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Artikel 8:1 (8.1.1.1) 
 
1 Een belanghebbende [21 kan tegen een besluit [31 beroep [4] instellen bij de 
rechtbank [51. 
2 Met een besluit wordt gelijkgesteld een andere handeling van een be-
stuursorgaan ten aanzien van een ambtenaar als bedoeld in artikel 1 van de Amb-
tenarenwet als zodanig of een dienstplichtige als bedoeld in artikel 1, onderdeel b, 
van de Wet rechtstoestand dienstplichtigen als zodanig, hun nagelaten betrekkin-
gen of hun rechtverkrijgenden [61. 
3 Met een besluit worden gelijkgesteld: 
a de schriftelijke beslissing, inhoudende de weigering van de goedkeuring van een 
besluit, inhoudende een algemeen verbindend voorschrift of een beleidsregel of de 
intrekking of de vaststelling van de inwerkingtreding van een algemeen verbindend 
voorschrift of een beleidsregel [71, en b de schriftelijke beslissing, inhoudende de 
weigering van de goedkeuring van een besluit ter voorbereiding van een privaat-
rechtelijke rechtshandeling [81. 
 
 
Inhoud commentaar1 
 
1 Algemeen, 2 Belanghebbende, 3 Besluit, 4 Beroep, 5 Rechtbank, 6 Ambtenaren 
e.a. (artikel 8:1, tweede lid), 7 Het derde lid, onder a, 8 Het derde lid, onder b. 
 
 
1 Algemeen 
 
Op grond van artikel 55b van de Wet op de rechterlijke organisatie nemen de ar-
rondissementsrechtbanken in eerste aanleg kennis van de bestuursrechtelijke zaken 
waarvan de kennisneming aan hen bij de wet is opgedragen. Aan dit artikel wordt 
uitvoering gegeven door artikel 8:1 van de Awb. Artikel 8:1 markeert in menig op-
zicht een eindpunt in een discussie die de beoefenaren van het bestuursrecht in Ne-
derland gedurende meer dan een eeuw verdeeld heeft gehouden. Met de op het eer-
ste gezicht laconieke bepaling dat een belanghebbende tegen een besluit beroep kan 
instellen bij de rechtbank wordt in de eerste plaats beoogd een einde te maken aan 
de verbrokkeling die zo lang kenmerkend is geweest voor het Nederlandse stelsel 
van administratieve rechtsbescherming. Met de bepaling wordt ook definitief de 
vraag beantwoord of 'administratie of rechter' de aangewezen instantie is voor het 
verlenen van rechtsbescherming tegen de overheid. En tenslotte maakt deze bepa-
ling een einde aan de discussie of de administratieve rechtsbescherming dient uit te 
gaan van een bijzonder rechterlijk college, dan wel van de gewone rechterlijke 
macht. In artikel 8:1 wordt onomwonden voor het laatste gekozen. 
Artikel 8:1 is de belichaming van een der belangrijkste doelstellingen van de eerste 
fase van de herziening van de rechterlijke organisatie, te weten de integratie ván 
een zeer belangrijk deel van de administratieve rechtspraak. Nadat in het kader van 
de zogenoemde voorintegratie de rechtspraak ingevolge de Ambtenarenwet en de 
sociale zekerheidswetgeving reeds bij de rechtbanken was ondergebracht (Wet van 

                                                             
1 Door mr. M.A. Heldeweg. 
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3 juni 1992, Stb. 278; zie Kamerstukken 1121967), voorziet de hier aan de orde 
zijnde wettelijke regeling in de onderbrenging bij de rechtbank van zaken die voor-
heen tot de competentie van de Kroon, de Afdeling rechtspraak van de RvS en de 
Afdeling voor de geschillen van bestuur van de RvS behoorden. Wel zullen voor-
alsnog als afzonderlijke colleges blijven fungeren het College van Beroep voor het 
bedrijfsleven en het College van Beroep voor de studiefinanciering, zij het met de-
ze bijzonderheid dat ook deze colleges met ingang van 1 januari 1994 het nieuwe, 
in hoofdstuk 8 van de Awb opgenomen, procesrecht hanteren. 
Ook de rechtspraak in belastingzaken, die al vanouds bij de gewone rechterlijke 
macht berust (in de gedaante van de belastingkamers bij de gerechtshoven en de 
Hoge Raad), blijft uitgaan van een gesloten stelsel van beroepsmogelijkheden, 
maar verloopt inmiddels wel volgens Awb-procesrecht (Wet van 29 oktober 1998, 
Stb 621). In art. 27 Algemene wet inzake rijksbelastingen (Awr) is hoofdstuk 8 van 
overeenkomstige toepassing verklaard op gedingen bij de belastingskamers van de 
gerechtshoven en de belastingkamer van de Hoge Raad – tenzij een afwijkende 
regeling is getroffen (zoals in het algemeen voor privacy - bij het Hof vindt de 
zitting in beginsel plaats achter gesloten deuren –vgl. resp. art. 27c Awr en art. 8:62 
Awb). Als achtergrond raadplege men Ch. Langereis, J.B.H. Roben, Het fiscale 
procesrecht vernieuwd., Weekblad 1997/6239, p. 463-482. Zie voor de overige ge-
vallen waarin de gewone rechter als administratieve rechter optreedt: F.A.M. 
Stroink, Rechterlijke organisatie en rechtspraak in beweging, Zwolle, 1993, p. 8. 
Buiten de integratie zijn vooralsnog de zogenoemde 'kleine' administratieve rech-
ters gehouden. Voor een overzicht hiervan, zie Stroink a.w., p. 9, en R.J.G.M. 
Widdershoven, Gespecialiseerde rechtsgangen in het administratieve recht, Zwol-
le, 1989. Met uitzondering van het College van Beroep voor de studiefinanciering 
is op de rechtsgang voor deze rechters evenmin het nieuwe procesrecht van toepas-
sing verklaard. 
 
De rechtsgang naar (de bestuurssector van) de rechtbank geldt, als gezegd, meer 
dan onder de Wet Arob, als de algemene rechtsingang. Feitelijk is echter toch nog 
sprake van een aanvullende voorziening, gegeven art. 8:6 Awb. Het blijft zo dat 
toch eerst moet worden nagegaan of er een bijzondere vorm van rechtsbescherming 
mogelijk is gemaakt. Zie hiervoor het commentaar bij art. 8:6 Awb. Soms ontstaan 
daarbij problemen van samenloop, zoals blijkt bij de uitspraak van de president van 
de CRvB van 17 januari 1995 (AB 577 m.nt. RH). Verzoeker in deze zaak is 
vreemdeling in de zin van art. 84, vijfde lid, ABW, terwijl verzoekers partner de 
Nederlandse nationaliteit heeft. Gezamenlijk vragen zij gezinsbijstand aan en op de 
beslissing terzake blijken vervolgens twee rechtsgangen van toepassing. Volgens 
de president brengt een redelijke wetsuitleg mee dat de in art. 84, vijfde en zesde 
lid, ABW neergelegde uitzonderingsbepaling buiten toepassing blijft en dat de (ook 
t.a.v. verzoeker) in dit geval beste rechtsbescherming biedende hoofdregel, te 
weten die van art. 8:1 jo 7:1 Awb, wordt toegepast. 
 
Uiteraard is art. 8:1 Awb ook in het bijzonder van belang voor de afbakening van 
rechtsmacht tussen de bestuursrechter en de burgerlijke rechter (vgl. overigens art. 
112 , lid 1 èn 2,  Grondwet). Kort voor de inwerkingtreding van de (eerste en twee-
de tranche) van de Awb werd voor die afbakening door de Hoge Raad een genuan-
ceerder algemene lijn uitgezet. In HR 28 februari 1992 (AB 1992, 301 m.nt. Van 
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der Burg - Changoe) was sprake van een breuk met oude Ambtenarenwetarrest 
(HR 13 november 1941, NJ 1942, 172) waarin de Ambtenarenrechter nog exclusief 
bevoegd werd geacht. In Changoe houdt de Hoge Raad het er op dat voor de 
afbakening van rechtsmacht als leidend criterium moet worden genomen, of de 
administratieve rechtsgang ‘voldoende rechtsbescherming’ kan bieden. Mogelijke 
lacune in het administratief proces blijft dan nog  het ontbreken van een declaratoir 
(vergelijk Van Wijk/Konijnenbelt/Van Male, Hoofdstukken van bestuursrecht, 
elfde druk, Den Haag 1999, p. 715). Hoofdlijn blijft dus dat de burgelijke rechter 
aanvullende rechtsbescherming biedt. Dat geldt in het bijzonder – ook nu reeds -  
ten aanzien van schadevergoeding (vgl. art. 8:73 Awb). Zoals onder nr. 3 (Besluit) 
nog zal blijken, is de afbakeningsproblematiek tussen bestuursrechter en 
burgerlijke rechter weer zeer actueel door (met name) de figuur van het zelfstandig 
schadebesluit. In het (recente) arrest Groningen/Raatgever (HR 17 december 1999, 
RvdW 2000, 5) heeft de Hoge Raad, in lijn met de bedoeling van de wetgever bij  
art. 8:73 Awb, bevestigd dat, niettegenstaande het bestaan van een met voldoende 
waarborgen omklede administratieve rechtsgang tegen deze schadebesluiten, ook 
de burgerlijke rechter kan worden geadieerd (tenzij door de belanghebbende wel 
reeds een beroep op de bestuursrechter werd gedaan). Een en ander heeft het debat 
over de oude ‘magische lijn’ bepaald niet doen luwen. De regering heeft in het 
najaar van 1999 reeds bevestigd dat de regeling van nadeelcompensatie in 
samenhang met de kwestie van de bevoegdheidsverdeling rond schadebeslissingen 
in het kader van de vijfde tranche de hoogste prioriteit heeft (TK 1999/2000, 26 
800 VI, nr. 7, p. 8-9). 
  
Een van de belangrijkste doelstellingen van de nieuwe wettelijke regeling is de in-
voering van administratieve rechtspraak in twee feitelijke instanties. Hoofdregel is 
dat tegen het besluit allereerst beroep openstaat bij de rechtbank. Tegen de uit-
spraak van de rechtbank staat vervolgens, afhankelijk van de aan de orde zijnde 
materie, beroep open bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State of 
bij de Centrale Raad van Beroep. Op dit uitgangspunt wordt evenwel een (groot) 
aantal uitzonderingen gemaakt. Op deze uitzonderingen zal in aantekening 5 wor-
den teruggekomen. 
 
Intussen heeft de ‘eenheid van rechtsmacht bij soortgelijke beslissingen’ – helaas – 
toch nog enkele afbakeningsproblemen gegeven, die echter door de bestuursrech-
ters zelf werden opgelost, al dan niet gevolgd door een wettelijke regeling. Ter illu-
stratie daarvan twee voorbeelden: 
- ABRS 11 februari 1994 (Gst. 6993, 10 m.nt. Uijlenburg) - voor wijziging van 

art 20.1, lid 3 Wm, was bij soortgelijke handhavingsbeslissingen in het 
milieurecht soms sprake van rechtstreeks beroep bij de ABRS (zoals 
bestuursdwang door de minister), maar in andere beslissingen (bijvoorbeeld 
bestuursdwang door B&W) juist bij de rechtbank o.g.v. art. 8:1 Awb. Gelet op 
de bedoeling van de wetgever en het belang van de rechtseenheid werd –eerst 
door de ABRS en daarna door de wetgever - besloten dat het beroep wordt 
geconcentreerd bij de ABRS als eerste en enige instantie. 

- ABRS 24 juli 1998 (AB 1999/346 m.nt. IcvdV) – tegen besluiten krachtens 
ZFW (Ziekenfondswet), AWBZ en WZV (Wet Ziekenhuisvoorzieningen) zijn 
verschillende beroepsgangen mogelijk gemaakt, te weten rechtstreeks beroep 
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op de ABRS of de weg van art. 8:1 (jo 7:1 Awb). Door inwerkingtreding van 
de Kwaliteitswet zorginstellingen moest nu voor een beslissing inzake de 
uitbreiding van een erkenningsbeschikking toch weer de normale algemene 
rechtsgang worden gevolgd. De ABRS vindt het niet juist voor soortgelijke 
beslissingen verschillende rechtsgangen gelden. Omdat blijkens de 
wetsgeschiedenis geen uitdrukkelijke motivering wordt geboden voor het 
uiteenlopen van de rechtsgang, kiest de ABRS voor aansluiting bij het 
afwijkende regime.  

 
Voordat tot een meer gedetailleerde bespreking van artikel 8:1 Awb wordt over-
gegaan, zij allereerst opgemerkt dat het artikel slechts goed begrepen kan worden 
door het in nauwe samenhang te lezen met de artikelen 8:2 en 8:3 Awb. Waar no-
dig zal dan ook in het commentaar op deze artikelen worden vooruitgelopen. 
 
 
2 Belanghebbende 
 
Met het begrip belanghebbende wordt de kring van beroepsgerechtigden aangege-
ven. Blijkens de MvT dient aan het begrip belanghebbende de betekenis te worden 
toegekend die hieraan door artikel 1:2 van de Awb wordt gegeven: degene wiens 
belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, aldus nauw aansluitend bij het be-
langhebbende-begrip in de Wet Arob (degene die rechtstreeks in zijn belang is ge-
troffen). Voor wat de betekenis van het begrip belanghebbende betreft zij verwezen 
naar de aantekeningen in deze bundel bij artikel 1:2. 
 
Naar zijn aard betreft het hier een flexibel begrip. De wetgever heeft niet beoogd 
de ontvankelijkheidseisen, zoals deze voortvloeien uit de wetgeving waarvoor de 
onderhavige wettelijke regeling in de plaats treedt, te verengen of verruimen. Tot 
welke kring van beroepsgerechtigden het criterium van het rechtstreeks bij een be-
sluit betrokken zijn leidt, zal afhangen van de aan de orde zijnde materie. Zo 
spreekt de regering in de MvT de verwachting uit dat toepassing van dit criterium 
in de sociale zekerheid, evenals onder de oude rechtspraak het geval was, zal leiden 
tot een kring van beroepsgerechtigden die in beginsel beperkt blijft tot de geadres-
seerde van de sociale-zekerheidsbeschikking dan wel een parallelle belangheb-
bende (zoals bijvoorbeeld de partner van de aanvrager van kinderbijslag). Daaren-
tegen zal toepassing van het criterium, toegepast in bijvoorbeeld milieu- of ruimte-
lijke ordeningszaken, tot een - feitelijk - aanzienlijk ruimere kring van beroepsge-
rechtigden moeten leiden. Overigens bleef juist in de sfeer van ruimtelijke ordening 
en milieu de bijzondere regeling voor de actio popularis ook in tact, zij het in afge-
zwakte vorm: vgl.  art. 27, lid 1 en art. 28, lid 7 Wet op de ruimtelijke ordening, 
alsmede art. 20.6 en art. 20.10 Wet milieubeheer - beroepsrecht voor eenieder, mits 
in de non-contentieuze fase bedenkingen werden ingebracht tegen het voornemen 
tot, resp. het ontwerp van het besluit in kwestie. 
 
In tegenspraak met de zojuist genoemde verwachting was dat de regering aanvan-
kelijk had voorgesteld in een twaalftal sociale zekerheidswetten (zie TK 
1991-1992, 22 495, nr. 1-2, p. 133-154) een nadere omschrijving van het begrip 
belanghebbende te handhaven (omschrijvingen als: degene op wiens aanspraken 
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een besluit betrekking heeft, of degene tot wie het besluit met betrekking tot de 
financiële verplichting is gericht). Naar aanleiding van een amendement van Jur-
gens (TK 1992-1993, 22 495, nr. 20) ging de regering er alsnog toe over de inter-
pretatieve bepalingen van het begrip belanghebbenden te schrappen. Een uitzonde-
ring werd evenwel gemaakt ten aanzien van geschillen over ar-
beids(on)geschiktheid. Zie het toenmalige art. 4a AAW en art. 87e WAO. Raad-
pleeg voor de rechtspraak in verband met art. 4a AAW (‘…. is belanghebbende 
degene op wiens aanspraken het besluit betrekking heeft.’): CRvB 7 januari 1997 
(JB 1997/68 - R.K. Scholen Hazerswoude). Tot  het openen van een beroepsmoge-
lijkheid voor de werkgever in geschillen over de arbeids(on)geschiktheid van de 
werknemer wilde de regering pas overgaan als duidelijkheid is verkregen omtrent 
de vraag of, en zo ja op welke wijze, het medisch dossier van de werknemer aan de 
werkgever ter kennis zou moeten worden gebracht (TK 1992-1993, 22 495 en 22 
601, nr. 33). Zie omtrent deze problematiek o.a. Rechtbank Assen 17 mei 1994 (JB 
1994/141 m.nt. AWH), waarin het ging om het beroep van een werkgever tegen 
malusoplegging ingevolge art. 59i AAW en (onder meer) werd geoordeeld dat geen 
sprake was van een ‘fair trial’ (vgl. art. 6 EVRM) nu de werkgever op grond van 
privacy-overwegingen geen inzage had in de relevante stukken (m.n. medisch 
dossier). Vergelijk overigens CRvB 15 februari 1995 (JB 1995/64 m.nt. AWH), 
alsmede (na invoering van de wet Pemba) Rechtbank Den Haag 12 november 1998 
(USZ 1998/320 m.nt. MD, JB 1998/288 m.nt. HJS) en Rechtbank Zwolle 21 mei 
1999 (JB 1999/183 m.nt. R.J.N. S.) en overigens Pres. rechtbank Leeuwarden 21 
januari 2000 (JB 2000/36). 
 
De problematiek van parallelle belangen, zoals hier tussen werkgever en werkne-
mer, doet zich natuurlijk ook elders wel voor. Men vergelijke Cbsf 18 juni 1996, 
JB 1996/178: voor ouders en kind is sprake van een parallelle belanghebbendheid 
ingeval van vaststelling van de ‘ouderlijke bijdrage’ in verband met de bepaling 
van de hoogte van de toelage van studerende kinderen. Hoewel de ‘kennisgeving 
financiële ouderlijke bijdrage’ enkel jegens het studerende kind en niet jegens de 
ouders beoogde rechtsgevolgen heeft, hebben ouders, naast het kind, wel feitelijk 
een relevant belang. Verondersteld wordt immers dat een ouder afhankelijk van 
zijn draagkracht een bijdrage in het levensonderhoud van het kind levert. 
 
Naast de belanghebbendheid in termen van art. 1:2 Awb (zie aldaar), speelt bij de 
belanghebbendheid in art. 8:1 Awb nog de kwestie van het processueel belang 
(‘point d’interêt, point d’action’). In feite gaat het daarbij om een vereiste van 
doelmatigheid (vlg. Van Wijk/Konijnenbelt/Van Male, Hoofdstukken van 
bestuursrecht, a.w., p. 601). Een ontbrekend procesbelang doet zich in twee 
vormen voor: het belang kan van meet af aan ontbreken of het belang kan 
hangende de procedure verdwijnen. Wat het verlies van belang hangende de 
procedure betreft past thans wel enige waakzaamheid. Als het bestuursorgaan toch 
aan de verlangens van betrokkene is tegemoetgekomen, kan het procesbelang 
blijven bestaan vanwege de mogelijke toepassing van art. 8:73 Awb en de 
mogelijkheid van een zuivere schadeverzoek. Vergelijk in dit verband ABRS 17 
augustus 1998, NA 1998, 324 (Voltooide sloop) waarin de Afdeling oordeelde dat 
het procesbelang niet verloren was gegaan doordat de sloop, waarvoor de bestreden 
sloopvergunning was toegekend, inmiddels was geëffectueerd, juist omdat er nog 
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een belang kon liggen in het voeren van een schadevergoedingsactie. Anders ligt 
dit bij de wens vergoeding te krijgen van proceskosten en griffierechten, omdat die 
mogelijkheid ook bestaat onafhankelijk van de gegrondheid van het beroep (vgl. 
art. 8:74 en 8:75 Awb – en voorts CRvB 4 februari 1997, JB 1997/52 - Simsek). 
Vergelijk in lijn hiermee ABRS 23 januari 1997, Rawb 1997, 88, JB 1997/46 
(Islamitisch centrum) alwaar in hoger beroep enkel werd gevraagd over te gaan tot 
een proceskostenveroordeling. De Afdeling vond dat er bijgevolg onvoldoende 
aanleiding was tot inhoudelijke beoordeling van het beroep wegens ontbrekend 
(proces)belang en appellant werd in dat opzicht niet-ontvankelijk verklaard, waarna 
vervolgens moest worden bezien of er aanleiding bestond tot 
proceskostenveroordeling. 
Indien buiten twijfel is dat de bestreden beslissing nimmer meer enige rechtens 
relevante betekenis kan hebben, dient appellant wegens ontbrekend procesbelang 
niet-ontvankelijk te worden verklaard (vgl. CRvB 17 januari 1995, Abkort 271). 
De bestuursrechter laat daarbij ook geen ruimte voor principiële debatten. Zie in 
dat verband ABRS 25 januari 1996 (AB 1996, 284 m.nt. AFMB - Vervangende 
opdracht). Hangende het beroep voldeed appellant aan de vervangende 
examenopdracht waartegen zijn beroep was gericht. Het gaat appellant bij de 
voortzetting van zijn beroep enkel nog om een ‘principe-kwestie die ook voor 
andere studenten van belang is.’ ‘Gesteld noch gebleken is dat appellant thans nog 
enig rechtens te beschermen belang heeft bij een uitspraak in het hoger beroep.’ In 
overeenkomstige zin CRvB 14 november 1996 (AB 1997, 9 m.nt. Hennekens - 
Alsnog vastgestelde ambtenaar): indien het bestuursorgaan hangende het hoger 
beroep geheel aan de eis van deze burger-belanghebbende is tegemoetgekomen 
moet wel blijken van enig direct tot de rechtstrijd te herleiden (proces)belang van 
partijen; de rechter mengt zich niet (in abstracto) in de uitleg van het recht, als de 
rechtsstrijd eenmaal is beëindigd. Zie tenslotte ABRS 13 februari 1997 (AB 148 - 
Maatschap Rutbeek): de rechtbank oordeelde het beroep tegen een 
waterhuishoudingsplan niet-ontvankelijk. Het dagelijks bestuur van het waterschap 
kwam daartegen bij de ABRS in hoger beroep omdat het de juridische kwalificatie 
van het plan van principieel belang vond. Volgens de ABRS was er geen geschil 
meer met betrekking tot de beslissing van een bestuursorgaan, zodat geen uitspraak 
kan worden gevraagd uitsluitend voor dat principiële oordeel.  Kortom: wanneer 
geen sprake meer is van een geschil met betrekking tot een bestuursbesluit, kan van 
de rechter geen uitspraak worden gevraagd louter vanwege de principiële betekenis 
daarvan.  
Ook kan gefaseerde besluitvorming verlies van procesbelang meebrengen. Saillant 
is ABRS 14 maart 1996 (AB 1996, 288, m.nt. Jurgens - Staarlocatie). Na beroep 
tegen vrijstelling ex. art. 19 Wet op de ruimtelijke ordening werd geen beroep 
ingesteld tegen de verlening van een bouwvergunning. Daarmee ging volgens de 
Afdeling het belang bij het (hoger) beroep tegen de vrijstelling verloren, mede 
gelet op het feit dat niet was gebleken dat appellanten schade hadden geleden ten 
gevolge van het vrijstellingsbesluit.   
Omdat besluitvorming en rechtsbescherming tijd vergt kunnen rechtsverhoudingen 
zich wijzigen, al dan niet met behoud van (proces)belang. Vergelijk ABRS 20 
augustus 1998 (JB 1998/207 - Stichting Studenten Huisvesting Drienerlo): in 
beginsel kan worden aanvaard dat in geval van rechtsopvolging onder bijzondere 
titel, zoals in dit geval (de Universiteit Twente droeg eigendom van 
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studentenhuisvesting  over op de Stichting Studenten Huisvesting Drienerlo), ook 
de hoedanigheid van aanlegger in een eenmaal in bezwaar of beroep aanhangig 
gemaakt geschil overgaat van de vervreemder op de rechtsverkrijgende. 
Voorwaarde is wel dat met de eigendomsoverdracht ook de hoedanigheid van 
rechtstreeks belanghebbende bij de aanhangige procedure geheel overgaat – zodat 
het belang waarvoor rechtsbescherming werd gezocht na vervreemding blijft 
bestaan maar geen rechtsbescherming kan worden verkregen. In casu was van een 
dergelijk overgaan geen sprake omdat de werkzaamheden waarvoor subsidie werd 
gevraagd, reeds waren verricht voor de eigendomsoverdracht en de vordering 
derhalve niet zodanig met de eigendomsoverdracht was verknocht dat de 
subsidieaanspraak overging op (de nieuwe) appellant. 
Soms ligt het procesbelang, met name bij het ingaan van hoger beroep, niet in het 
dictum van de uitspraak in eerste aanleg, maar elders. Vergelijk CRvB 14 april 
1994 (TAR 1994, 127 - Oto vertrouwensbeginsel): procesbelang bij hoger beroep 
door een burger tegen een niet dragende overweging in de uitspraak van de rechter 
in eerste instantie - indien de overweging richtinggevend is (of kan zijn) voor 
hernieuwd te nemen bestuursbesluit is sprake van voldoende procesbelang. In die 
zin CRvB 9 november 1994 (JB 94/344), alsmede ABRS 12 oktober 1998 (JB 
1999/4 - Maharishi). Ook voor bestuursorganen kan hier in hoger beroep een 
procesbelang liggen, vergelijk onder meer CRvB 21 oktober 1993 (TAR 1993, 253 
- Schoolartsen).  
Anders ligt dit bijvoorbeeld in ABRS 18 juni 1999 (JB 1999/193 m.nt. EvdL). Het 
beroep tegen een overweging in het bestreden besluit op bezwaar, inhoudende dat 
de herroeping van het besluit in primo de zorgplicht van art. 13 Wbb onverlet laat, 
stuit af op ontbreken van procesbelang nu deze overweging geen deel uitmaakt van 
het dictum van het bestreden besluit en overigens niets toevoegd aan de reeds 
objectiefrechtelijk bestaande rechten en plichten van betrokkenen.  
Wat het procesbelang en hoger beroep betreft zij tenslotte nog verwezen naar 
ABRS 13 november 1995 (JB 1996/178 -Kasschuur Zwaanshoek). Een 
belanghebbende die zonder zelf beroep in te stellen ex art. 8:26 Awb, als partij tot 
het geding is toegelaten, is niet ontvankelijk in hoger beroep, tenzij het (eerder) 
niet in beroep gaan hem redelijkerwijs niet kan worden verweten, vgl. art. 6:13 
Awb. 
Zie overigens aangaande recente ontwikkelingen inzake het procesbelang: M. 
Schreuder-Vlasblom, Kroniek Bestuursprocesrecht, NTB 1999/9, p. 242-251, i.h.b. 
p. 246-247. 
  
De belangen waarvoor bij de rechtbank kan worden opgekomen, beperken zich 
overigens niet tot belangen van concrete en individuele aard. Ook algemene en col-
lectieve belangen, zoals de bescherming van het milieu, kunnen de inzet van een 
procedure voor de rechter vormen. Blijkens de Nota naar aanleiding van het eind-
verslag heeft de uitdrukkelijke keuze van de wetgever voor de rechtsbescherming 
als doelstelling van het bestuursprocesrecht (zie hiervoor nader aantekening 3 bij 
dit artikel) niet tot gevolg dat de kring van beroepsgerechtigden wordt beperkt. Op 
grond van artikel 8:1, mede in verband met artikel 1:2, derde lid, blijft, evenals on-
der het oude recht het geval was, de mogelijkheid bestaan voor rechtspersonen in 
rechte op te komen voor de algemene en collectieve belangen die zij krachtens hun 
doelstellingen en feitelijke werkzaamheden in het bijzonder behartigen. In het ka-



 COMMENTAAR ART. 8:1 (8.1.1.1) 8 

der van het kabinetsstandpunt over Juridisering (TK 1998/1999 26 360, nr. 1, p. 
30) werd de positieve bijdrage van (algemene) belangenorganisaties, juist met het 
oog op zogenoemde ‘stemloze belangen’, zoals het milieubelang, nogmaals beves-
tigd. Vergelijk voor deze materie: J.E.M. Polak, De procesbevoegdheid van collec-
tiviteiten in het bestuursrecht, Jbplus 1999/1, p. 3-14 en M.A. Heldeweg, R.J.N. 
Schlössels en R.J.G.H. Seerden, De kwadratuur van de algemeen belangactie?  
Over de legitimiteit van algemeen belangacties in democratisch-rechtsstatelijk en 
rechtsvergelijkend perspectief, RMThemis 2000/2, p. 43-58. 
  
 
3 Besluit 
 
- inleiding 
In artikel 1:3 wordt een besluit gedefinieerd als een schriftelijke beslissing van een 
bestuursorgaan, inhoudende een publiekrechtelijke rechtshandeling. Het begrip 
besluit fungeert in de Awb als de centrale vorm van bestuurshandelen die in de 
hoofdstukken 2 tot en met 4 (materieel) wordt genormeerd. Zie in dit verband het 
commentaar in deze bundel bij artikel 1:3. 
Op grond van artikel 8:1 dient het begrip besluit tevens als grondslag voor de 
rechtsingang bij de administratieve rechter: voorwerp van beroep bij de administra-
tieve rechter is – kortgezegd - het besluit in de zin van artikel 1:3. 
 
Met deze regeling komt een einde aan de grote diversiteit van competen-
tiebepalingen die de 'oude' procesregelingen, waarvoor hoofdstuk 8 van de Awb in 
de plaats treedt, kenmerkten. 
Zoals in het commentaar bij artikel 1:3 al is aangegeven, houdt het besluitbegrip 
van de Awb nauw verband met het beschikkingsbegrip dat onder de  vigeur van de 
Wet Arob is ontwikkeld. Dogmatisch gezien is de ontwikkelingsgeschiedenis van 
beide begrippen echter omgekeerd. Zo introduceerde de Wet Arob het begrip be-
schikking in de eerste plaats als een formeelrechtelijk begrip, immers als het begrip 
dat het uitgangspunt vormde bij de bepaling van de competentie van de Afdeling 
rechtspraak van de RvS. Vervolgens zijn uit de jurisprudentie van de Afdeling ma-
teriële normen afgeleid die het bestuur bij het nemen van beschikkingen in acht 
moet nemen. Een en ander ging gepaard met een ontwikkeling waarin men de be-
schikking ook materieel ging zien als de bestuursvorm bij uitstek. 
Zoals gezegd is de ontwikkeling onder de Awb andersom geweest: allereerst is het 
besluit gedefinieerd als centrale bestuursvorm die inhoudelijk wordt genormeerd; 
vervolgens wordt, in hoofdstuk 8, het besluit tevens als uitgangspunt genomen voor 
de bevoegdheid van de administratieve rechter.  
 
Met dat het bestuurshandelen (thans het besluit) in het bestuursproces object van 
geschil is gebleven, lijkt het er op dat de wetgever het bestuursproces toch primair 
als recours objectif, (primair) gericht op de handhaving van het objectieve recht, 
wil blijven zien. Dit blijkt evenwel niet de bedoeling. De MvT bij hoofdstuk 8 (p. 
31 e.v.) stelt nu het bieden van rechtsbescherming als primaire doelstelling van het 
bestuursprocesrecht voorop – veeleer dus het perspectief van een recours subjectif. 
Tak (A.Q.C. Tak, De ongewenste discussie, in: Nieuw bestuursprocesrecht, Deven-
ter, 1992, p. 67-84) heeft daarop opgemerkt dat dan het individueel rechtens te be-



 COMMENTAAR ART. 8:1 (8.1.1.1) 
 

9 

schermen belang als object van geschil aangemerkt had dienen te worden. Blijkens 
de MvA (p. 33) acht de regering het inderdaad denkbaar de competentie van de 
administratieve rechter te koppelen aan het feit dat een burger stelt rechtstreeks in 
zijn belang te worden getroffen door enig bestuurlijk handelen of nalaten; in de 
Nota naar aanleiding van het eindverslag (p. 24) sluit de regering zelfs niet uit dat 
het die kant op zal (moeten) gaan. De regering is evenwel van oordeel dat het thans 
nog te vroeg is voor een zo grote stap, mede gezien de grote veranderingen in het 
bestuursprocesrecht die hiervan het gevolg zouden zijn.  
 
Inmiddels hebben zich in de toepassing van het besluitbegrip als object van geschil 
hierna te behandelen ontwikkelingen voorgedaan, die hernieuwde kritiek hebben 
doen opkomen. In het vervolg van dit commentaar op het besluitbegrip in art. 8:1 
Awb wordt daarop nog ingegaan. 
  
De competentie van de administratieve rechter in het nieuwe bestuursprocesrecht is 
als het ware een optelsom van de competenties zoals die bestonden in, enerzijds, 
het Arob- en Twk-beroep, en, anderzijds, het Kroonberoep. Het besluit omvat het 
begrip beschikking, dat het uitgangspunt vormde voor de competentie van de Arob- 
en Twk-rechter. Het sluit tevens in zich de meeste besluiten van algemene strek-
king die tot aan de inwerkingtreding van het nieuwe procesrecht nog voorwerp van 
geschil in het 'klassieke' kroonberoep waren. 
 
Schematisch kunnen we het beroepsrecht als volgt weergeven – het ‘linkerluik’ 
geeft aan hoe het besluitbegrip van art. 8:1 Awb moet worden opgevat en hoe het, 
als object van geschil, nog wordt aangevuld; het rechterluik betreft de belangrijkste 
algemene beperkingen:   
 
 

BEROEPSRECHT VOLGENS HOOFDSTUK 8 [AFD. 8.1.1] AWB 
BESLUIT ALS OBJECT VAN GESCHIL: 
• ART 8:1, LID 1 AWB [= (ART. 
1:3, LID 1 + ART. 1:3, LID 2 (IN FINE) + 
ART. 6:2 AWB)] + 
• ART. 8:1, LID 2 AWB  + 
• ART. 8:1, LID 3 AWB. 

BEPERKINGEN OP HET 
BEROEPSRECHT VLGS ART. 8:1 
AWB: 
 

• ART. 8:2 T/M ART. 8:6 AWB 
• art. 6:3 Awb 

 
 
Verschillende onderdelen van het ‘linkerluik’ zullen nu achtereenvolgens aan bod 
komen. Het ‘rechterluik’ komt aan bod bij het commentaar op de respectieve 
artikelen. Wel zij hier voor dat luik nog gewezen op ABRS 24 januari 1995 (JB 
1995/84 m.nt. MAH): art. 6:3 Awb impliceert zeker geen (mogelijkheid tot) 
verruiming van beroepsrecht in die zin dat ook beroep mogelijk zou zijn tegen 
voorbereidingsbeslissingen die geen Awb-besluit zijn. 
 
Om te beginnen zij hier opgemerkt dat ook bij het besluitbegrip van art. 8:1, lid 1 
Awb geldt dat bij bijzondere wetten nog weer aanvullingen mogelijk zijn. Als 
voorbeeld zij verwezen naar CRvB 16 april 1996 (JB1996/140 m.nt. red. - 
Inhoudingen op RWW-uitkering). Deze zaak toont de toepassing van de 
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gelijkstelling van art. 34 ABW (thans art. 138 ABW), van ‘het nalaten van een 
handeling die strekt tot uitvoering van het besluit  inzake de verlening van bijstand 
of het verrichten van een handeling die afwijkt van dat besluit’, met een besluit als 
bedoeld in art. 8:1, lid 1 Awb.  
 
- welk object van geschil? 
Gaan we nu uit van de definitie van art. 8:1 Awb dan moet goed worden begrepen 
dat het besluit dat in art. 8:1, lid 1 Awb (als het ‘besluit in primo’) weliswaar het 
object van geschil lijkt te zijn,  maar dat dit bij toepasselijkheid van art. 7:1, lid 1 
aanhef Awb formeel toch niet het echte object van geschil vormt, althans niet in 
beroep. Als eerst de bezwaarschriftenprocedure wordt gevolgd (dat zich dan richt 
op het besluit in primo), richt het beroep zich op de beslissing die in bezwaar wordt 
genomen (zie ook lid 2 van art. 7:1 Awb).  
Deze gang van zaken wordt (onder meer) duidelijk in ABRS 30 november 1995 
(AB 1996, 234 m.nt. PvB, JB 1996/14 m.nt. F.A.M. S. - herziening 
bestemmingsplan Eersel). De rechtbank is volgens de Afdeling bevoegd tot 
beoordeling van het beroep tegen een beslissing op bezwaar. Bij die beoordeling 
moet de rechtbank (onder meer) beoordelen of het bestuursorgaan in bezwaar een 
juist oordeel heeft gegeven over de ontvankelijkheid van het bezwaar. Zo nee, dan 
volgt vernietiging van die bestreden beslissing op bezwaar. 
Dat de beslissing op bezwaar als besluit kan worden aangemerkt is in enkele 
uitspraken duidelijk geworden. Vergelijk ABRS 25 januari 1995 (JB 1995/101 
m.nt. M. de Werd), alsmede CRvB 27 augustus 1996 (JB 1996/233 m.nt. Richard 
Neerhof ): de beslissing op bezwaar behelst als zodanig een publiekrechtelijke 
rechtshandeling en is dan ook een besluit in de zin van art. 1:3, eerste lid Awb.  
Soms is de bestuursrechter in dat opzicht ook nog tamelijk ‘rekkelijk’, vgl.  
Rechtbank ’s Gravenhage 20 november 1997 (JB 1998/19 m.nt. R.J.N. S.). Bij een 
later genomen besluit wordt aangegeven dat de twee maanden eerder door het 
zelfde bestuursorgaan genomen beslissing op bezwaar (ex art. 7:1 Awb) niet 
overeenkomt met wat hij feitelijk heeft beoogd te beslissen. Op proceseconomische 
gronden laat de rechtbank het latere besluit in de plaats treden van het 
aanvankelijke besluit op bezwaar (waartegen het beroep thans is gericht). Strikt 
blijkt de Afdeling echter juist weer in andere gevallen. Vergelijk ABRS 5 juli 1999 
(JB 1999/199 m.nt. F.A.M. S). Een positief gedoogbesluit werd in bezwaar 
ingetrokken. De Afdeling meende dat deze intrekking effectief neerkomt op het 
(alsnog) weigeren te gedogen. Volgens de heersende leer wordt zo’n weigering (in 
normale gevallen (vgl. ABRS 12 juni 1997, JB 1997/190 m.nt. R.J.G.H. S. – 
Ermelo, alsmede ABRS 22 juli 1999, JB 1999/202 m.nt. FV-dJ, AB 1999, 340 
m.nt. FM) niet aangemerkt als een besluit. Derhalve stelt de Afdeling zich op het 
standpunt dat het bezwaar niet-ontvankelijk had moeten worden verklaard. Tot 
zover is er niets aan de hand, ware het niet dat de Afdeling vervolgens stelt dat 
bijgevolg het beroep bij de rechtbank op het beroep tegen de beslissing op bezwaar 
ook niet-ontvankelijk had moeten worden verklaard!  
 
Zoals direct voor het bovenstaande schema reeds werd opgemerkt hebben we met 
het besluitbegrip te maken met een optelsom van competenties. In de gang van be-
schikking (Arob) naar besluit (Awb) is de uitbreiding met de categorie besluiten 
van algemene strekking (hierna ‘bas’ of ‘bassen’) natuurlijk het meest saillant. 
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Hierop wordt bij het commentaar bij art. 1:3 Awb alsook bij art. 8:2 Awb nader 
ingegaan, maar bij een paar punten moet hier, in samenhang met verschillende uit-
spraken toch even worden stilgestaan. 
 
- besluiten van algemene strekking 
In de eerste plaats rijst bij het begrip besluiten van algemene strekking de vraag 
hoe moet worden omgegaan met dergelijke ‘besluiten’ in de sfeer van de ruimtelij-
ke ordening. PKB’s, streekplannen en structuurplannen zijn in vele opzichten 
algemeen, maar vaak zijn het geen besluiten vanwege hun indicatieve gelding. 
Mogelijk bevatten dergelijke bassen echter wel concrete beleidsbeslissingen zodat 
ze voor dat onderdeel wel als appellabel besluit kunnen worden aangemerkt. 
Vergelijk in dat verband ABRS 31 januari 1997 (AB 1997, 210 - PKB-Betuwe-
route, zie ook JB 1997/63). Een PKB dient blijkens onder meer deze uitspraak op 
drie aspecten voldoende concreetheid te bezitten: 1) in het oogmerk van het 
bevoegd gezag om met het desbetreffende planonderdeel een afgewogen beslissing 
te nemen; 2) de plaats of het gebied waarvoor deze beslissing geldt moet voldoende 
concreet zijn; 3) en het beoogde project of de beoogde ruimtelijke ontwikkeling 
moet voldoende concreet zijn. Het gaat om cumulatieve eisen. De motivering van 
een PKB is niet voor beroep vatbaar.  Ook de uitwerking van een ander indicatief 
plan, te weten het streekplan, leidt niet tot een besluit: ABRS 25 november 1999 
(JB 2000/11). Gedeputeerde staten zijn volgens de Afdeling niet bevoegd om een 
in een streekplan neergelegde indicatieve uitspraak van provinciale staten bij de 
uitwerking daarvan om te zetten in een besluit in de zin van art. 1:3 Awb. Het 
bezwaar tegen de uitwerkingsbeslissing had daarom niet ontvankelijk, in plaats van 
ongegrond, moeten worden bevonden. 
 
Vanwege de uitzondering in art. 8:2 sub a Awb (geen beroep tegen besluiten 
inhoudende algemeen verbindende voorschriften en beleidsregels) is met name het 
onderscheid tussen algemeen verbindende voorschriften (hierna avv(’s)) en overige 
bassen van groter belang geworden. Hierop wordt bij het commentaar op art. 8:2 
Awb nader teruggekomen. Hier wordt volstaan met de illustratie van de 
verbreeding van de rechtsbescherming.  
 
De president van het Cbb besliste in zijn uitspraak van 29 juni 1994 (JB 1994/184 - 
Dienstregeling NZH) dat de vaststelling van een dienstregeling een bas is, niet 
zijnde een avv (overeenkomstig president Cbb 30 november 1994, JB 1995/19 
m.nt. J.C.C.L. - Goedkeuring dienstregeling door de minister van V. en W.). Ook 
de Regeling van werkgebieden voor Regionale besturen 1996, inhoudende 
territoriale decentralisatie van de taken van de arbeidsvoorzieningenorganisatie, 
werd aangemerkt als een bas niet zijnde een avv (president Cbb 10 oktober 1995, 
JB 1995/326). De Rechtbank Rotterdam 12 mei 1999 (Awbkatern 1999, 54 – 
wijziging van) merkte een nummerplan voor telefoon- en ISDN-diensten ingevolge 
art. 40d lid 1 onder a WTV (thans art. 4.1 Telecommunicatiewet) aan als een bas 
niet zijnde een avv. 
Aan de hand van ABRS 23 november 1999 (JB 2000/23 m.nt. J.M.E. Derks) 
krijgen we wat meer zicht op de puzzel waarmee toch nog wordt geworsteld. De 
Afdeling oordeelde dat van een bepaling, die ziet op de bevoegdheid een 
gemeentelijke verordening vast te stellen, pas sprake is als die bepaling het 
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mogelijk zou maken een besluit te nemen dat een zelfstandige normstelling zou 
inhouden en verder zou strekken dan het bepalen van de werkingssfeer van een 
reeds bestaande algemeen verbindende norm. Daarvan is i.c. geen sprake. De 
bevoegdheid in kwestie strekt er toe een besluit te nemen (niet zijnde een avv), dat 
ziet op de werkingssfeer van de bepaling inhoudende een verbod om zonder 
vergunning van de Burgemeester een horeca-inrichting te exploiteren. Kortom, een 
bas dat ziet op de werkingssfeer van een avv. Van de bevoegdheid is gebruik 
gemaakt om een bepaalde categorie van bedoelde inrichtingen, te weten de ‘droge 
horeca-inrichtingen’ die reeds voor een bepaalde datum werden geëxploiteerd, vrij 
te stellen van de vergunningplicht. Blijkens deze uitspraak, alsmede blijkens ABRS 
13 januari 2000 (JB 2000/27 - Bloemenmarkt), zijn de onderscheidende criteria 
tussen bas en avv:  
1) een bas kan slechts betrekking hebben op de werkingssfeer van een reeds 

bestaand avv en 
2) een bas ontbeert zelfstandige normstelling.  
Als het besluit slechts de inwerkingtreding of intrekking van een avv betreft of  
juist de concretisering daarvan naar plaats en/of tijd bevat het geen zelfstandige 
normstelling en is het slechts (respectievelijk) een ‘constitutief-’ of 
‘concretiserend-annex’ besluit (vgl.J.B.J.M. Ten Berge, Besturen door de overheid, 
Deventer 1998, p. 155-156). Anders: Rechtbank Zutphen 25 februari 1999 (JB 
1999/80 m. (kritische) nt. ARN). Opmerkelijk (en anders): ABRS 1 oktober 1998 
(JB 1998/243, AB 1999, 16 - Woodward Govenor), algemeenverbindendverklaring 
van een cao is op één lijn te stellen met avv aangezien deze verklaring geen 
zelfstandige rechtsnorm behelst en een beroep tegen de verklaring in feite 
neerkomt op een beroep tegen de avv besloten in de desbetreffende cao. Hoe dit 
past in het beeld is (nog) niet geheel duidelijk. Wellicht scherpt deze uitspraak in 
dat voornoemde criteria (onzelfstandig en betreffende de werkingssfeer van een 
avv) cumulatief moeten worden opgevat en woog hier met name nog mee dat de 
desbetreffende cao-voorschriften aanvankelijk natuurlijk nog geen avv waren 
(maar enkel partijen bij de cao verbonden).  
 
- negatieve besluiten 
Ook het onderscheid tussen bassen en beschikkingen is onder het Awb-procesrecht 
van belang gebleven. Dit hangt samen met het feit dat onder het begrip besluit in de 
zin van artikel 1:3, eerste lid, van de Awb slechts een 'positief' besluit wordt ver-
staan. Dat wil zeggen niet een besluit dat een afwijzing van de aanvraag van een 
besluit inhoudt. Op grond van artikel 1:3, tweede lid, van de Awb omvat het begrip 
beschikking echter wel mede de afwijzing van een aanvraag daarvan. Beroep tegen 
negatieve beschikkingen staat derhalve open op grond van artikel 8:1 juncto artikel 
1:3, tweede lid, van de Awb. 
 
Voor de beantwoording van de vraag welke de beroepsmogelijkheden zijn tegen 
besluiten, inhoudende de afwijzing van de aanvraag van een besluit van algemene 
strekking (hierna aangeduid als: negatieve besluiten) verschijnt artikel 6:2 ten tone-
le. Ingevolge artikel 6:2, aanhef en onder a, wordt voor de toepassing van wettelij-
ke voorschriften over bezwaar en beroep (waaronder dus de bepalingen inzake be-
roep bij de rechtbank van hoofdstuk 8) de schriftelijke weigering een besluit te ne-
men met een besluit gelijkgesteld. Naar de letter genomen heeft deze bepaling geen 
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betrekking op negatieve besluiten, maar slechts op de uitdrukkelijke, schriftelijke 
weigering van het bestuursorgaan om (überhaupt) een besluit te nemen. Door de 
regering is niettemin benadrukt dat artikel 6:2, aanhef en onder a, eveneens ziet op 
negatieve besluiten in de hier aangegeven zin (zie hierover uitgebreid de aanteke-
ningen bij artikel 6:2, alsmede Kamerstukken 22 495, nr. 10, p. 29-30). De conclu-
sie kan dan ook worden getrokken dat tegen besluiten, inhoudende de afwijzing 
van een aanvraag van een besluit van algemene strekking, beroep openstaat op 
grond van artikel 8:1, eerste lid, juncto artikel 6:2, aanhef en onder a. 
 
Beroep bij de rechtbank tegen de (uitdrukkelijke) schriftelijke weigering van een 
bestuursorgaan een besluit te nemen staat open op grond van artikel 8:1, eerste lid, 
juncto artikel 6:2, aanhef en sub a, ongeacht of het besluit een beschikking betreft 
dan wel van algemene strekking is. Vgl. ABRS 27 augustus 1998 (AB 1998/389 - 
It Marnelân). De weigering om een compensatieregeling te treffen is een weigering 
tot het nemen van een bas, tot het verstrekken van bestuurscompensatie aan 
eigenaren van onroerend goed in en voormalig ruilverkavelingsgebied. Toepassing 
van art. 6:2, aanhef en onder a jo art. 8:1 jo 7:1 Awb. 
 
Rest nog na te gaan welke de beroepsmogelijkheden zijn tegen - wat in de 
Arob-jurisprudentie bekend stond als - de fictieve weigering. Onder de Wet Arob 
werd het nalaten door het bestuursorgaan een beschikking binnen de wettelijk 
voorgeschreven termijn te nemen, dan wel, bij ontbreken van een dergelijke ter-
mijn, het nalaten zulks binnen een redelijke termijn te doen, gelijkgesteld met een 
(uitdrukkelijke) weigering een beschikking te geven, waartegen op grond van arti-
kel 3 van de Wet Arob beroep bij de Afdeling rechtspraak van de RvS openstond. 
In de Awb wordt een zelfde resultaat bereikt, zij het volgens een iets andere con-
structie. Krachtens artikel 6:2 wordt voor de toepassing van de bepalingen over het 
beroep bij de rechtbank het niet tijdig nemen van een besluit gelijkgesteld met een 
besluit. Tegen dit besluit staat op grond van artikel 8:1, eerste lid, beroep bij de 
rechtbank open. Wel moeten we waken voor de aanname dat een fictief besluit ma-
terieel met een weigering is gelijk te stellen. Vgl. ABRS 3 december 1998 (AB 
1999, 107 - Verkeerslichten Haarlemmermeer):  de constructie van een fictief 
besluit is louter procedureel en impliceert niet een fictief-materiële inhoud (zoals 
een fictieve weigering) 
 
Tegen het niet tijdig (zie voor de termijnen artikel 3:28 e.v. en de desbetreffende 
aantekeningen) nemen van een besluit (ongeacht of dit een beschikking betreft dan 
wel van algemene strekking is) staat dus beroep open op grond van artikel 8:1, eer-
ste lid, juncto artikel 6:2, aanhef en onder b. 
 
- rechtsoordelen en besluiten op grondslag van algemene rechtsbeginselen 
Een belangrijke, zoniet de belangrijkste nieuwe ontwikkeling op het vlak van het 
besluit als object van geschil, was die op het snijvlak van het besluit enerzijds en de 
rechtshandeling naar burgerlijk recht en de feitelijke handeling anderzijds. Het gaat 
dan om de eerst vanaf 1997 ingezette jurisprudentie op het vlak van de zogenoem-
de rechtsoordelen, alsmede van de besluiten op grondslag van algemene rechtsbe-
ginselen (zoals het zelfstandig schadebesluit en de bestuurlijke terugvordering). 
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Deze materie komt uiteraard ook aan de orde bij het commentaar op art. 1:3 Awb, 
maar hier mag een aanduiding van de hoofdlijnen ervan niet ontbreken.  
 
Bij de rechtsoordelen gaat het om de vraag of zelfstandige en als definitief bedoel-
de oordelen, niet zijnde een informatieve mededeling, van een bestuursorgaan in-
zake de toepasselijkheid van een wettelijk voorschrift aangaande de toepassing 
waarvan het bestuursorgaan bevoegdheden heeft, kan worden aangemerkt als be-
sluit (vgl. F.C.M.A. Michiels, Rechtsoordelen zonder rechtsbescherming, AA 
1998/7-8, p. 696). Het probleem is hoe een dergelijk oordeel als een rechtshande-
ling (en vervolgens als een besluit) kan worden aangemerkt aangezien het rechts-
gevolgen betreft die rechtstreeks uit het objectieve recht voortvloeien. De jurispru-
dentie over deze vraag is nogal wisselvallig. Aanvankelijk werd een onderscheid 
gemaakt tussen gevallen waarin het oordeel meebracht dat alsnog toestemming (in 
de vorm van een vergunning) moest worden verkregen en gevallen waarin het oor-
deel inhield dat geen (nadere) toestemming nodig was. Alleen in het laatste geval 
werd een besluit aangenomen (zie bijvoorbeeld VzABRS 6 juni 1994, AN 1994, 
586). Vervolgens werd een dergelijke beslissing niet als besluit gekwalificeerd 
doch slechts daarmee (voor bezwaar en beroep) gelijk gesteld (vgl. ABRS 17 maart 
1995, AB 1995, 497 m.nt. FM). Tenslotte bleek – in 1997 - ook die gelijkstelling 
een brug te ver (ABRS 16 oktober 1997, AB 1997, 438 m.nt. GJ). Inmiddels lijkt 
de algemene lijn te zijn dat een rechtsoordeel wordt aangemerkt als besluit indien 
voldaan is aan twee voorwaarden: 1) het oordeel is definitief; 2) en er is geen, dan 
wel enkel een onredelijk bezwarende, mogelijkheid om het beoogde oordeel in het 
kader van een procedure tegen een ander (echt) besluit in rechte aan de orde te stel-
len (vgl. ABRS 16 mei 1997, JB 1997/155 m.nt. R.J.N. S.). In de context van de 
handhaving, waar rechtsoordelen omtrent de toepasselijkheid van avv’s nauw zijn 
verwezen met de vraag of het bestuur al dan niet zal handhaven (gedogen, weige-
ring te gedogen) is de jurisprudentiële koers (eveneens) bepaald nog niet helder 
(vgl. ABRS 15 april 1994, 619 m.nt. GJ en – voor bijzondere gevallen – ABRS 12 
juni 1997, JB 1997/190 m.nt. R.J.G.H. S., AB 1997, 343 m.nt. PvB, alsmede 
ABRS 22 juli 1999, AB 1999, 340 m.nt. FM, JB 1999/202).      
 
Wat de besluiten op grondslag van algemene rechtsbeginselen betreft wordt hier 
opnieuw enkel de hoofdlijn aan de orde gesteld.  
Reeds in 1994 kwam in een uitspraak van het CRvB naar voren dat de beslissing 
op een zelfstandig (of zuiver) schadevergoedingsverzoek – onder de Awb - als een 
besluit kan worden aangemerkt. In zijn uitspraak van 28 juli 1994(JB 1994/221) 
gaf de CRvB in een overweging ten overvloede aan, dat hoewel de mogelijkheid 
van vergoeding van renteschade (t.g.v. een ten onrechte intrekking van uitkeringen 
ingevolge de AAW en WAO) ex art. 8:73 Awb door intrekking van het door het 
bestuursorgaan ingestelde hoger beroep niet meer mogelijk was, het voor 
verzoekster mogelijk is om een besluit uit te lokken door een verzoek tot 
schadevergoeding te richten tot het bestuursorgaan. De beslissing op dat verzoek 
zou, vanwege de samenhang met het eerder vernietigde intrekkingsbesluit, als 
besluit moeten worden aangemerkt. (zie ook CRvB 1 december 1994, TAR 1995, 
33 m.nt. B.M.P. van Ravels).  
Kort daarvoor CRvB al aangegeven ook de bestuurlijke terugvordering als een 
besluit aan te merken (CRvB  26 juli 1994, JB 1994/220). Dit oordeel werd, met 
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enige vertraging (en een oude visie: ABRS 2 november 1995, JB 1995/333, een 
terugvorderingsbeslissing is een rechtshandeling naar burgerlijk recht) gevolgd 
door de ABRS. In zijn uitspraak van 21 oktober 1996 (JB 1996/232, m.n. HJS, AB 
1996, 496 m.nt. NV - Nanne) heette het dat een terugvorderingsbeslissing, ook als 
een uitdrukkelijke wettelijke grondslag daarvoor ontbrak, toch is gericht op 
rechtsgevolg. Dit rechtsgevolg rust – blijkens overwegingen uit deze uitspraak - op 
het algemene, ook in het bestuursrecht geldende, rechtsbeginsel dat wat 
onverschuldigd is betaald, kan worden teruggevorderd. Dit rechtsbeginsel is van 
bestuursrechtelijke aard, wanneer zijn werking zich doet gevoelen in door het 
bestuursrecht beheerste verhoudingen. Voor bestuursorganen schept het dan de 
bevoegdheid omtrent de aanwending waarvan per geval beslist moet worden met 
inachtneming van de algemene bestuursrechtelijke normen die de aanwending van 
discretionaire bevoegdheden beheersen. Zo een beslissing (..) is gericht op 
publiekrechtelijk rechtsgevolg. Aan art. 8:1 lid 1 en 3 aanhef en onder a, 8:3 en 8:6 
Awb ligt blijkens de wetsgeschiedenis een streven van de wetgever ten grondslag 
naar een in de rechtspraktijk goed hanteerbare afbakening van bevoegdheden tot 
beoordeling van besluiten tussen de algemene bestuursrechter, de bijzondere 
bestuursrechters en de burgerlijke rechter. (…) Naar het oordeel van de Afdeling 
past het in dit door de wetgever gekozen stelsel de algemene dan wel de bijzondere 
bestuursrechter bevoegd te achten tot kennisneming van beroepen tegen 
terugvorderingsbesluiten, indien dergelijke besluiten voortvloeien uit een besluit 
inzake de bestuursrechtelijke toekenning ter zake waarvan de rechter bevoegd is. 
De Afdeling kon ook steunen op de wetsgeschiedenis, vgl. TK 1991/1992, 22 495, 
nr. 3, p. 246: ‘Gelet op het feit dat de onderliggende rechtsverhouding door de 
administratieve rechter wordt beoordeeld, ligt het in de rede dat ook de 
terugvorderingsbeslissingen worden beoordeeld door de administratieve kamer van 
de rechtbank en derhalve worden gekwalificeerd als besluiten in de zin van art. 1:3 
van de Awb.’  

 
Reeds in de daaropvolgende maand ging de Afdeling bestuursrechtspraak ook op 
het punt van het zelfstandig schadebesluit overstag, en aanvankelijk zelfs vrij 
radicaal. In de Afdelingsuitspraak van 29 november 1996 (JB 1996/253 - Alpha 
kledingreiniging) werd een verzoek om schadevergoeding ter zake van schade die 
het gevolg is van een in een Amvb vervatte verscherping van toepasselijke 
milieuvoorschriften aangemerkt als besluit en werd appellant bijgevolg 
ontvankelijk verklaard (vgl. H.J. Simon en R.J.N. Schlössels, Het zelfstandige 
schadebesluit: nieuwe kansen? JB 1996/255). Terwijl het hier gaat om een besluit 
op grondslag van een rechtsverhouding voortvloeiend uit een avv, wordt 
vervolgens de grondslag verbreed tot algemene, (ook) in het publiekrecht 
toepasselijke rechtsbeginselen, conform voornoemde uitspraak Nanne. In ABRS 18 
februari 1997 (JB 1997/47 m.nt. HJS, AB 1997, 143 m.nt. Van Buuren – Beurkens) 
stelt de Afdeling dat het verzoek om schadevergoeding niet is gebaseerd op een 
specifieke wettelijke grondslag maar is toch aan te merken als Awb-besluit. Het 
publiekrechtelijk rechtsgevolg van dit besluit, voor zover het betreft schade ten 
gevolge van rechtmatig bestuursoptreden, vloeit voort uit het, mede aan art. 3:4, lid 
2 Awb ten grondslag liggende beginsel van ‘égalité devant les charges publiques’ 
op grond waarvan bestuursorganen zijn gehouden tot compensatie van 
onevenredige (…) schade als gevolg van hun op de behartiging van het algemeen 
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belang gerichte optreden. Belangrijk is de – ook in Nanne gehanteerde - 
aanscherping t.a.v. de procesrechtelijke bevoegdheid: de bevoegdheid tot 
kennisneming van het besluit inzake schadevergoeding dient, uit een oogpunt van 
overzichtelijke bevoegdheidsverdeling tussen de onderscheiden rechterlijke 
instanties, aan te sluiten bij de bevoegdheid kennis te nemen van het beweerdelijk 
schadeveroorzakend besluit zelve.  Zo ook – en zonneklaar - ABRS 6 mei 1997 (JB 
1997/118, AB 1997/229 - Van Vlodrop): alleen indien het schadeveroorzakende 
besluit voor beroep bij de bestuursrechter vatbaar is, kan bij die bestuursrechter 
beroep worden ingesteld tegen een beslissing op verzoek om vergoeding van de 
door dat (eerstgenoemde) besluit veroorzaakte schade zijn. In de casus Van 
Vlodrop ging het echter om schade t.g.v. een beleidsregel  (bij Beurkens om schade 
ten gevolge van de aanwijzing van een grondwaterbeschermingsgebied). Dat de 
schade is veroorzaakt binnen het kader van de uitoefening van een aan publiekrecht 
ontleende bevoegdheid, maakt de beslissing op het verzoek om vergoeding wel een 
besluit (dit noemt men wel de zogenoemde materiële connexiteit), maar daartegen 
staat geen beroep open bij de bestuursrechter aangezien ex art. 8:2 aanhef en onder 
a Awb geen beroep openstaat tegen beleidsregels (dit noemt men de kwestie van de 
formele connexiteit). Ergo, een beslissing over een verzoek tot vergoeding van 
schade t.g.v. feitelijk handelen (rechtmatig, zoals in ‘Beurskens’, of onrechtmatig, 
zoals in ‘Van Vlodrop’) is niet vatbaar voor beroep bij de bestuursrechter! Zie 
ABRS 15 januari 1998 (JB 1998/36 m.nt EvdL - Skarsterlân): beslissing op 
verzoek om schadevergoeding ter zake van niet handhaven dat niet in een besluit is 
vervat, is niet voor beroep vatbaar besluit, want het betreft schade ten gevolge van 
feitelijk handelen. Wat schadeveroorzaking door avv’s en beleidsregels betreft: 
ABRS 1 augustus 1997, AB 1998, 37 m.nt. PvB (Dagevos). Een zuivere 
schadebeslissing ter zake van schade door feitelijke werkzaamheden (verbeteren 
kanaal) berust op een beleidsregel (de Regeling bestuurscompensatie 
Rijkswaterstaat) en heeft daardoor toch een (impliciete) publiekrechtelijke 
bevoegdheidsgrondslag. Vergelijk echter Rechtbank Zutphen, 16 februari 1998, 
AB 1998, 227 m.nt. PvB. Annotator Van Buuren vraagt zich bij deze uitspraak af, 
hoe is te beargumenteren dat de bevoegdheid tot beoordeling van de 
schadebeslissing nu verschuift van de burgerlijke rechter –de oorzaak ligt in 
feitelijk handelen – naar de bestuursrechter, enkel vanwege het vaststellen van 
beleidsregels. Hij houdt het er op dat de toepasselijkheid van beleidsregels, de 
samenhang tussen de feitelijke, schadeveroorzakende handeling en de zuivere 
schadebeslissing  ‘minder sterk’ doet worden. Zie voorts ABRS 4 maart 1999 (AB 
1999/133 - Afsluiting Zuiderzee). Het betreft in deze zaak schade veroorzaakt door 
wet in formele zin, waarbij de beslissing op het verzoek om schadevergoeding 
mogelijk reeds materieel niet als besluit is aan te merken; ook de materiële 
connexiteit ontbreekt aangezien de wetgever, die zou moeten beslissen over 
schadevergoeding, geen bestuursorgaan is (vgl. B.P.M. van Ravels, Kroniek 
Schadevergoeding, NTB 1999/10,  p. 271-282, i.h.b. p. 278 onder c), maar (in elk 
geval) is de beslissing niet vatbaar voor beroep wegens ontbrekende processuele 
connexiteit. 

 
Overigens is bij verschillende rechters sprake van verschillen op het punt van de 
materiële connexiteit - vgl. ook N. Verheij, Een eigen recht(er), Recente 
verschuivingen in de bevoegdheidsverdeling tussen burgerlijke rechter en 
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bestuursrechter, VAR-predvies, VAR-reeks 122, p. 9-73, i.h.b. p. 33-34 (noot 75 en 
76), alsmede de annotatie van Schlössels bij Rechtbank Zutphen 24 februari 1999, 
JB 1999/79 (m.nt. R.J.N. S.). De kernvraag is of aan de eis van materiële 
connexiteit is voldaan als de schade is veroorzaakt binnen het kader van de 
uitoefening van een aan het verwerend bestuursorgaan toekomende bevoegdheid 
tot het nemen van publiekrechtelijke rechtshandelingen of reeds bij de uitoefening 
van aan het publiekrecht ontleende taken en bevoegdheden (waardoor ook feitelijk 
handelen en handelingen naar burgerlijk recht een voldoende materiële basis zijn) – 
de publiekrechtelijke rechtsbetrekking. Het Cbsf en de CRvB zitten op de precieze 
lijn, de ABRS en het Cbb op de meer rekkelijke benadering waarbij het objectieve 
recht aan bestuurshandelen (of nalaten) rechtsgevolgen verbinden ongeacht de 
vorm van het bestuurshandelen. Voor de procesrechtelijke kant is dit punt minder 
van belang aangezien de formele connexiteitseis deze verschillen wegfilterd. Zie 
overigens ABRS 21 september 1998 (JB 1998/241 m.nt. HJS - Sliedrecht), ABRS 
30 maart 1999 (JB 1999, 107 m.nt. R.J.N. S. - Maarssen),  ABRS 3 juni 1999 (JB 
1999/167 m.nt. EvdL) en overigens B.P.M. van Ravels, Kroniek 
Schadevergoeding, NTB 1999/10,  a.w. Notabene uit Cbb 18 december 1998 (AB 
1999/217 - Zure boerderijzuivelproducten) valt op te maken dat indien geen beroep 
is ingesteld tegen het fictieve, (vertragings)schadeveroorzakende besluit, de 
connexiteit volgens het College in elk geval ontbreekt omdat bij niet toepassen van 
beroepsmogelijkheid ingevolge art. (8:1 jo) art. 6:2 Awb de competentie van de 
bestuursrechter nog niet is gevestigd. Zie over deze visies op materiële connexiteit 
ook Van Ettekoven/Schram, Schadevergoeding in het bestuursrecht, Deventer 
1998, p. 15-16.  

 
Ten aanzien van de processuele connexiteit lijkt meer sprake van één lijn, maar die 
lijn heeft, getuige voornoemde uitspraken, als consequentie dat de (zeker mate van) 
‘toevalligheid’ van de verschijningsvorm van het bestuurshandelen (is er wel of 
geen beleidsregel, is er wel of geen gedoogbesluit) bepalend wordt voor de vraag 
tot welke rechter de burger zich moet wenden, in plaats van dat de ‘aanspraak’ of 
de rechtsgrond waarop de burger zich beroep uitgangspunt vormt voor de 
competentieverdeling. Overigens werd in ABRS 11 mei 1998 (JB 1998/197 m.nt. 
HJS, Gst. 1998, 7081, 4 m.nt. HH) en in ABRS 17 augustus 1998 (JB 1998/206 
m.nt HJS) niet veel aandacht aan de formele connexiteit besteed, maar 
waarschijnlijk hangt dit samen met het feit dat de compensatiebevoegdheid hier op 
de toepassing van het strikt publiekrechtelijke beginsel van de égalité devant les 
charges publiques in de context van een bestuursrechtelijke 
bevoegdheidsuitoefening rustte. Zo beschouwd was er eigenlijk geen 
afbakeningskwestie tussen bestuursrechter en burgerlijke rechter en kon de 
connexiteitseis buiten beeld blijven. Voornoemde uitspraak Sliedrecht (ABRS 21 
september 1998 (JB 1998/241) vertroebelt dit beeld echter weer. 
Uit CRvB 20 februari 1998 (AB 1998, 401 - Neuscorrectie) valt overigens op te 
maken dat bij een negatieve beslissing op verzoek om schadevergoeding geen 
sprake is van een uitzondering op de algemene plicht om eerst de 
bezwaarschriftenprocedure te volgen. De connexiteitseis kan voor de 
bezwaarschriftenprocedure overigens nog een opmerkelijk gevolg hebben getuige 
Rechtbank ’s Gravenhage 26 februari 1998 (JB 1998/102 HJS). Het betrof hier een 
zelfstandig schadebesluit inzake schade veroorzaakt door (volgens appellant) 
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onrechtmatig afwijzend besluit op de aanvraag om een verblijfsvergunning. 
Gegeven het systeem van afd. 8.1.1 Awb is volgens de rechtbank voldaan aan de 
formele connexiteitseis. Omdat de bevoegdheid tot kennisneming niet rust op de 
Vreemdelingenwet maar op de Awb, bedraagt de bezwaartermijn niet vier weken 
(art. 30, lid 3 Vw) maar zes weken, conform art. 6:7 Awb. Omdat met de Awb als 
grondslag art. 33e Vw in dit geval toepassing mist, bestaat wel degelijk de 
mogelijkheid van hoger beroep. 
 
- bevoegdheidsafbakening door de burgerlijke rechter 
Een belangrijke vraag was natuurlijk hoe de burgerlijke rechter zou reageren op 
deze (eigenmachtige) uitbreiding van de competentie van de bestuursrechter 
(vergelijk de bespiegelingen van N. Verheij in zijn VAR-preadvies 1999, a.w., 
hoofdstuk 4 (‘De veel-wegen-leer’), p. 35-44. Belangrijk is de zogenoemd dubbel 
facultatieve strekking van art. 8:73 Awb (de burger kan kiezen en de 
bestuursrechter kan kiezen) en bijgevolg kan de schadevergoeding zowel een zaak 
van de bestuursrechter als van de burgerlijke rechter worden (zie ook TK 1991/92, 
22 4495, nr. 3, p. 149). Hoe zou dit nu uitwerken bij de zuivere schadebesluiten? 
Indachtig de hoofdlijn voor de competentieverdeling, zie HR 28 februari 1992 (AB 
1992/301 m.nt. Van der Burg - Changoe), rest indien de administratieve rechtsgang 
voldoende rechtsbescherming biedt, voor de burgerlijke rechter geen taak (vgl. 
kritisch: B.J. Schueler, Commentaar bij CRvB 28-3-1996, JB 1996/116, in: L.J.A. 
Damen e.a. (red.), Rechtspraak bestuursrecht: de annotaties 1995-1996, p. 97 e.v.). 
De CRvB heeft in zijn uitspraak van 1 december 1994 (TAR 1995, 33 m.nt. B.M.P. 
van Ravels) in een reactie op een overweging ten overvloede ook aan die 
‘werkverdeling’ gerefereerd. De beslissing op het verzoek van een ambtenaar, 
gedaan in het kader van zijn ambtelijke rechtsverhouding tot een bestuursorgaan, 
tot toekenning van schadevergoeding door dat orgaan, werd aangemerkt als een 
besluit en volgens de CRvB zou de burgerlijke rechter zich, gegeven het bestaan 
van een rechtsgang bij de bestuursrechter die voldoende rechtsbescherming biedt, 
niet ontvankelijk verklaren.  
Echter, HR 17 december 1999 (JB 2000/4 m.nt. F.A.M. S. - Groningen/Raatgever) 
leert inmiddels anders. Het bestaan van een zelfstandig schadebesluit sluit de weg 
naar de burgerlijke rechter niet uit. De HR accepteert in dat geval een uitzondering 
op de regel dat de burgerlijke rechter eiser niet-ontvankelijk verklaart indien een 
administratieve rechtsgang openstaat die voldoende rechtsbescherming biedt. Ook 
wordt afstand genomen van de leer dat indien een burger nalaat tegen een 
appellabel bestuursbesluit (tijdig) gebruik te maken van een met voldoende 
waarborgen omklede administratieve rechtsgang, het litigieuze besluit formele 
rechtskracht verkrijgt. De HR beroept zich allereerst op de keuze van de wetgever 
bij de totstandkoming van art. 8:73 Awb. Dit artikel is in enge zin genomen 
weliswaar niet relevant omdat het daarin gaat om schadevergoeding na vernietiging 
van het bestreden besluit door de bestuursrechter, maar zowel de inrichting van die 
regeling (de burger bepaalt of hij er wel of juist geen gebruik van maakt, de 
bestuursrechter kan ‘doorverwijzen’ naar de burgerlijke rechter) als de toelichting 
erop (de wetgever heeft, teneinde ruimte te laten aan de rechtsontwikkeling, voor 
schadevergoeding de weg naar de burgerlijke rechter open heeft willen houden) 
bieden goede grond voor een uitzondering op het beginsel van de formele 
rechtskracht. De HR stelt voorts dat de schepping door de bestuursrechter van het 
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zelfstandig schadebesluit niet vermag af te doen aan de door de wetgever geregelde 
competentieverdeling tussen burgerlijke en bestuursrechter: ‘Zo de ontwikkeling 
van de rechtspraak op het stuk van het zuivere schadebesluit zou nopen tot 
aanpassing van de regeling inzake afbakening van de bestuursrechter en de 
burgerlijke rechter, dan ligt daar niet een taak voor de rechter – een dergelijke 
aanpassing gaat immers zijn rechtsvormende taak te buiten – maar voor de 
wetgever.’ (r.o. 3.5.4) Indien de bestuursrechter zich reeds in beroep over het 
schadebesluit heeft uitgesproken, dan zal de eiser door de burgerlijke rechter (wel) 
niet-ontvankelijk worden verklaard (de administratieve rechtsgang wordt door de 
burgerlijke rechter kennelijk als voldoende rechtsbescherming aangemerkt). Zie 
ook de annotatie van Stroink, die o.a. wijst op de (in de uitspraak bevestigde) 
verschillen in benadering tussen de burgerlijke en de bestuursrechter op het vlak 
van de vergoeding van kosten van rechtsbijstand in de bezwaarschriftenprocedure. 
De burgerlijke rechter is ruimhartiger – zie ook de conclusie van PG Mok – maar 
in lijn met Changoe (zie boven) acht de HR kleine verschillen kennelijk geen 
beletsel om toch van voldoende rechtsbescherming te kunnen spreken. Notabene, 
juist omdat bekend is dat de bestuursrechter een restrictieve benadering volgt 
inzake kosten van voorprocedures, valt goed te begrijpen waarom eiser (in eerste  
aanleg) geen bezwaar heeft gemaakt tegen de (fictieve?) weigering tot vergoeding 
en de burgerlijke rechter heeft geadieerd! Zoals PG Mok opmerkt (nr. 4.1.4.5): 
‘Art. 8:75 Awb en de uitwerking daarvan in het Besluit proceskosten bestuursrecht 
(…) laten hem ook nauwelijks een andere keus.’ Notabene, anders dan PG Mok 
suggereert, staat de weg naar de burgerlijke rechter ook open als het 
bestuursorgaan uitdrukkelijk afwijzend beslist op het schadevergoedingsbesluit en 
als de termijn voor bezwaar en beroep is verstreken. Op de leer van de formele 
rechtskracht wordt ook voor die situatie een uitzondering gemaakt (de HR 
overweegt – in r.o. 3.5.6 – dat in het midden kan blijven of in casu nu wel of niet 
sprake was van een zuiver schadebesluit. Dat wordt – als gezegd - pas anders als 
een bestuursrechter in eerste of enige instantie een oordeel heeft gegeven 
(kennelijk is een oordeel op bezwaar nog niet prohibitief!). 
 
- object van geschil: kritiek 
Alvorens te gaan op de beslechting van bestuursgeschillen nog een opmerking over 
kritiek op object van geschil van het bestuursproces. Die opmerking moet hier ge-
maakt worden omdat juist de ontwikkelingen op het gebied van rechtsoordelen en 
(met name) schadevergoeding in het publiekrecht, de afbakening van rechtsmacht 
nog verder hebben gecompliceerd. Als gezegd had A.Q.C. Tak reeds bij de voorbe-
reiding van de tweede tranche van de Awb kritiek op de keuze van het object van 
geschil (De ongewenste discussie, in: Nieuw bestuursprocesrecht, Deventer, 1992, 
p. 67-84). In een later stadium heeft hij zijn kritiek op de bestuursrechtspraak nog 
eens zonder omhaal en met name met verwijzing naar art. 6 EVRM, verwoord: 
A.Q.C. Tak, Verhoogde rechtsbescherming?, NJB 1999, p. 1679, met reactie Marc 
de Werd, De constitutionele dimensie van het bestuursprocesrecht, NJB 1999, p. 
1976 met naschrift Tak). Naast deze meer principiële kritiek op de opzet van de 
bestuursrechtspraak is er met het oog op de afbakeningscomplicaties inmiddels ook 
steeds meer kritiek op de strategische hantering van het besluit als object van ge-
schil. Zo zijn er reeds suggesties gedaan om het besluitbegrip aan te passen, c.q. 
aan te vullen, met rechtsvaststellende besluiten (D.W.P. Ruiter, Zelfstandige 
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schadebesluiten: rechtschepping of rechtvaststelling, NTB 1998/9, p 281 e.v.; 
R.J.N. Schlössels, Rechtschepping of rechtsvaststelling: het bestuurlijk 
rechtsoordeel als ‘revolutionair’ ontvankelijkheidsconcept?, NTB 1999/2), maar 
ook voorstellen om het besluitbegrip, althans voor de bevoegdheidsafbakening, te 
schrappen en te werken met een subjectum litis leer (indien het gaat om handelen 
van het overheidsbestuur dan is de bestuursrechter bevoegd), of te werken met de 
‘publiekrechtelijke rechtsbetrekking’ als bepalend criterium. Het voert te ver om 
hier deze discussie weer te geven. Daarom wordt hier volstaan met een verwijzing 
naar een recente bijdrage van Schlössels aan het NTB: R.J.N. Schlössels, Het 
besluitbegrip: doos van Pandora of hoofd van Medusa?, NTB 2000/1, p. 1-13. Deze 
bijdrage biedt niet alleen een prikkelende suggestie tot hantering van een 
bestuursrechtelijke fundamentum petendibenadering, maar biedt tevens een groot 
aantal verwijzingen naar andere bijdragen aan dit ‘ongoing debate’ – vgl. o.a. in 
noot 6. Zie overigens, voor toch nog een tweede verwijzing (met de nodige 
doorverwijzingen), B.P.M. van Ravels, Schadevergoeding (w.o. onrechtmatige 
overheidsdaad), NTB 1999/10, a.w.  
 
- bestuursgeschillen 
Tot de bevoegdheid van de administratieve rechter behoort tevens de kennisneming 
van bestuursgeschillen. Hiervan is sprake als alleen bestuursorganen het beroep 
aanhangig kunnen maken. Bestuursgeschillen werden door artikel 1, tweede lid, 
van de Twk uitgezonderd van de competentie van de Afdeling voor de geschillen 
van bestuur van de RvS. Zij werden tot de inwerkingtreding van het nieuwe be-
stuursprocesrecht beslist door de Kroon. 
De regering maakt een onderscheid tussen verticale -en horizontale be-
stuursgeschillen (MvT, p. 51-52; zie in dit verband: J.B.J.M. ten Berge, A.F. Gaas-
tra, H.T. Kernkamp en E. Poortinga, Bestuursgeschillen: Kroon of rechter ~ Zwol-
le, 1989, p. 11-12). 
Op grond van artikel 8:1 staat slechts beroep open tegen verticale bestuurs-
geschillen. Hiervan is sprake indien het geschil het gevolg is van een besluit dat 
zijn oorsprong vindt in de gezagsuitoeféning van het ene bestuursorgaan jegens het 
andere. Als voorbeeld wordt in de MvT gewezen op geschillen die voortvloeien uit 
de aan het college van Gedeputeerde Staten toekomende goedkeuringsbevoegdheid 
van de gemeentelijke (wijziging van de) begroting (artikel 203 e.v. van de Ge-
meentewet) – zie ook Titel 10 .2 Awb (Toezicht op bestuursorganen). 
Een probleem rijst, indien het besluit dat voorwerp van het bestuursgeschil is een 
algemeen verbindend voorschrift inhoudt. Besluiten, inhoudende algemeen verbin-
dende voorschriften, worden door artikel 8:2 (zie de aantekeningen aldaar) immers 
van beroep op de administratieve rechter uitgezonderd. Zonder nadere regeling zou 
de vervallenverklaring van het kroonberoep tot gevolg hebben dat in dergelijke 
geschillen voor het bestuursorgaan geen beroep bij de administratieve rechter 
openstaat, hetgeen in strijd zou zijn met het uitgangspunt van de wetgever dat het 
vervallen van het kroonberoep geen vermindering van de rechtsbescherming tot ge-
volg mag hebben. Een en ander wordt verholpen doordat in afzonderlijke wetten de 
administratieve rechter bevoegd wordt verklaard tot de beslissing van verticale be-
stuursgeschillen over besluiten, inhoudende een algemeen verbindend voorschrift. 
Sommige bijzondere regelingen verwijzen echter niet naar de Afdeling 
bestuursrechtspraak en betreffen tevens besluitvorming in de vorm van een wet in 
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formele zin. Vergelijk HR 19 november 1999 (JB 2000/1 m.nt. R.J.N. S. - Tegelen 
vs Provincie Limburg): het betrof hier een gemeentelijke herindeling waarbij een 
gemeente zich beklaagde over de procedure tot voorbereiding van de herindeling 
(grief: het ontbrak aan ‘open overleg’). Art. 26 RvS geeft aan dat de ABRS is 
belast met de beslechting van bestuursgeschillen. De Wet arhi (algemene regels 
herindeling) verwijst echter niet naar de ABRS, zodat o.b.v. art. 112 de burgerlijke 
rechter een vangnetfunctie moet vervullen. Wel geeft art. 285, lid 2 Gemeentewet 
aan dat bij een geschil met GS aan de minister een oordeel kan worden gevraagd – 
hetgeen ook is geschied. Aangezien de herindeling inmiddels bij wet is geregeld 
acht de HR de vordering echter niet toewijsbaar. De geldende machtenscheiding 
brengt met zich mee dat de rechter het oordeel van de wetgever omtrent het goed 
gevolgd zijn van de procedure die leidt tot wetgeving in formele zin heeft te 
eerbiedigen (vgl. HR 27 januari 1961, NJ 1963, 248 (Van den Bergh/Staat). 
 
Onder horizontale bestuursgeschillen verstaat de regering geschillen tussen twee 
bestuursorganen die zich in een positie van nevenschikking bevinden. Het gaat 
daarbij niet om een gezagsbesluit van het ene bestuursorgaan jegens het andere, 
maar om een handelen of nalaten waarvan het laatstgenoemde bestuursorgaan na-
delige gevolgen ondervindt. Als voorbeeld wordt in de MvT gewezen op de domi-
ciliegeschillen in de Algemene Bijstandswet. Omdat in deze gevallen niet sprake is 
van een door het ene bestuursorgaan jegens het andere genomen besluit, dreigde 
deze categorie bestuursgeschillen door het vervallen verklaren van het kroonberoep 
tussen wal en schip te vallen. 
De wetgever heeft vooralsnog afgezien van het treffen van een algemene regeling 
die de administratieve rechter bevoegd zou maken deze geschillen te beslissen. 
Langs een tamelijk ingenieuze weg voorziet de wetgever toch in rechtsbescher-
ming, namelijk door de bevoegdheid van de Kroon en de burgerlijke rechter om 
horizontale bestuursgeschillen te beslissen rechtstreeks te baseren op artikel 136 
van de Grondwet. Op grond van dit artikel worden de geschillen tussen openbare 
lichamen bij Koninklijk Besluit beslist, tenzij deze behoren tot de kennisneming 
van de rechterlijke macht of hun beslissing bij de wet aan anderen is opgedragen. 
Volgens de regering 'kunnen' horizontale bestuursgeschillen 'per definitie' onder dit 
grondwetsartikel vallen, hetgeen tot gevolg heeft dat bestuursorganen in deze ge-
vallen kunnen kiezen tussen een gang naar de civiele rechter of een gang naar de 
Kroon. Voor het bewandelen van de koninklijke weg voorziet de wetgever in een 
nieuw artikel 15c van de Wet RvS, dat de Raad van State opdraagt het ontwerp van 
de desbetreffende Koninklijke Besluiten op te stellen. Het tweede lid van dit artikel 
voorziet in de mogelijkheid voor de Kroon om 'contrair te gaan': het laatste rudi-
ment van deze ooit zo roemruchte procedure. Uitdrukkelijk wordt er door de rege-
ring op gewezen dat hier geen sprake is van beroep op de Kroon, maar om een 
vorm van publiekrechtelijke arbitrage door de Kroon op de grondslag van artikel 
136 van de Grondwet (MvT, p. 52). 
Het is zeer de vraag of de voorstelling van zaken, als zou het bestuursorgaan dat in 
een horizontaal bestuursgeschil verwikkeld is geraakt de (vrije) keuze hebben tus-
sen een gang naar de Kroon dan wel naar de burgerlijke rechter, juist is. Artikel 
136 van de Grondwet legt de bevoegdheid om dit soort geschillen te beslissen óf 
bij de Kroon, óf bij de rechterlijke macht (lees: de burgerlijke rechter) dan wel bij 
een andere door de wetgever aangewezen instantie. Of de Kroon dan wel de bur-



 COMMENTAAR ART. 8:1 (8.1.1.1) 22 

gerlijke rechter bevoegd is, zal afhangen van de aard van het geschil. Aangenomen 
mag worden dat op grond van artikel 136 van de Grondwet de Kroon bevoegd is 
tot het beslissen van horizontale bestuursgeschillen, tenzij de inzet van het geding 
een geschil over burgerlijke rechten en over schuldvorderingen betreft in de zin van 
artikel 112, eerste lid, van de Grondwet en artikel 2 (oud) van de Wet op de rech-
terlijke organisatie. Te denken valt hier aan 'klassieke' gevallen zoals in HR 
18-8-1944, NJ 1944/45 (Alkmaar/NoordHolland), alsmede aan geschillen tussen 
overheidslichamen over de uitvoering van publiekrechtelijke overeenkomsten (zie 
bijvoorbeeld HR 10-4-1987, AB 1987, 336; NI 1988, 148 (GCN-Nieuwegein), ook 
besproken door A.Q.C. Tak in AB Klassiek, Zwolle, 1997, p. 207-217). Zie in dit 
verband: J.B.J.M. ten Berge, A.F. Gaastra, H.T. Kernkamp en E. Poortinga, a.w., p. 
99-100, alsmede: R. Kluin, Overeenkomsten tussen overheden, Deventer, 1994, p. 
165-166. 
 
In het kabinetsstandpunt over Juridisering (TK 1998/1999, 26 360, nr. 1) wordt 
opgemerkt dat de regering wil onderzoeken of bepaalde geschillen tussen over-
heidsorganen onderling op een andere wijze dan door de rechter kunnen worden 
beslecht. Terzake is een rapport opgesteld: I.C. van der Vlies, R.J.G.M Widdersho-
ven, Ph.m. Langbroek, N.M. van Waterschoot, Bestuursgeschillen. Een onderzoek 
naar de beslechting van interbestuurlijke geschillen, Deventer 1999. Blijkens de 
brief van de ministers van justitie en binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties 
volgt in de loop van 1999/2000 een kabinetsstandpunt – zie TK 1999/2000, 26 800 
VI, nr. 7, p. 4. 
 
- hoger beroep 
Resten nog twee opmerkingen over het hoger beroep in samenhang met het 
besluitbegrip (zie overigens nr. 4). De belangrijkste opmerking is dat het 
besluitbegrip van art. 8:1 Awb geen ingang biedt tot het hoger beroep. De 
specifieke grondslag daarvoor moet worden gevonden in andere algemene 
regelingen, zoals in art. 37 lid 1 RvS (in het algemeen geldt dat tegen de uitspraak 
van de rechtbank ex art. 8:1 Awb beroep openstaat bij de ABRS, tenzij een andere 
beroepsinstantie bevoegd is), art. 18 Beroepswet (CRvB) en art. 20 Wbb (Cbb). 
Voorts moet worden gewezen op twee uitspraken die verband houden met de 
problematiek van proceskosten en schadevergoeding. Allereerst volgt uit CRvB 28 
juni 1995 (JB 1995/200) dat het hoger beroep zich kan beperken tot de vraag van 
toekenning van proceskosten (zie ook procesbelang onder nr. 2). De Raad bepaalde 
dat van de bestuursrechter verlangd mag worden dat hij in de overwegingen van 
zijn uitspraak tot uitdrukking brengt dat een beslissing over 
proceskostenvergoeding wordt gegeven. 
Voorts rijst de vraag hoe in het hoger beroep inzake zelfstandige schadebesluiten 
moet worden omgegaan met restricties in het beroepsrecht tegen onderliggende 
besluiten. Vergelijk CRvB 2 juli 1997 (JB 1997/178 m.nt. HJS), waarin een 
zelfstandig schadebesluit z’n grondslag vond in de uitoefening van een 
bevoegdheid o.g.v. AAW/WAO. Gelet op art. 18 Beroepswet is de Raad bevoegd 
tot kennisneming van een geschil over een besluit genomen o.g.v. de AAW/WAO. 
Hoewel het zelfstandig schadebesluit niet berust op de AAW/WAO sluit de CRvB 
zich aan bij de hoofdregel (zoals ook bij ABRS) dat de rechter die competent is 
t.a.v. het schadeveroorzakend besluit ook bevoegd is t.a.v. het connexe zelfstandige 
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schadebesluit. Beperkingen in het kunnen aanwenden van rechtsmiddelen (volgens 
overgangsrecht was geen beroep mogelijk tegen beschikkingen in medische 
geschillen op grond van de AAW/WAO) moesten overigens voor de mogelijkheid 
van beroep tegen de zuivere schadebeslissing restrictief worden uitgelegd. Deze 
benadering sluit aan bij het eerdergenoemde arrest van de rechtbank ’s Gravenhage 
van 26 februari 1998 (JB 1998/102 HJS) inzake een zelfstandig schadebesluit t.z.v. 
schade veroorzaakt door (volgens appellant) onrechtmatig afwijzend besluit op 
aanvraag om een verblijfsvergunning. Omdat de bevoegdheid tot kennisneming 
niet rust op de Vreemdelingenwet maar op de Awb, bedraagt de bezwaartermijn 
niet vier weken (art. 30, lid 3 Vw) maar zesweken, conform art. 6:7 Awb. Gegeven 
het systeem van afd. 8.1.1 Awb is voldaan aan de formele connexiteitseis. Omdat 
de bevoegdheid tot kennisneming niet rust op de Vreemdelingenwet maar op de 
Awb, mist art. 33e Vw in dit geval toepassing en bestaat wel degelijk de 
mogelijkheid van hoger beroep.  Zowel t.a.v. de bezwaartermijn als de 
mogelijkheid van hoger beroep werd m.a.w. een rekkelijke benadering gevolgd.    
 
 
4 Beroep 
 
Artikel 8:1 dient in nauw verband met artikel 7:1 gelezen te worden. Zoals hiervoor 
werd aangegeven (zie ook Stroink, a.w., p. 205-206) wekt lezing van alleen artikel 
8:1 de indruk dat bij de rechtbank beroep openstaat tegen het primaire bestuursbe-
sluit. Blijkens artikel 7:1 dient evenwel, alvorens tegen een besluit beroep open-
staat bij de rechtbank, als regel tegen het besluit bij het bestuursorgaan dat dit be-
sluit genomen heeft bezwaar te worden gemaakt (behoudens de uitzonderingen 
vermeld in artikel 7: 1, aanhef en onder a tot en met d). Het beroep bij de rechtbank 
staat vervolgens open tegen het op dit bezwaar genomen besluit. Zie overigens de 
desbetreffende aantekeningen bij artikel 7:1. 
Voor het hoger beroep moeten we – als gezegd – de grondslag zoeken buiten de 
Awb, in het bijzonder in art. 37 WRvS en art. 18 Beroepswet. Het hoger beroep 
beperkt zich tot beroep tegen de einduitspraak rechtbanken. Er bestaat in het 
bestuursproces –in beginsel- geen ruimte voor tussenuitspraken en dus evenmin 
voor hoger beroep tegen tussenuitspraken. Dat geldt ook voor beslissingen die de 
rechter in eerste aanleg neemt inzake bijvoorbeeld het horen van getuigen of het 
inwinnen van een deskundigenbericht. Daartegen kan slechts bij gelegenheid van 
het hoeger beroep tegen de einduitspraak worden geageerd.  
Inmiddels speelt wel de discussie of op grondslag van art. 37 WRvS en art. 18 
beroepswet moet worden aangenomen dat het hoger beroep is beperkt tot de 
rechtsvragen die ook bij de rechtbank zijn opgeworpen, sterker nog, of slechts die 
grieven kunnen worden ingebracht die reeds in de bezwaarfase tegen het besluit in 
primo werden opgeworpen (het zogenoemde procesrechtelijke ‘trechtermodel’ en 
de vraag naar de devolutieve werking van het appèl). De president van de 
rechtbank Leeuwarden 28 april 1997 (JB 1997/128 m.nt. R.J.G.H. S. - 
Proefboringen) oordeelde nog ruimhartig: de stellingname dat in de 
beroepsprocedure geen gronden aan de orde kunnen worden gebracht die niet reeds 
in de bezwaarfase naar voren zijn gebracht acht de president strijdig met het door 
de wetgever voorgestane uitgangspunt van een volledige bestuurlijke 
heroverweging en verhoudt zich z.i. niet met het bepaalde in art. 8:69 lid 1 Awb. 
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Eerder had de ABRS 9 mei 1995 (Gst. 7014/9 m.nt. R. Uylenburg) zich echter in 
de context van het systeem van beroepsgerechtigden van art. 20.6 Wm (m.n. het 
beroepsrecht voor een ieder die in de non-contentieuze fase bedenkingen heeft 
ingebracht) restrictiever betoond: het beroepsrecht werd beperkt geacht tot de 
gronden die men ook reeds als bedenkingen naar voren heeft gebracht.  
De ABRS lijkt, ook buiten deze context, een strakkere koers te volgen dan de 
CRvB. Men vergelijke ABRS 24 april 1997, Abkort 341, tegenover CRvB 3 
februari 1999, JB 1999/72, waarbij zij aangetekend dat (ook) de CRvB de 
behoorlijke procesorde goed in het oog houdt (vgl. CRvB 29 september 1994, TAR 
1994, 237). Blijkens ABRS 6 januari 2000 (JB 2000/25 m.nt. R.J.N. S.) zou de 
vraag of de beroepsrechter zich meer richt tot het oorspronkelijk bestreden 
bestuursbesluit of juist op de bestreden uitspraak wel eens mede kunnen afhangen 
van de grief  - i.c. was die grief namelijk uitsluitend gericht tegen de wijze waarop 
de rechtbank zelf in de zaak heeft voorzien). 
Zie voorts het commentaar bij art. 8:69 Awb (omvang van het geschil), alsmede M. 
Schreuder-Vlasblom, Kroniek Bestuursprocesrecht, NTB 1999/9, a.w., i.h.b. p. 
243-244, alsmede R.J.N. Schlossels, Tussen finaliteit en fuik?, Over de omvang 
van het bestuursrechtelijk geding in eerste aanleg en appèl, in Heldeweg/Van der 
Linden/Schlössels (red.), Uit de school geklapt?, Den Haag 1999, i.h.b. p. 182 en p. 
188 e.v. Waarschijnlijk komt deze kwestie nog aan de orde in het kader van de 
tweede evaluatie van de Awb (zie TK 1999/2000, 26 800 VII, nr. 7, p. 5). 
 
 
5 Rechtbank 
 
Op grond van artikel 8: 1, eerste lid juncto artikel 55b van de Wet op de rechterlij-
ke organisatie zijn de arrondissementsrechtbanken algemeen bevoegd kennis te 
nemen van door belanghebbenden ingestelde beroepen tegen besluiten. Artikel 8:1 
regelt aldus de absolute bevoegdheid van de rechtbank in eerste aanleg in bestuurs-
rechtelijke zaken. Uitgezonderd van deze algemene bevoegdheid zijn de besluiten 
genoemd in de artikelen 8:2 tot en met 8:6 (zie de aantekeningen aldaar). 
 
Voorts voorziet een aantal bijzondere wetten weliswaar in beroep bij de gewone 
rechterlijke macht, maar dan met voorbijgaan van de rechtbank als rechter in eerste 
aanleg. Zoals in aantekening 1 al werd aangegeven bestaan er nogal wat uitzonde-
ringen op het uitgangspunt van administratieve rechtspraak in twee (feitelijke) in-
stanties. Zo zullen vooralsnog de volgende voormalige Kroon- en TwK-geschillen 
voor één instantie, te weten de Afdeling bestuursrechtspraak van de RvS worden 
afgedaan: geschillen op grond van de Wet op de ruimtelijke ordening, voor zover 
betrekking hebbend op bestemmingsplannen; milieugeschillen; bepaalde geschillen 
op grond van: de onderwijswetgeving, de Ontgrondingenwet, de Natuurbescher-
mingswet, de landinrichtingswetgeving, de Dienstplichtwet, de Wet gewetensbe-
zwaren militaire dienst, de Wet op de bejaardenoorden, de Wet ziekenhuisvoorzie-
ningen, de Ziekenfondswet en de AWBZ (MvT, p. 35). 
Deze uitzonderingen vinden hun grond in de beheersbaarheid van het proces van 
rechterlijke reorganisatie: niet alle zaken moeten in een keer worden 'overgehe-
veld'; gebruik moet worden gemaakt van de grote en specifieke ervaring van de 
reeds bestaande rechterlijke colleges van eerste en enige aanleg. Voorts heeft de 
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wetgever vooralsnog gekozen voor één instantie in - wat wordt aangeduid als - 
kwetsbare zaken (MvT, p. 25). Het gaat hierbij om zaken waar grote en tegenge-
stelde belangen op het spel staan en waarin met het oog op een zorgvuldige afwe-
ging van die belangen uitgebreide voorbereidingsprocedures voorafgaan aan de 
bestuurlijke besluitvorming. De keuze voor één instantie in dit soort zaken is mede 
ingegeven door de praktische overweging dat het geheel van procedures niet te 
lang mag duren. 
Dit komt neer op een wat wankele redenering: evengoed valt te verdedigen dat in 
kwetsbare zaken, juist met het oog op het verkrijgen van een zo zorgvuldig moge-
lijke rechterlijke uitspraak, rechtspraak in twee instanties de voorkeur zou moeten 
krijgen (zie: Stroink, a.w., p. 191). 
 
Op grond van artikel 55c van de Wet op de rechterlijke organisatie vormen en be-
zetten de arrondissementsrechtbanken op voorstel van de president enkelvoudige 
en meervoudige kamers. Deze kamers worden in de praktijk belichaamd door de 
zogenoemde 'sectoren bestuursrecht' van de rechtbanken.. 
 
Krachtens artikel 55c van de Wet op de rechterlijke organisatie geldt binnen deze 
sectoren bestuursrecht unus-rechtspraak als uitgangspunt. In bij de wet genoemde 
uitzonderingen kan een zaak naar een, uit drie rechters bestaande, meervoudige 
kamer worden verwezen. Verwezen zij naar artikel 8:10 en de desbetreffende aan-
tekeningen. 
 
Een specifieke regeling oor de relatieve competentie is getroffen in de Vreemde-
lingenwet (en enkele andere wetten). Daarin is de beslechting van geschillen van 
bepaalde geschillen in eerste en enige aanleg toebedeeld aan de rechtbank ’s Gra-
venhage. Zie hiervoor het commentaar bij art. 8:7 Awb.  
 
 
6 Ambtenaren e.a. (artikel 8:1, tweede lid) 
 
Feitelijke handelingen en mondelinge besluiten vallen niet onder het besluitbegrip. 
Zonder nadere regeling zou op grond van artikel 8:1 juncto artikel 1:3 de onder de 
oude Ambtenarenwet bestaande mogelijkheid voor ambtenaren om in beroep te 
gaan tegen feitelijke handelingen en mondelinge besluiten komen te vervallen. Om 
alsnog in deze rechtsbescherming te voorzien, wordt in het tweede lid van artikel 
8:1 een afzonderlijke regeling getroffen. Krachtens deze bepaling kunnen ambtena-
ren (alsmede hun nagelaten betrekkingen of hun rechtverkrijgenden) ook bij de 
rechtbank in beroep komen tegen mondelinge beslissingen en feitelijke handelin-
gen die hen in hun belang als ambtenaar rechtstreeks raken. Dezelfde beroepsmo-
gelijkheid wordt opengesteld voor dienstplichtigen en hun nagelaten betrekkingen 
of hun rechtverkrijgenden. 
 
In de eerste plaats verdient het opmerking dat met name de rechters in eerste aanleg 
nog wel eens gepreoccupeerd zijn met het besluitbegrip als object van geschil. Met 
name Hennekens heeft hier in verschillende noten op gewezen. Vergelijk in dat 
verband pres. Rechtbank ’s Gravenhage 6 april 1994 (AB 1995, 113 m.nt. HH - 
hoofd automatisering CBS). Het betrof een beroep tegen de mededeling dat 



 COMMENTAAR ART. 8:1 (8.1.1.1) 26 

appellant (na sollicitatie op uitnodiging) niet in aanmerking komt voor functie van 
directeur. De president overweegt dat conform jurisprudentie van de CRvB bij 
reorganisaties alleen het definitieve afrondende herplaatsings- of ontslagbesluit 
voor beroep vatbaar is (mede gelet op art. 6:3 Awb), tenzij het deelbeslissingen met 
reorganisatie-overstijgende betekenis betreft. In casu was dat laatste het geval, het 
betrof de bezetting van een sleutelfunctie die aan de eigenlijke reorganisatie vooraf 
moest gaan. Hennekens vraagt zich in zijn annotatie af: 1) waarom niet direct is 
gemikt op de kwalificatie handeling in de zin van lid 2 van art. 8:1 Awb, danwel 2) 
waarom de afwijzing na sollicitatie, voorzover men de bocht van het besluitbegrip 
neemt, niet wordt aangemerkt als de afwijzing van een aanvraag (ex art. 1:3, lid 2 
in fine Awb). De uitspraak van de CRvB van 2 april 1998 (AB 1998, 316 m.nt. 
HH) betreft de beslissing tot handhaving van een eerder genomen beslissing inzake 
de aanspraak op uitkering. Opnieuw verbaast Hennekens zich in zijn annotatie 
(m.n. onder nr. 3: ‘Het feit dat de ambtenarenrechter altijd bevoegd is, ook als het 
handelingen betreft, …’) over de moeite die bestuursrechters, de Raad incluis, 
steeds doen om, met het oog op de procesrechtelijke bevoegdheidsvraag, 
beslissingen ten aanzien van ambtenaren als besluit te kwalificeren. Waarom niet 
de kortere weg van art. 8:1, lid 2 Awb genomen? 
Hoe dit ook zij, van belang is in elk geval dat appellant ook daadwerkelijk in zijn 
rechtspositie is geraakt. Zie onder meer CRvB 13 februari 1997, Abkort 273: het 
verstrekken van informatie is geen besluit noch een andere handeling als bedoeld in 
lid 2 van art. 8:1 Awb (alsmede CRvB 9 maart 1995, TAR 1995/124: geen sprake 
van ingrijpen in gedaagdes rechtspositie en CRvB 14 maart 1996, JB 1996/138: 
rechtspositioneel belang bij benoeming in hogere functie). CRvB 25 februari 1999 
(AB  1999, 270 m.nt. HH) betrof een geval waarin appellant, ambtenaar, beroep 
had ingesteld tegen het besluit tot aanstelling van een ander op een aanpalende 
leerstoel omdat dit besluit volgens hem een impliciete weigering inhield om 
gestalte te geven aan een jegens hem gedane toezegging inzake de invulling van de 
eigen leeropdracht. Het betrof volgens de Raad geen beroep tegen aanstelling in 
een functie waarop appellant zelf had gesolliciteerd en daarmee kon – kortgezegd - 
ook geen beroep worden gedaan op de uitzondering van art. 8:4 onder d Awb. 
Uiteraard toetst de rechter of appellant, voorzover het gaat om een beroep op lid 2 
van art. 8:1 Awb, inderdaad als ambtenaar kan worden aangemerkt. Voorop staan 
daarbij de criteria van de Ambtenarenwet. Vergelijk CRvB 21 december 1994 
(TAR 1994/63 en 65): toepassing van de criteria van art. 1 Ambtenarenwet (zie ook 
CRvB 5 januari 1995, TAR 1995, 69: geen ambtenaar, te zeer trekken naar de 
schijn). Nog voor de komst van de Awb oordeelde de CRvB op 13 mei 1993 (AB 
1993, 483 m.nt. HH - Groninger Borgen Stichting) dat aangezien de stichting in 
kwestie niet is aan te merken als ‘openbare dienst’ in de zin van de Ambtenarenwet 
(geen overwegende overheidsinvloed), appellant bijgevolg geen ambtenaar kan 
zijn. Het appel blijft, in Awb-termen, buiten de sfeer van art. 8:1, lid 2, ook reeds 
omdat geen sprake is van een bestuursorgaan. De president van de Rechtbank ’s 
Gravenhage deed op 18 mei 1994 (AB 1995, 112 m.nt. HH) uitspraak in het beroep 
tegen ontslag van een vrijwilliger bij de Haagse gemeentepolitie. Aanvankelijk 
werden vrijwilligers (m.n. vanwege de niet-eenzijdige aanstelling) niet als 
ambtenaar aangemerkt. Gelet op art. 3, lid 1 sub c van de Politiewet 1993 (van 
recenter datum) gaat het echter wel om ambtenaren. De president past daarom met 
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terugwerkende kracht een conversie van de rechtspositie toe (vgl. CRvB 20 oktober 
1994, TAR 1994, 252). 
Rest nog dat de ambtenaar ook ‘als zodanig’ moet zijn geraakt. Zie CRvB 15 
december 1994 (TAR 1994/41): geen beslissing jegens een ‘ambtenaar als 
zodanig’. Het betreft geen logische carrièrestap, geen sollicitatie naar een functie 
die vanuit normaal loopbaanbeleid in aanmerking komt voor appellant, geen in de 
loopbaanontwikkeling passende sollicitatie en bijgevolg onderscheidt appellant 
zich niet van andere sollicitanten. Voorts CRvB 19 november 1998, AB 1999, 103 
(Software): afwijzing van een verzoek tot teruggave van bezittingen (o.a. software 
en geld) die zich bevinden op de (oude) werkplek door een ontslagen 
brandweercommandant, is geen handeling t.a.v. een ambtenaar als zodanig 
aangezien het goederen betreft die appellant in zijn hoedanigheid van eigenaar naar 
zijn werkplek had gebracht. 
 
De vraag heeft zich voorgedaan of door de toepasselijkheid van het nieuwe proces-
recht de competentie van het College van Beroep voor het bedrijfsleven een beper-
king heeft ondergaan (MvA, p. 40). Artikel 4, tweede lid, aanhef en onder b, van de 
Wet administratieve rechtspraak bedrijfsorganisatie voorzag immers in de moge-
lijkheid voor natuurlijke personen en rechtspersonen in beroep te gaan tegen han-
delingen die ten aanzien van hen door een bedrijfslichaam werden verricht. Van 
een beperking van de rechtsmacht van het College is evenwel geen sprake, omdat 
de (absolute) bevoegdheid van het College afzonderlijk geregeld wordt in het 
nieuwe artikel 18 van de Wet bestuursrechtspraak bedrijfsorganisatie. Evenals de 
oude competentiebepaling voorziet dit artikel in de mogelijkheid van beroep tegen 
handelingen van bedrijfslichamen. 
 
 
7 Het derde lid, onder a 
 
Op grond van artikel 8:2, aanhef en onder a, kan geen beroep worden ingesteld te-
gen een besluit, inhoudende een algemeen verbindend voorschrift of een beleidsre-
gel. Ook tegen de goedkeuring van dergelijke besluiten staat krachtens artikel 8:2, 
aanhef en onder c, geen beroep bij de rechtbank open. Tegen de weigering van de 
goedkeuring van een besluit, inhoudende een algemeen verbindend voorschrift of 
een beleidsregel staat op grond van artikel 8:1, derde lid, aanhef en onder a echter 
wél beroep bij de rechtbank open. Er is hier sprake van een - wetstechnisch gezien 
weinig fraai geformuleerde - uitzondering op een uitzondering. Weinig fraai, omdat 
de 'dubbele uitzondering' uit artikel 8:1, derde lid, aanhef en sub a voorafgaat aan 
de 'hoofduitzondering' in artikel 8:2, aanhef en onder a. 
De reden voor het mogelijk maken van beroep tegen weigeringen van goedkeuring 
van besluiten, inhoudende algemeen verbindende voorschriften of beleidsregels, is 
gelegen in de omstandigheid dat bijzondere wetten vaak voorzagen in 
(kroon)beroep tegen dergelijke 'negatieve besluiten van algemene strekking'. 
 
Wetstechnisch gezien doet zich voorts nog de bijzonderheid voor dat artikel 8:1, 
derde lid, aanhef en onder a (evenals trouwens onder b) strikt genomen overbodig 
is. De goedkeuring van een besluit, inhoudende een algemeen verbindend voor-
schrift of beleidsregel, is immers een besluit van algemene strekking in de zin van 
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artikel 1:3. Tegen de weigering van deze goedkeuring, met andere woorden tegen 
het 'negatieve besluit', staat op grond van de door de regering voorgestane interpre-
tatie van artikel 6:2 beroep open bij de rechtbank. Voor de duidelijkheid - hoe be-
trekkelijk die gezien de volgorde van de bepalingen vervat in de artikelen 8:1 tot en 
met 8:3 ook moge zijn - verdient de afzonderlijke vermelding van de beroeps-
mogelijkheid in artikel 8:1, derde lid, evenwel de voorkeur. 
 
Mutatis mutandis gaat hetzelfde op voor de in artikel 8:1, derde lid, aanhef en on-
der a voorziene beroepsmogelijkheid tegen de weigering van de goedkeuring van 
besluiten, inhoudende: 
a de intrekking van een algemeen verbindend voorschrift; b de intrekking van een 
beleidsregel; 
c de vaststelling van de inwerkingtreding van een algemeen verbindend 
voorschrift; en 
d de vaststelling van de inwerkingtreding van een beleidsregel. 
 
De goedkeuring van de besluiten aangeduid onder a tot en met d wordt in artikel 
8:2, aanhef en onder c, van het beroep op de rechtbank uitgezonderd. Tegen de 
weigering van de goedkeuring van deze besluiten staat evenwel op grond van arti-
kel 8:1, derde lid, aanhef en onder a, weer wél beroep open. 
 
 
8 Het derde lid, onder b 
 
Op grond van artikel 8:3 kan geen beroep worden ingesteld tegen een besluit ter 
voorbereiding van een privaatrechtelijke rechtshandeling. De ratio voor deze uit-
sluiting is gelegen in de vrees voor complicaties in de competentieverdeling tussen 
de administratieve rechter en de civiele rechter (zie de aantekeningen bij artikel 
8:3). Deze vrees doet zich evenwel niet voor bij bestuurlijke besluiten waarbij de 
goedkeuring van een besluit ter voorbereiding van een privaatrechtelijke rechts-
handeling wordt geweigerd. In dat geval komt de privaatrechtelijke rechtshandeling 
niet tot stand en 'gebeurt er civielrechtelijk niets', zoals de MvT het uitdrukt (MvT, 
p. 101). Om deze reden, en wegens het feit dat een aanzienlijk aantal bijzondere 
wetten al voorzag in de mogelijkheid van beroep bij een administratieve rechter 
tegen besluiten, waarbij de goedkeuring van besluiten ter voorbereiding van een 
privaatrechtelijke rechtshandeling werd geweigerd, stelt de wetgever nu in de on-
derhavige bepaling in algemene zin beroep bij de rechtbank open tegen genoemde 
besluiten. 
 
 


