periode waarin men de
plant van de ‘ongelijkheidscompensatie’ te veel heeft laten verkommeren. Aan
de andere kant kan men stellen dat daaruit juist ook blijkt dat de rechtspraktijk
voldoende ‘zelfreinigend’ vermogen heeft om correcties aan te brengen op ontwikkelingen die in de hand werken dat dit plantje te veel aan zijn lot wordt
overgelaten. Toch blijft een belangrijk punt van zorg de vraag of de toegenomen
procedurele rechterlijke bemoeienis in voldoende mate de afgenomen materiële
bemoeienis opvangt. In deze studie is het standpunt ingenomen dat de rechter
ten aanzien daarvan meer moet ondernemen dan hij nu doet, om recht te doen
aan de positie van de burger als leek. De aan de rechtsstaat eigen eis van legaliteit
brengt tevens met zich dat tegen dit, alleen op basis van een wettelijk voorschrift
toegestaan, statelijk optreden rechtsbescherming openstaat. Als variant op de
bekende uitspraak van Dostojevski meen ik dat de stelling gerechtvaardigd is dat
de mate van rechtsstatelijkheid van een land – in ieder geval: mede – is te beoordelen op haar mogelijkheden om rechtsbescherming tegen de overheid aan
te wenden. De rechtsstatelijke ambitie van een staat is, met andere woorden, af
te lezen aan de manier waarop en de mate waarin rechtsbescherming tegen de
staat wordt geboden. De rechter speelt daarin een belangrijke rol; hij toetst niet
alleen de rechtmatigheid van een besluit, maar daarmee ook de rechtsstatelijkheid van het bestuur. In de manier waarop formele lekenbescherming wordt
geboden komt het Nederlandse bestuursproces er in die beoordeling niet slecht
vanaf. Dat is, zo is gebleken, in niet onbelangrijke mate te danken aan de nieuwe zaaksbehandeling. Datzelfde kan echter niet worden gezegd van de materiële
lekenbescherming; ten aanzien daarvan moet de conclusie helaas zijn dat de
beperkte taakopvatting van de rechter blijk geeft van een (te) beperkte rechtsstatelijke ambitie.666 Om nogmaals aan te haken bij bovenstaand citaat van Van
Galen en Van Maarseveen: dat is jammer, want lekenbescherming – als materiële
waarborg van het rechtsstatelijke recht op toegang tot de rechter – is wel zo
ongeveer het mooiste wat het bestuursprocesrecht heeft voortgebracht.
§ 8.6 Aanbevelingen
‘Gesteld nu voor een oogenblik, dat de resultaten van dit onderzoek
juist waren, dan zie ik zeer goed in, dat daaruit nog volstrekt niet
volgt, dat zij ook voor de praktijk bruikbaar zouden zijn. Want theorie
Over rechtsstatelijke ambitie gesproken; het bestuursorgaan uit het eerder genoemde
‘M’n zuster en ik’ dat in beroep ging tegen de uitspraak van de rechtbank – omdat deze
buiten de grenzen van de rechtsstrijd was getreden met haar ambtshalve vaststelling dat het
bevel tot sluiting van de horeca-inrichting onevenredig en daarmee onrechtmatig was – gaf
blijk daar wel erg weinig van te bezitten: ondanks het feit dat de onrechtmatigheid van het
besluit vaststond, wilde het zich daaraan op procedurele gronden onttrekken.
666
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en praktijk zijn twee. Eischt de bestaande, als deugdelijk erkende inrichting eener rechtsmaatschappij afwijking van de theorie, dan behoort haar natuurlijk zulke eisch niet te worden ontzegd. Voor
zooverre echter zulke bestaande, als deugdelijk erkende, inrichting
eene zoodanige afwijking niet eischt, blijve men, zooveel mogelijk,
trouw aan het karakter van publiekrecht en administratieve rechtpraak.’667
Aan het einde van deze studie gekomen, wil ik het niet laten bij de bevindingen
die hierboven zijn gepresenteerd, maar ook enkele aanbevelingen doen met
betrekking tot die ontwikkelingen die in het licht van de lekenbescherming
voor verbetering vatbaar zijn.
§ 8.6.1 Aan de rechter
Zoals bleek is de bestuursrechter zich in de afgelopen jaren weer actiever gaan
opstellen in de procedure. Bezien vanuit de positie van de burger als leek is deze
ontwikkeling toe te juichen. Met name de nieuwe zaaksbehandeling belooft een
aanpak door de rechter in de procedure die de positie van de burger als leek ten
goede zal komen. Ook uit andere ontwikkelingen is af te leiden dat de rechter
oog heeft voor de positie van de leek. Positief te noemen in dit verband is de
uitleg die de rechter thans geeft aan de bepaling op basis waarvan een termijnoverschrijding van de burger verschoonbaar kan worden geacht. Door in beginsel uit te gaan van de verschoonbaarheid van een termijnoverschrijding indien
het bestuur zijn rechtsmiddelenvoorlichtingsplicht heeft verzaakt ten aanzien van
een burger die zich niet heeft voorzien van professionele bijstand, doet hij recht
aan de positie van de burger als leek.668 Een andere, in het licht van de lekenbescherming positief te noemen ontwikkeling, betreft de (recente) jurisprudentie
waarin de Afdeling heeft uitgemaakt dat, wanneer in (hoger) beroep louter
wordt verwezen naar eerder ingediende zienswijzen, bezwaren of beroepsgronden, zonder dat daarbij wordt aangegeven waarom de reactie daarop door het
bestuursorgaan of de rechtbank onjuist zou zijn, niet om die reden het (hoger)
beroepschrift kennelijk ongegrond dient te worden verklaard, maar appellant,
met (‘analoge’) toepassing van art. 6:6 Awb, in de gelegenheid dient te worden
gesteld het (hoger) beroepschrift alsnog van een toelichting te voorzien.669 Een
aanbeveling in dit kader strekt er dan ook toe om de rechter aan te sporen zich
blijvend te bekommeren om de burger als leek en bij de interpretatie van
rechtsnormen een ‘lekenbeschermingsconforme’ houding aan te (blijven) nemen. Dat betekent echter niet dat er geen knelpunten zijn die aandacht behoeven. Zo is de hierboven besproken ‘Brummennorm’ een jurisprudentiële ontwikkeling, die zelfs al zou die dogmatisch juist zijn – hetgeen zoals is gebleken
de vraag is – niet past binnen een procedure die eenvoudig en informeel dient te
Loeff 1887, p. 199.
Damen uit kritiek op het aantal ‘mitsen en maren’ dat de Afdeling formuleert bij haar
‘nieuwe lijn’, zie Damen e.a. 2013, p. 170.
669 ABRvS 6 november 2013, nr. 201112256/1/A4; ABkort 2013/409.
667
668
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zijn, aangezien deze toegesneden dient te zijn op de omstandigheid dat deze
doorlopen dient te kunnen worden door burgers zonder noemenswaardige
kennis van het recht. Mocht de rechter deze norm toch handhaven, dan zou in
lijn met het systeem van de Awb als constitutief vereiste voor de werking ervan
dienen te gelden dat de burger hierover in voor een leek begrijpelijke bewoordingen op de hoogte wordt gesteld in de uitspraak van de rechter in eerste aanleg.
Voorgaande heeft vooral betrekking op de bescherming die de leek wordt
geboden tegen diens gebrek aan deskundigheid van het formele recht. Ten aanzien van de bescherming tegen het gebrek aan deskundigheid van het materiële
recht dient, zo is in deze studie meermalen betoogd, meer ondernomen te worden dan thans geschiedt om recht te doen aan de positie van de burger als leek.
De aanbeveling in dit kader is dan ook dat de rechter in ruimere mate ambtshalve nagaat of het besluit waartegen de burger opkomt, de toets der rechtmatigheid kan doorstaan. De vraag is hoever de bepleite ruimere toetsing van de
rechter dan moet gaan. Het zou namelijk te ver voeren een volledige rechtmatigheidstoetsing door de rechter van het bestreden besluit te verwachten. Er
zal, met andere woorden, tot een afbakening moeten worden gekomen van
datgene wat de rechter bij zijn beoordeling moet betrekken.
In tweepartijengeschillen hoeft een ruimere ambtshalve toetsing niet tot een
hoge werklast te leiden; in de regel zal immers voor de rechter bij een belastende beschikking – bijv. de weigering van een omgevings- of een horecavergunning (zonder derden), het niet toekennen van een uitkering – de grond
van de weigering het eerste object van de toetsing vormen. Blijkt dat het bestuur ten onrechte op die grond tot weigering is overgegaan, dan ligt vernietiging en eventuele terugverwijzing (wanneer er geen mogelijkheden zijn om
het geschil finaal te beslechten) in de rede. Heeft het bestuur ten aanzien van
die grond het recht aan zijn zijde, dan zal de rechter nog slechts kunnen nagaan of wellicht ten onrechte een afwijking van de aangevoerde weigeringsgrond achterwege is gebleven. Had het bestuur zich niet op de door hem
aangevoerde weigeringsgrond kunnen baseren, dan valt de beslissing positief
uit voor de burger. Het toetsingskader is in die gevallen, met andere woorden,
niet heel ruim en hoeft de rechter niet met een hoge werklast op te zadelen.
Lastiger wordt het om tot een toetsingskader voor meerpartijengeschillen
te komen, waarbij anderen dan de geadresseerden opkomen tegen een besluit.
In die gevallen kan het toepasselijke normenkader zeer omvangrijk zijn. In
omgevingsrechtelijke zaken bijvoorbeeld is dat in de regel het geval. In Duitsland is het eenvoudiger om in die gevallen een toetsingskader voor de rechtmatigheidsbeoordeling vast te stellen, aangezien daar minder snel dan in Nederland wordt aangenomen dat normen ook rechten – naar de Nederlandse
situatie vertaald: belangen – van appellanten beogen te beschermen. Van bijvoorbeeld een bestemmingsplan (Flächennützungsplan) wordt zulks in ieder
geval niet aangenomen. In de handboeken wordt doorgaans een opsomming
gegeven van bepaalde regels binnen rechtsgebieden (bijv. Abfallrecht, Atom-
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recht, Bauplanungsrecht) waarop burgers zich niet kunnen beroepen.670 Zo
worden in de categorie ‘bouwrechtelijke’ normen wel als ‘nachbarschützend’
beschouwd voorschriften over brandveiligheid en ‘Grenzgaragen’. Niet ‘omwonendenbeschermend’ zijn voorschriften die de bewoner zelf betreffen en
regels die betrekking hebben op het grondoppervlak van de adressaat van de
beschikking zelf.671 Van Bauplanungsrechtliche Normen wordt aangenomen
dat deze in de regel ‘slechts’ het algemeen belang dienen en derhalve niet door
omwonenden kunnen worden ingeroepen.
Voorgaande neemt niet weg dat het mogelijk is om tot een afbakening te
komen van normen die de rechter in ieder geval bij zijn beoordeling van het
besluit kan bestrekken. Een eerste belangrijk aanknopingspunt voor het te
bepalen toetsingskader is: welk procesdoel streeft de burger na met zijn beroep?
Is hij uit op vernietiging van het gehele besluit of slechts een onderdeel daarvan? Is hij ‘slechts’ bevreesd voor geluidsoverlast van de fabriek voor de bouw
waarvan vergunning is verleend, en wil hij daarom bijvoorbeeld een strenger
geluidsvoorschrift, maar is hij het dus niet zozeer oneens met de vergunningverlening zelf? Is hij erop uit dat de beoordeling van zijn medische gesteldheid
herzien wordt? Deze vragen (kunnen) zorgen voor een verdere afbakening van
datgene wat de rechter te beoordelen heeft ten aanzien van het bestreden besluit. Voor het voorbeeld over de medische gesteldheid zou dat betekenen dat
de rechter zijn toetsing vooral richt op het wettelijk kader dat het bestuur in
acht dient te nemen bij de beoordeling van iemands gezondheid. Bij het voorbeeld over de gevreesde geluidsoverlast zou kunnen blijken dat het de burger
erom gaat dat hij gecontroleerd wil hebben of het bestuur bij de vergunningverlening voor het bouwen van de fabriek, de normen die gelden ten aanzien
van het produceren van geluid of lawaai in voldoende mate bij de besluitvorming heeft betrokken. Ook in dat geval zal het toetsingskader voor de rechter
zich in beginsel tot die vraag kunnen beperken. Kortom: bij de afbakening van
het toetsingskader speelt het procesdoel van appellant een belangrijke rol.
Een tweede aanknopingspunt voor de afbakening van de omvang van de
ambtshalve toetsing die de rechter kan uitvoeren, is door vast te stellen welke
normen evident de belangen van de appellerende burger (beogen te) beschermen en
waarvan duidelijk gezegd kan worden dat deze zijn beroep ondersteunen.
Hierbij kan wellicht aansluiting worden gezocht bij de manier waarop de relativiteitseis thans wordt gehanteerd in de praktijk, waarbij ik op voorhand duidelijk wil maken dat ik geen striktere hantering van die eis bepleit, maar
slechts dat in de toepassing daarvan wellicht inspiratie kan worden gevonden
voor de ontwikkeling van een kader van normen, dat de rechter in ieder geval, ambtshalve, bij zijn toetsing van de rechtmatigheid van het besluit dient te
betrekken. In Nederland is de relativiteitseis een nieuw fenomeen in het bestuursprocesrecht en in de jurisprudentie zal nog uitgewerkt worden welke
normen wel en welke normen niet onder het Schutznormvereiste vallen. De
relativiteitseis is neergelegd in art. 8:69a Awb: ‘de bestuursrechter vernietigt
670
671

Vgl. Eyermann 2010, p. 236 e.v.; Hufen 2011, p. 231 e.v.
Hufen 2011, p. 232.
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een besluit niet op de grond dat het in strijd is met een geschreven of ongeschreven 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’. In het kader van een evaluatie van de procesrechtelijke
bepalingen van de Crisis- en herstelwet hebben Marseille, De Waard e.a. onderzoek gedaan naar de toepassing van de relativiteitseis uit die wet.672 Het
‘kennelijkheidscriterium’ wordt blijkens dit onderzoek zo toegepast dat feitelijk (ook) sprake is van een verbod van incongruentie, dat wil zeggen dat burgers zich alleen kunnen beroepen op normschendingen die henzelf treffen.673
In de jurisprudentie zal zich nog moeten uitkristalliseren op welke normen
appellanten zich wel respectievelijk niet kunnen beroepen. In het kader van
die ‘uitkristallisering’ van de Schutznorm in het Nederlandse bestuursprocesrecht zouden rechters, bij de beoordeling van de vraag of een bepaalde, ingeroepen norm ook appellants belangen beoogt te beschermen, het kennelijkheidscriterium kunnen omdraaien en (per bestuursrechtelijk deelgebied) een
normenkader ontwikkelen van normen die kennelijk de belangen van derden
beogen te beschermen of waarvan gezegd kan worden dat deze kennelijk (feitelijk) hun belangen beschermen. Met die onderscheiding kan wellicht het
juiste midden worden gevonden tussen de (te) beperkte ambtshalve toetsing
die thans wordt uitgevoerd enerzijds en een te ruime, en daarmee moeilijk
uitvoerbare, ambtshalve toetsing anderzijds. Aan de hand van bovengenoemd
kader zou de rechter ambtshalve kunnen nagaan of het bestuur bij het bestreden besluit die normen in acht heeft genomen.
Herhaald zij dat voorgaande opmerkingen enkel zijn bedoeld om, in het
kader van de in deze studie bepleite ruimere ambtshalve toetsing door de rechter, handvatten aan te reiken voor de ontwikkeling van een ambtshalve te
hanteren toetsingskader, waarmee aan het gesignaleerde tekort aan materiële
lekenbescherming kan worden tegemoetgekomen. Voert derhalve de burger
zelf een norm aan die buiten de begrenzing van de kennelijke bescherming valt,
maar binnen de begrenzing van art. 8:69a Awb – het betreft geen norm die
kennelijk niet strekt tot bescherming van de belangen van appellant – dan zal
de rechter zijn oordeel ook over die grond dienen uit te strekken.
Het derde aanknopingspunt voor de afbakening van de ambtshalve uit te
voeren toetsing kan zijn dat de rechter daarbij alleen normen betrekt die ‘appellantcongruent’ zijn, dus normen die zien op de bescherming van de eigen
belangen van appellant. Normen die binnen de ‘relativiteitsgrens’ vallen, maar
niet op de bescherming van de eigen belangen van appellanten zijn gericht,
hoeft de rechter dus niet bij zijn ambtshalve toetsing te betrekken.
Overigens is voor de hier bepleite ruimere ambtshalve toetsing geen wetswijziging nodig. Zoals is gebleken noopte de komst van de Awb met haar grondenstelsel niet tot de strikte houding ten aanzien van de gronden zoals de rechter
die nu laat zien; ook voor de komst van de Awb diende de burger zijn vordering te motiveren. Zoals gebleken beoogde de Awb-wetgever met art. 8:69,
Marseille, De Waard e.a. 2012, p. 61 e.v.; zie ook ABRvS 18 juli 2012, AB 2012/343
m.nt. Marseille en De Waard (‘Gemeentehuis Zeist’).
673 Marseille, De Waard e.a. 2012, p. 81.
672
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eerste lid, Awb, op basis waarvan de rechter beslist op onder andere de grondslag
van het beroepschrift, vooral dat de rechter niet (meer) ultra petita zou gaan of
tot reformatio in peius zou overgaan. Als de rechter art. 8:69, eerste lid, Awb opvat
zoals de Awb-wetgever het mijns inziens ook bedoelde, betekent dit dat hij
onder ‘uitspraak doen op basis van de grondslag van het beroep’ dient te verstaan: uitspraak doen over de rechtmatigheid van het besluit of het onderdeel
daarvan waartegen blijkens de gronden (!) het beroep van appellant zich richt.
De uit de rechtsbeschermingsfunctie van het procesrecht voortvloeiende, en
inmiddels in de Awb opgenomen, relativiteitseis brengt met zich dat de rechter
zijn toetsing beperkt tot die rechtsnormen die beogen de belangen van de betreffende eiser te beschermen.
In deze studie is betoogd dat de omvang van de toetsing van de rechter in
onvoldoende mate recht doet aan de positie van de burger als leek. Als deze
stelling juist is, is, indachtig de hierboven aangehaalde uitspraak van Loeff, deze
handelwijze eerst legitiem indien de praktijk zulks zou eisen. Zoals gezegd bestaat mijns inziens vanuit praktisch oogpunt geen bezwaar tegen de hierboven
bepleite ruimere toetsing door de rechter.
In de eerste plaats heeft de rechtsvergelijking met Duitsland uitgewezen dat
deze handelwijze praktisch uitvoerbaar is. Het doet, met andere woorden, geen
te groot appel op de deskundigheid van de rechter, mocht dat al als bezwaar
aangevoerd worden; hij gaat ‘slechts’ na of het bestuur het wettelijk kader waarbinnen het eerst actief kon worden, heeft geëerbiedigd.
In de tweede plaats is uit de interviews gebleken dat de rechters in de regel al
weten welke normen mogelijk niet in acht zijn genomen door het bestuur; zij
trachten immers de burger door middel van vragen stellen te wijzen op bepaalde, mogelijk relevante, gronden. Dat geeft aan dat zij al een ruimere toetsing
hebben uitgevoerd in het kader van het vooronderzoek of door hun ervaring
met of expertise ten aanzien van de voorliggende materie reeds op de hoogte
zijn van de ‘usual suspects’ onder de rechtmatigheidsgebreken. Harmsen heeft er
ook op gewezen dat de rechter bij de behandeling van de zaak niet alleen oog
heeft voor het bestreden besluit en de over en weer ingebrachte gronden, maar
daarnaast een gedegen inzicht heeft in het gehele juridisch relevante kader waarbinnen het bestreden besluit is genomen; ‘de rechter weet aan welke rechtsnormen het bestreden besluit dient te voldoen’.674 Als de huidige aanpak van rechters met betrekking tot de rechtsgronden over de gehele linie wordt toegepast
op de manier zoals uit de interviews bleek, zou het verschil tussen deze en de
hier voorgestelde aanpak slechts zijn dat de rechter relevante gronden in de huidige aanpak aan de burger suggereert en in de hier bepleite aanpak zelfstandig
inbrengt.
In de derde plaats past deze aanpak goed in de nieuwe zaaksbehandeling;
een belangrijke reden voor de invoering daarvan was ook om de ‘traditionele,
formele’ manier van conflictoplossing, namelijk via het instellen van beroep
tegen een besluit, tegen te gaan en te komen tot een aanpak waarmee meer
recht kan worden gedaan aan de beëindiging van het conflict over datgene
674

Harmsen 2013, p. 311.

274

SAMENVATTING, SLOTBESCHOUWINGEN, CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN

waar de procedure in werkelijkheid over gaat. Als bijvoorbeeld blijkt dat de
burger een procedure is gestart tegen een besluit, terwijl er feitelijk andere
redenen voor de burger zijn om die procedure te starten dan deze aanvoert –
bijvoorbeeld een langlopend conflict over iets anders – kan in de nieuwe aanpak naar mogelijkheden worden gezocht om tot een beslechting van het eigenlijke geschil te komen, zonder dat de procedure tegen het besluit hoeft te
worden doorgezet. In de nieuwe zaaksbehandeling wordt, met andere woorden, al aandacht besteed aan het achterhalen van het procesdoel van de burger.
In de gevallen, waarin de procedure tegen het besluit wordt doorgezet, kan
het tijdens de zitting verkregen inzicht in het procesdoel van appellant een
belangrijke richtingwijzer zijn voor de uit te voeren toetsing.
In de vierde plaats zal, zoals gezegd, in de komende jaren de rechter zich in
het kader van uitwerking van de relativiteitseis in het Awb-procesrecht toch al
bezig dienen te houden met onderzoek naar het ‘Schutznormgehalte’ van
normen, zodat het niet ondoenlijk lijkt dat hij bij de te beantwoorden vraag of
een norm mogelijk niet ook de belangen van burgers beschermt, nog een
stapje verder gaat in gevallen waarin hij tot de conclusie komt dat art. 8:69a
Awb niet aan vernietiging in de weg staat; namelijk voorzover een norm
overduidelijk de strekking heeft betrokkene te beschermen, zou de rechter
ambtshalve aan deze norm kunnen toetsen. Hierbij geldt voorts als grens dat,
zoals het in Duitsland wordt verwoord, de rechter niet ‘auf Fehlersuche’ hoeft te
gaan. Wil er echter gesproken kunnen worden van het bieden van echte rechtsbescherming tegen het bestuur aan burgers als leken, dan zal de rechter zijn
toetsing van het besluit over meer normen dan thans geschiedt, moeten laten
uitstrekken.
Concreet betekent voorgaande dat een zaak als ‘M’n zuster en ik’675 waarschijnlijk tot een andere uitkomst zou leiden. In deze zaak oordeelde de Afdeling dat
de rechtbank met de vernieting op de ambtshalve gehanteerde grond dat de
bevolen sluiting van een horeca-instelling in strijd was met het evenredigheidsbeginsel, buiten de omvang van het geschil was getreden. Op grond van de hier
bepleite ruimere ambtshalve toetsing lijkt de rechter wél bevoegd deze grond
ambtshalve te hanteren; deze norm dient het procesdoel van appellant en is gericht op de bescherming van diens (eigen) belangen. Voor een
‘Schaap/Zaanstad-situatie’676 betekent de nieuwe aanpak dat de rechter ambtshalve ‘een blik mag werpen’ op het bestemmingsplan en het besluit mede op
gronden (uit het bestemmingsplan) mag vernietigen die niet explicitiet, feitelijk
of juridisch verwoord, door appellant zijn aangevoerd, maar waarvan wel kan
worden gezegd dat een beroep daarop past bij het procesdoel dat deze nastreeft
én waarvan gezegd kan worden dat deze de bescherming van de (eigen) belangen van appellant dienen. Ten slotte mag de rechter in een situatie als het ‘Rotterdams ladderongeval’677 ambtshalve nagaan of wel een boete had mogen worden opgelegd. In die zaak vernietigde de Afdeling de uitspraak van de rechtbank
ABRvS 11 mei 2005, JB 2005/190 (‘M’n Zuster en ik’).
ABRvS 8 augustus 1996, AB 1996, 481 m.nt. PvB (‘Schaap/Zaanstad’).
677 ABRvS 2 juni 2004, AB 2004, 340 m.nt. OJ en RW (‘Rotterdams ladderongeval’).
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omdat deze met de ambtshalve toetsing of de werkgever wel een verwijt viel te
maken van het ongeval waarvoor hij beboet was, buiten de omvang van het
geschil was getreden. In de hier bepleite aanpak moet de rechter die grond wel
hanteren en op basis daarvan eventueel tot vernietiging van het besluit overgaan:
deze grond past in het procesdoel van appellant en de door de rechter gehanteerde norm dient evident ter bescherming van appellants belangen.
Resumerend kan de rechter verschillende aanknopingspunten hanteren bij het
vast te stellen ambtshalve te toetsen normenkader. Bij een ‘leerstuk in wording’678 zijn in de regel de contouren op voorhand niet scherp te trekken. Zoals
het leerstuk van de relativiteit ook voor een belangrijk deel in de jurisprudentie
is ontwikkeld (volgens Schueler in een ‘samenspel van wet, memorie van toelichting en jurisprudentie’679), kan ook bij het te ontwikkelen ambtshalve te
hanteren toetsingskader de rechter een belangrijke rol spelen. Het doel daarbij
dient te zijn dat de burger als leek meer rechtsbescherming wordt geboden dan
thans geschiedt. De uitdaging ligt er vooral in om te komen tot een kader van
normen dat in ieder geval bij de beoordeling van het besluit dient te worden
betrokken, teneinde te voorkomen dat de burger als leek in onvoldoende mate
een inhoudelijk rechterlijk oordeel van de rechter krijgt over het aangevochten
besluit. Als nuttige aanknopingspunten voor de ontwikkeling van dat kader
kunnen dienen het achterhalen van het procesdoel van appellant én een strikter,
ambtshalve te toetsen relativiteitskader, waarbij zou kunnen worden gedacht aan
normen die kennelijk de eigen belangen van appellant beogen te beschermen.
§ 8.6.2 Aan de wetgever
Ook aan de wetgever wil ik enkele aanbevelingen doen: in de eerste plaats om
zorg te dragen voor een wettelijke verankering van datgene wat door middel
van de nieuwe zaaksbehandeling deels al wordt bereikt, namelijk een sterke
regierol van de rechter ten aanzien van de procedurele verplichtingen van partijen. De opname van een met de Duitse Hinweispflicht vergelijkbare voorziening
zou, zoals Bolt en De Waard reeds opmerkten, ‘in de Awb niet misstaan’.680
Zoals bij de bespreking van de Hinweispflicht is gebleken, verplicht die de rechter er in de eerste plaats toe, algemeen gesteld, toe te werken naar het herstel van
procedurele fouten en in de tweede plaats dat hij er zorg voor draagt dat partijen
de voor het geschil relevante gegevens verstrekken. Vooral de leek heeft baat bij
deze rechterlijke verplichting. Voor de burger vloeit uit deze rechterlijke plicht
een voor hem corresponderend recht voort, waaraan processuele consequenties
dienen te worden verbonden: komt de rechter deze plicht niet na en strandt de
burger bijvoorbeeld in de procedure als gevolg van een procedurele fout, dan
dient hij hoger beroep te kunnen instellen tegen de schending van deze verplichting door de rechter. Eerder is in deze studie op jurisprudentie gewezen
waarin de rechter het standpunt innam dat partijen zelf verantwoordelijk zijn
De term is ontleend aan Schuelers ‘Een relativiteitsleer in wording’ in: NTB 2011, 38.
Schueler 2011, p. 9.
680 Bolt en De Waard 2006, p. 236.
678
679
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voor het aanvoeren van hun stellingen en daarvoor spontaan het benodigde
bewijs dienen te leveren. In paragraaf 8.3.1.2 is het standpunt ingenomen dat
deze visie te weinig recht doet aan de positie van de burger als leek. Een in de
Awb opgenomen Hinweispflicht zou in ieder geval voorkomen dat de rechter
dergelijke procesverantwoordelijkheden bij de burger legt zonder dat deze hiervan op de hoogte worden gebracht.
In de tweede plaats wil ik de aanbeveling doen om in de Awb een algemene
verplichting op te nemen om burgers in te lichten over voor hen geldende verplichtingen – wettelijke of jurisprudentiële – met inbegrip van een algemene
‘verschoonbaarheidsbepaling’ bij niet naleving daarvan. Het uitgangspunt daarbij
is derhalve dat het verzaken van de verplichting om burgers over voor hen geldende normen in te lichten tot gevolg heeft dat schendingen daarvan de burger
(in beginsel) niet kunnen worden tegengeworpen. Deze benadering wordt thans
ook gehanteerd in de jurisprudentie wanneer het bestuur of de rechtbank de
rechtsmiddelenvoorlichtingsplicht niet nakomt. Voorts dient bij deze bepaling
de verplichting te worden opgenomen dat burgers worden ingelicht over de
mogelijke consequenties van normovertredingen. Het ligt voor de hand een
dergelijke bepaling op te nemen in afdeling 6.2 van de Awb, waarin de (overige)
algemene bepalingen over bezwaar en beroep zijn opgenomen. De hier voorgestelde verplichting zou als volgt kunnen luiden: ‘schending van een procedurele
norm kan de burger eerst worden tegengeworpen indien hij van deze norm op
de hoogte is gesteld – met inbegrip van de mogelijke consequentie van een
schending daarvan – dan wel in de mogelijkheid is gesteld niet-naleving van
deze norm te herstellen’. ‘Procedurele ongelukken’ als gevolg van bijvoorbeeld
de onderdelentrechter of de ‘Brummennorm’ zouden met deze bepaling goeddeels tot het verleden moeten behoren. Tevens wordt hiermee tegemoetgekomen aan het gesignaleerde knelpunt dat de Awb geen algemene verplichting
bevat om potentiële vormverzuimers op de consequenties van verzuimen te
wijzen. Zoals hierboven reeds aan de orde is gesteld, dient een dergelijke waarschuwing zoveel mogelijk recht te doen aan datgene waar een verzuim in de
regel toe leidt: aangezien bijvoorbeeld bij niet-naleving van de norm dat een
beroepschrift gronden dient te bevatten, in de regel tot nietontvankelijkverklaring wordt overgegaan, dient de waarschuwing dat ook te
vermelden.
In de derde plaats pleit ik voor een wettelijke ingreep om de rechter in ruimere mate dan thans geschiedt, het door de burger aangevallen besluit op
rechtmatigheid te laten beoordelen. Zoals gezegd, zou daar geen wetswijziging
voor nodig zijn en zou de rechter ook binnen het huidige systeem van de Awb
tot een ruimere toetsing kunnen overgaan, maar door middel van een wetswijziging kan dit gewenste effect in ieder geval worden gewaarborgd. Ook ten
aanzien hiervan kan het Duitse bestuursprocesrecht als inspiratiebron dienen,
namelijk de bepaling uit de Verwaltungsgerichtsordnung waarin de eerder besproken Untersuchungsgrundsatz is opgenomen (Art. 86 Abs. I VwGO 681).
‘Das Gericht erforscht den Sachverhalt von Amtswegen; Beteiligten sind dabei heranzuziehen. Es ist an das Vorbringen und an die Beweisanträge der Beteiligten nicht gebunden.’
681
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Deze komt erop neer dat de rechtbank verplicht is om het geding (Sachverhalt
betekent letterlijk: toedracht) van ambtswege te onderzoeken en daarbij niet aan
de proces- en bewijsstukken van partijen is gebonden. Daarbij kan ook worden
opgenomen dat hij partijen bij dat onderzoek kan betrekken; zoals is gebleken,
vindt thans in het Duitse bestuursprocesrecht de Untersuchungsgrundsatz niet
meer de toepassing die deze in het verleden had, waarin de rechter zelf alles
uitzocht, maar worden door de rechter in het kader van de in voornoemde
bepaling gelezen medewerkingsplicht van partijen (‘Beteiligten sind dabei heranzuziehen’) ook verplichtingen aan partijen opgelegd. De waarde van deze
bepaling blijft er echter in gelegen dat de rechter in ruime mate bevoegd is
ambtshalve het besluit te toetsen op rechtmatigheid, en hij de verantwoordelijke
is en blijft voor de inhoudelijke opheldering van de zaak, zowel in juridisch als
in feitelijk opzicht. Juist de leek heeft baat bij deze dominante rol van de rechter.
Zoals bij de aanbevelingen aan de rechter is gezegd, kan de rechter zich bij deze
verplichting in belangrijke mate laten leiden door het procesdoel van appellant
en die normen die belanghebbenden kennelijk in hun eigen belangen beogen te
beschermen. Bovengenoemde bepaling zou in de plaats kunnen komen van het
eerste lid van art. 8:69 Awb of als een extra lid worden toegevoegd, waarbij
overigens tevens het derde lid, op grond waarvan de rechter de bevoegdheid
heeft om de feiten aan te vullen, kan vervallen; de verplichting daartoe ligt in de
voorgestelde bepaling besloten. Daarbij kan er ook voor worden gekozen het
verbod van ultra petita gaan en reformatio in peius vast te leggen, zodat duidelijk is
dat de ambtshalve activiteiten van de rechter door deze verboden worden begrensd.682 Voorts worden de ambtshalve activiteiten begrensd door de in de
huidige Awb geldende relativiteitseis: een vordering kan eerst worden toegewezen indien de geschonden norm in ieder geval mede de belangen van appellant
beoogt te beschermen.

Noodzakelijk is dat niet: zoals eerder aan de orde is geweest vloeien deze verboden reeds
voort uit het recht van de burger om een procedure tegen het bestuur over een besluit te
starten.
682
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Summary
Layman’s protection in administrative procedural law
The Netherlands does not require mandatory professional legal representation
in a legal action against an (act of an) administrative body. This has to do with
the notion that legal protection against the government should not be an
expensive occasion. The absence of the obligation of legal representation in its
turn demands that the procedure should be designed in a way it can be followed by parties, who have no or little knowledge and understanding of law.
It is traditionally assumed that for that reason the administrative law proceedings should be easily accessible and that the judge should play an active role
therein. The starting point of this research is the circumstance that there are
developments in jurisprudence which do not seem to be in accordance with
the before mentioned principles. An example of a development that seems to
contravene with the principle that the administrative procedure should be
easily accessible, is the jurisprudential rule that components of an administrative decision that have not been part of the legal discussion in the pre-court
phase – the administrative objection phase – cannot be part of the legal discussion in court. Another example is jurisprudence in which is stated that parties
have their own responsibility for their legal positions and ‘spontaneously’ have
to bring forward the proof to support their positions. Besides this development, there seems to be a tendency towards a less and less active role of the
judge. In the past, the administrative law judge would to a large extent examine whether the decision of the administrative body, that was subject of the
proceedings, was in accordance with law. Currently, he seems to restrict his
examination of the lawfulness of the administrative act to the grounds which
are put forward by the private party. These developments do not seem to fit in
a procedure that has to be tailored to the position of a layman and seem to
deteriorate his legal position. These developments raise the question to what
extent a layman should get extra protection in an administrative law procedure.
The pursuit to reckon with the legal incompetence of the private party
through an easy accessible procedure on the one hand and an active judge on
the other hand is traditionally indicated as ‘the principle of compensation of
inequalities of parties’. In order to understand the content of this principle and
what it prescribes, literature with serious attention for this topic is analyzed. It
turned out that a number of provisions in administrative litigation law are
associated with this principle. Although it is correct to state that many inequalities exist between the private party and the administrative body, for most of
the before mentioned provisions it is not correct to state that they exist primarily because of these inequalities. For example, the provision that prescribes
that wrongly addressed legal claims have to be sent forward to the right administrative body, does not exist because the administrative body has more
legal knowledge than the private party as a layman, but because the private
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party has no or limited legal expertise. The ground of existence of these provisions has to be sought indirectly in the rule of law and directly in the circumstance that administrative law lacks mandatory legal representation. The rule of
law demands – besides the notion that acts of the state have to be based on a
legal provision – the possibility of legal protection against acts of the state. In
order not to guarantee this right only formally – through the establishment of
the administrative procedure – but also substantively, legal protection against
an administrative body should not confront the citizen with high costs. For
that reason the court fees in administrative proceedings are relatively low and
for this same reason legal representation in these proceedings is not mandatory.
As states before, the absence of mandatory legal representation in its turn demands a design of the administrative law proceedings that takes this circumstance into account. The procedure has to enable a layman to follow these
proceedings and it has to be prevented that legal incompetence stands in the
way of the citizen’s right to legal protection against acts of the government in
general and an administrative body in particular. Provisions aiming the realization of this can more adequately beg described as ‘layman’s protection’ and its
goal is to realize the before mentioned right also substantively. Lack of legal
competence of a layman – in a legal context someone with little or no
knowledge and/or understanding of law – can be divided into lack of competence concerning formal law, i.e. the rules that apply for the proceedings, and
concerning material law, i.e. the rules that determine whether the act of the
administrative body that is at stake is in accordance with law. Lack of
knowledge of formal law can be redressed by keeping the administrative law
proceedings easily accessible and informal, which means without provisions
that are hard to understand for a layman at the one hand and at the other hand
by creating possibilities to correct legal mistakes made by the private party as a
layman. Lack of knowledge of formal law can further be redressed by giving
the judge an active, directing role in the procedure, for example by obliging
him to inform parties about the formal rules that apply to them. Lack of
knowledge of material law has primarily to be redressed by the judge. He
could, for example, play a protective role concerning the grounds of appeal of
the citizen, by interpreting them broadly. He could also ‘bring in’ new
grounds against the act of the administrative body and examine ‘ex officio’
whether it is lawful.
The analysis of the GALA (General Administrative Law Act) has shown that
the ‘principle of compensation of inequalities’ has played an important role in
the design of the GALA. The fact that the administration has the power to
make decisions is for the GALA legislator an important ground for the existence of the principle of compensating inequalities between an administrative
body and the private party, which makes it understandable that the GALA
legislator endorses the importance of this principle. According to the legislator,
this principle is interwoven with both the objectives ‘enforcing public law’
and ‘protecting civil rights’, which are considered to be the two main objectives of administrative litigation law. However, as well as the analysis of the
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literature has shown, the provisions that give the applicant extra protection,
and of which the legislator sees a connection with the principle of compensating inequalities, primarily exist because of the lack of judicial expertise of the
applicant. According to the GALA legislator inequalities between the administrative body and the applicant are being ‘compensated’ through at the one
hand an easy accessible procedure and at the other hand through an active
judge.
The accessibility of the procedure expresses itself in the few demands concerning the formal aspects of someone’s claim and the (wide range of) possibilities
for the applicant to restore formal mistakes. Furthermore, there are obligations
for the administrative body or the court to protect the layman against his lack
of legal knowledge, such as the obligation to send forward wrongly addressed
claims, the obligation to inform private parties about their legal remedies, the
possibility to pardon a private party of exceeding certain legal terms and the
obligation for the administrative body to submit all the files that concern the
case. The active role of the judge is expressed in the fields of the scope of his
examination of the lawfulness of the administrative act, his authority to ‘complement’ the facts and the grounds of appeal and his authority to inform parties
about their formal legal obligations.
Concerning the nature of these ‘layman protecting provisions’, it can be stated
that the provisions within the framework of the accessibility of the procedure
are all obligations, rather than competences. The provisions that enable the
judge to play an active role are obligations as well as competences. The ex
officio examinations, complementing the grounds of appeal obligations, a
layman’s protecting role concerning the scope of someone’s appeal and the
complementation of the facts are competences. With regard to the different
forms of layman’s protection, it can be stated that this protection is particularly
given against the lack of knowledge of formal law. The easy accessibility of the
procedure aims to prevent that the private party strands in the procedure because of his lack of legal competence. That means that in principle a private
party that makes a formal legal mistake, has to be offered a possibility to restore
such a mistake. The private party has to be informed about norms which cannot be restored, before they apply on them. In the framework of the new way
in which courts handle cases (nieuwe zaaksbehandeling), the role of the judge
concerning giving information has become larger and the private party is better informed than before about the procedure in general and the provisions
and obligations therein that apply to him in particular. This development has
increased the ‘formal layman’s protection’.
‘Substantive layman’s protection’ however is offered only to a small degree.
On the matter of determining the scope of one’s appeal, the judge does play a
layman’s protecting role, as he interprets the grounds of appeal largely. Concerning the supplementation of the legal grounds, the judge appears not to
play a layman’s protecting role. In any case he does not examine on other
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grounds than the ones put forward by the applicant whether the administrative
act at stake is lawful. The ex officio examination – to determine whether the
administrative body was authorized to make the alleged decision and whether
the applicant is admissible – has only to a small degree a layman’s protecting
effect.
The 4th chapter describes the results of interviews that were held among judges
to examine how layman’s protection (‘compensation of inequalities’) is offered
in practice. In general it can be stated that when dealing with a case, judges
take into account the weak legal position of the layman. As well as in the literature, judges see inequalities being ‘compensated’ through an easy accessible
procedure at the one hand and an active role of the judge at the other hand.
Activities that judges undertake lie especially in the field of giving information
to parties about their (procedural) legal obligations and – in the framework of
the new way in which cases are dealt with – give parties instructions when
they notice deficiencies in the presented legal materials. Additionally, the interviews have shown that judges appear to play a more active role concerning
the legal grounds of the applicant than was presumed on the basis of jurisprudence. On the basis thereof the judge is – dealing with the legal grounds of the
applicant – obliged to restrict his examination of the lawfulness of the administrative act to the grounds put forward by the applicant. In practice, it appears
that he, during the hearing by asking questions and making suggestions, tries
to let the applicant know which grounds are relevant for the case. According
to explanatory memoranda, this approach is in accordance with the way the
GALA legislator foresaw the judge’s role on this matter.
Chapter 5 deals with the question which arguments underlie the changed
attitude of the judge concerning the ex officio examination of the lawfulness
of the administrative act and the supplementation of the legal grounds and facts
that the applicant put forward. Besides that, it is being evaluated whether this
changed approach takes the (weak) legal position of the private party as a layman into account sufficiently enough. An important reason that is traditionally
given for the judge’s more passive role is the change of the objective of the
administrative procedural law system, which is marked with the coming into
force of the GALA in 1994. Traditionally it is assumed that before the GALA
the general objective of administrative procedural law was to maintain material
administrative law. As a consequence thereof the lack of legal expertise of the
layman could hardly manifest itself in the procedure. Not as a goal in itself but
due to the circumstance that the judge saw it as his obligation to examine ex
officio, therefore apart from what the applicant put forward, whether the administrative act was lawful. The lack of legal competence of the layman would
in this constellation not manifest itself and his legal position was therefore
strong. With the upcoming of the GALA the legislator chose for ‘protecting
the individual rights’ as the main objective of administrative procedural law.
When explaining the changed attitude concerning the judge’s role and task,
men usually make use of the models of the ‘recours objectif’ and the ‘recours
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subjectif’. The analysis of these models has shown that the layman’s position in
the subjective model is considerable weaker than in the objective model. This
is to such an extent that it is doubtful whether in the subjective model, which
in principle is similar to the civil law model, the position of the private party as
a layman is taken into account sufficiently enough and therefore whether the
obligation of legal representation can be missed in this model. However, more
important is that the analysis of these models has shown that the models of
recours objectif and recours subjectif as a theoretical framework do not fit to
explain the Dutch administrative procedural law system. In a subjective model
the nature of the rights that are put forward in court forces the judge to play a
more passive role; in the Dutch administrative procedural law system the nature of the imposed rights is the same as before the coming of the GALA, and
which in principle is the question whether the act of the administrative body is
lawful.
Given that the objective of the administrative procedural law system of the
GALA does not, in principle, facilitate the invocation of individual (civil)
rights, an analysis is made of how in this system the ‘protection of individual
rights’ has to be understood. The examination of this term as used in de explanatory memoranda to the GALA has shown that this model cannot deviate
much from the pre GALA model, in which ‘maintenance of objective law’
was the main objective of administrative procedural law. The distinguishing
criterion between these two models lies in the circumstance that the examination by the judge of the lawfulness of the administrative act in the ‘GALA
model’ takes place in the interest of the private party, whereas in the ‘classical
model’ this examination took place in the common interest, i.e. maintenance
of objective law. The shift towards a more subjective model can therefore not
explain why the judge to a lesser extent examines ex officio whether the administrative act is lawful, with the exception that in the GALA model the
judge has to restrict his examination of the lawfulness of the administrative act
to law which is aimed at the protection of the applicant’s interests. With the
upcoming of the GALA there has been a call for a more ‘final settlement of
legal disputes’, in order to end the circumstance that after an annulation of the
administrative act by the judge the conflict between the private party and the
administrative body could continue and the legal dispute about the administrative act would be brought to court again after the administrative body would
have taken a new decision. This call for a more final settlement of legal disputes however can also not explain the less active role of the judge, but only
sets forth why the judge under the GALA system has more ‘verdict competences’ than to just annul an administrative act, as he had under the pre GALA
system. Under the GALA the judge can, for example, also adjudge a claim for
compensation. Sometimes men call upon the ‘grounds system’ of the GALA to
explain or justify the current passive role of the administrative law judge, by
which is meant that because the GALA has the obligation for the private party
to bring forward the legal grounds, the reason why he does not agree with the
administrative act, the judge should restrict his examination of the lawfulness
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thereof to these grounds. This is however not a valid argument, for the reason
that a similar obligation existed in the pre GALA system, in which ‘maintenance of objective law’ was the main objective of administrative procedural
law and in which the judge did not restrict his examination of the lawfulness
of the involved administrative act to the grounds brought forward by the private party. In the light of the objective ‘protecting rights’ of the GALA, a
more active role of the judge is defendable and even more desirable. The explanation of the more passive role of the judge has to be sought in the circumstance that the judge sees the proceedings in administrative law as a so called
‘party directed’ judicial process, rather than as a ‘judge directed’ court procedure. Consequence thereof is that he holds parties primarily responsible for
their legal positions and their formal obligations in court. When discussing
these two visions on administrative law it is argued that the vision to view the
administrative law procedure as a party directed court procedure has to be
rejected. In the first place, because this vision is not in accordance with the
vision of the GALA legislator, who expected the judge to play an active role
and considered him to be ‘dominus litis’ of the proceedings. Secondly, the
vision to consider the administrative law procedure as a party directed procedure does not take the circumstance into account that this procedure has to
facilitate legal remedies against an administrative act for a layman. The assumption that the private party only wants the judge to examine the involved administrative act on the grounds he put forward against it, does not reckon with
his position as a layman.
The judge plays currently a more passive role than the explanatory memoranda
to the GALA and the GALA itself assume regarding not only the legal
grounds, but also concerning the facts. Though the administrative law judge is
equipped with a wide range of competences to investigate the facts which are
relevant for the case, practice shows that he hardly makes use of those competences. The analysis of the background of this practice has shown that the
judge sees no role for himself concerning facts which are in the ‘proof domain’ of the administrative body and that he will only annul the act of the
administrative body that is not based on the right complex of facts, when the
administrative body can be blamed therefor. In the light of the demand of
legality of acts of the state as well as in the light of the ‘protective’ function of
administrative procedural law this practice is undesirable. An additional argument therefor is the circumstance that Dutch administrative procedural law
lacks mandatory legal representation; especially parties with no or little
knowledge of law can make mistakes when they have to provide the relevant
facts.
Chapter 6, which deals with the examination of the normative status of the
basic principle of layman’s protection, has shown that this principle is a characteristic element of Dutch administrative procedural law. In a ‘normative neutral’ setting therefore, this element can be described as a principle of administrative procedural law. When describing two other categories of principles,
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namely demands of the way in which the procedure should be designed and
principles of law, it has shown that the principle of layman’s protection cannot
be considered to be a principle of law. In the first place, for the reason that
some of the judge’s possibilities to play a layman’s protecting role are competences rather than obligations. Secondly, because of the mandatory layman’s
protecting provisions it cannot be said that they would be part of law if the
legislator would not have implemented them in the GALA. Therefore, the
principle of layman’s protection has to be considered as a demand of the administrative procedural law design: a highly desirable provision which aims the
substantive realization of the right to legal protection against the government,
more particular the administration.
Chapter 7 describes the way in which the German administrative procedural
law accounts with the position of the private party as a layman. It has become
clear that to a large extent this procedural law system protects the layman to
his lack of legal competence. In the basic principles that underlie this system
the notion of layman’s protection is already visible. Examples are the broad
explanation that is given to the principle of access to legal protection (rechtliches Gehör). Besides that, the Administrative Procedural Law Act (Verwaltungsgerichtsordnung) contains a wide range of provisions with which an easy
accessibility of this procedure is guaranteed, such as the obligation to inform
parties about their legal remedies (Belehrungspflicht), the few demands for the
claim and the many possibilities to restore formal mistakes. Without doubt, the
role of the German administrative law judge can be described as active. He is
primarily responsible for the gathering of the relevant facts and he examines
broadly whether the alleged act of the administrative body is lawful, as a result
of which lack of legal competence concerning material law on the side of the
applicant can hardly manifest itself. Also is to a large content accounted with
the assumed lack of competence concerning formal law. The ‘information
duty’ (Hinweispflicht) of the judge plays herein an important role, on the basis
of which the judge is obliged to help prevent parties to make formal legal
mistakes and help them putting forward the relevant facts and the proof thereof. Because of this far-reaching statutory provision disadvantages due to the
lack of legal expertise concerning formal law can hardly manifest itself.
The comparison between the German and the Dutch administrative procedural law system has shown that in the way these systems offer layman’s protection there are many similarities, but also significant differences. The easy accessibility of the procedure mainly corresponds in each system, but an important
difference is that in the German system the applicant is not obliged to put
forward legal grounds against the administrative act. Concerning the layman’s
protecting role the judge can play, a major difference is that the German administrative law judge ex officio examines whether the administrative act is
lawful, whereas the Dutch administrative law judge restricts that examination
in principle to the grounds put forward by the applicant. There are also differences with regard to the protection the judge can offer against incompetence
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with the procedure. Although the new way in which cases are dealt with in
the Netherlands has led to a more directing role of the judge, that role is in
Germany stronger anchored in law. The before mentioned Hinweispflicht is a
powerful layman’s protecting instrument, on the basis of which the judge is
obliged to a far-reaching interference and concern with the layman. It can be
stated that the layman’s protecting offered through statutory provisions are to a
large extend similar. Formal layman’s protection is in Germany offered more
than in the Netherlands, although the new approach of dealing with cases in
the Netherlands have led to a more active role of the judge. Substantive layman’s protection is clearly offered more in the German administrative procedural lay system than in the Dutch system. In general it can be said that the
German system is to an important extend more ‘layman friendly’ than the
Dutch system.
The final chapter contains an application of the gained insights to possible
pressure points and developments in Dutch administrative procedural law, that
seem to overlook the circumstance that this procedure must be tailored to the
position of applicants as laymen. A possible pressure point concerns the practice of the ‘component funnel’, which means that an applicant cannot proceed
against components of an administrative act, if he did not bring forward
grounds against such components in the administrative objective phase. It is
argued that it is defendable to handle such a norm in administrative litigation
law, because this system in the Netherlands is built on the notion that before
the court proceedings an ‘administrative proceeding’ has to be followed, it
however is only defendable when parties are informed properly about this
rule. It cannot be expected that a layman knows about this rule if he is not
informed about it. The rule should therefore not apply to a layman who is not
informed about it.
Another jurisprudential development that does not seem to be in accordance
with the principle that the administrative law proceedings should be easy accessible, is the court’s standpoint in jurisprudence that parties have their own
responsibility for their legal positions and spontaneously have to put forward
the relevant legal material. This vision does not take sufficiently take the position the private party as a layman into account. This ‘proof rule’ should only
apply if it is pointed out to parties. The new way in which cases are dealt with
has taken the sharp edges of this practice. Parties are better than before informed about their (formal) legal obligations and the role of the judge in the
proceedings.
The analysis of layman protecting provisions has shown that applicants in principle have to be offered a possibility to restore a formal mistake they make,
apart from the circumstance when they do not observe the legal term for appeal. In the legal remedies clause the administrative body has to inform applicants about the term of appeal and at which administrative body or judicial
instance the appeal has to be made. Other demands for appeal, such as the
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obligation to put forward the grounds of appeal, are not brought to the attention of applicants, but for those demands apply the principle that for a breach
thereof applicants have to be offered the possibility to restore their mistakes. In
both cases, parties are notified once about the applying norm. An improvement could be to inform parties not only about the term and which administrative body or judicial instance is authorized, but also about the other formal
obligations that apply for the claim. The legal remedies clause seems to be an
excellent instrument for that.
In general it can be stated that not many formal rules apply for making a legal
claim against an administrative act. However, it can be questioned whether the
rule that applicant’s claim has to contain the grounds of appeal, sufficiently
takes his position as a layman into account. The judge restricts his examination
of the lawfulness of the administrative act to these grounds. This practice does
not reckon with the assumption that the applicant without legal representation
has no or little understanding of law. The GALA – and the judge – should
assume that the applicant wishes to get the administrative act that is at stake
annulled on whatever ground that supports his claim. The current practice
does not fit in a system that should be tailored to laymen. In this system the
judge should broadly examine whether the administrative act is lawful. The
current approach is only defendable when parties are informed about the practice that the judge will restrict his examination to the grounds put forward by
them.
Another practice that seems to be contrary to the principle that the administrative law proceedings should be informal and easy accessible is the so called
Brummen jurisprudence. A ‘Brummen situation’ occurs, when an applicant
has been successful with his claim against an administrative act – the act is
annulled – but not based on all the grounds he put forward to support his
claim. If some of his grounds are rejected ‘expressively and without reservation’ by the court of first instance, he has to make an appeal against this rejection. If he does not do so in a possible ‘follow up procedure’,– when the administrative body has made a new decision – he cannot put forward these
grounds again. In this study it is argued that this practice is not in accordance
with the principle that administrative proceedings should be informal and easy
accessible and has to reckon with the position of the private party as a layman.
It must be hard to understand for a party without understanding of law, that
he has to appeal when has won a case. A ‘rule’ like this should be avoided in
administrative procedural law that enables laymen to represent themselves.
Concerning substantive layman’s protection it is argued that the judge should
do more than he currently does in order to respect the position of the private
party as a layman. To a wider extent he should examine whether the administrative decision is in accordance with law.
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The foregoing does not mean that the extent to which the judge should examine the lawfulness of the administrative decision should be without restrictions. A first restriction is that the judge does not have to actively search
for formal mistakes in the decision of the administration. Another boundary is
that the judge can be more passive when parties are represented by legal experts.
A general conclusion of the research is that the principle of layman’s protection has played an important role in the development of the GALA. The GALA model of legal protection knows numerous provisions that are aimed at the
protection of the position of laymen. However, in the model of the GALA,
the directing and substantive involvement of the judge has decreased. That
development has led to the situation in which the adverse consequences of the
lack of legal expertise of applicants manifested itself too much. The upcoming
of the new way in which administrative law cases are dealt with and in which
the judge plays a more directing role, has to be understood in the light of this
development. An important matter of concern however remains the question
whether this increased procedural involvement of the judge sufficiently compensates his decreased substantive involvement. In this study it is argued that
concerning this matter the judge should undertake more to reckon with the
position of the layman. The rule of law demands not only that the state and
thus the administration can only act on the basis of the law, but also demands
the existence of legal protection against these acts. As a consequence of the
lack of mandatory legal representation, this right to legal protection has not
only to be guaranteed formally, by creating the administrative law procedure,
but also substantively.
At the end of this study a few recommendations are made to both the administrative law judge and the legislator. The most relevant recommendation to
the judge is to examine ex officio the lawfulness of the administrative decision
to a larger extent than he currently does. The challenge is to develop a set of
norms on the basis of which administrative acts have to be examined. It is
suggested that the new ‘demand of relativity’ in the GALA can be helpful in
this development. Three recommendations are made to the legisalator. Firstly,
to create a legal obligation like the Hinweispflicht for the judge to inform
parties about the proceedings. Secondly, to create a general obligation for both
the administrative law court and the administration to inform parties about
their legal obligations including a general pardoning: when a citizen breaches a
procedural norm, about which he is not being informed cannot be held against
him or he should be offered the possibility to restore this breach. Thirdly, it is
recommended that the legislator should create a provision on the basis of
which the judge is responsible for a broader examination of the lawfulness of
an administrative act.
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