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JB 1994/115 Rechtbank Utrecht, 07-04-1994, AWB 94/685 
Voorlopige voorziening, Aanzegging bestuursdwang, Zorgvuldigheid; 
hoorplicht; spoedeisendheid, Bezwaarschriftenprocedure, 
Evenredigheid, Proceskostenveroordeling. 

Aflevering 1994 afl.  
College President rechtbank Utrecht 
Datum 7 april 1994 

Rolnummer AWB 94/685 
Rechter(s) Mr. Slothouber  

Partijen 

A. van de G. en A.R., v.o.f. te Bunschoten, 
verzoekers, 
en 
het college van Burgemeester en Wethouders van Bunschoten, 
verweerders. 

Noot  MAH  

Trefwoorden Voorlopige voorziening, Aanzegging bestuursdwang, Zorgvuldigheid; hoorplicht; 
spoedeisendheid, Bezwaarschriftenprocedure, Evenredigheid, Proceskostenveroordeling. 

Regelgeving 

Awb - 4:8 lid 1 ; 4:11 ; 8:75 ; 8:81  
Besluit proceskosten bestuursrecht  
gem. wet - 174 
APV-Bunschoten - 2.3.1.4 

» Samenvatting 
Samenvatting  

Verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening tot opheffing van sluiting van een horeca-
inrichting (aanzegging bestuursdwang). Verweerder heeft verzoekers niet voorafgaand aan het 
bestreden besluit gehoord. Een beroep op spoedeisendheid van dit besluit faalt. De president toetst aan 
art. 4:8 (en 4.:11) Awb nu deze bepaling(en) uitdrukking geven aan het ook reeds voor de 
inwerkingtreding van de Awb geldende zorgvuldigheidsbeginsel. Herstel van het gebrek in 
zorgvuldigheid is weliswaar mogelijk in de bezwaarschriftenprocedure, maar hangende deze procedure 
kan dit gebrek toch voldoende grond zijn tot het treffen van een voorlopige voorziening tot het moment 
dat op bezwaar is beslist. In casu bestaat daartoe echter geen grond aangezien heropening van de 
inrichting onwaarschijnlijk is te achten. Gelet op procedurele gebreken bestaat er echter wel grond tot 
het treffen van een voorlopige voorziening inhoudende dat verzoeker zo spoedig mogelijk in de 
bezwaarschriftenprocedure gehoord wordt en verweerder wordt aangespoord om -zonodig- zelfstandig 
rechtstreeks feitenonderzoek in te stellen, waarbij verweerder tevens wordt opgedragen te onderzoeken 
of het met sluiting beoogde doel kan worden bereikt met (deels) andere, voor verzoeker minder 
ingrijpende maatregelen. 

beslissing/besluit 

» Uitspraak 
Uitspraak 

1. Procedure 

1.1 Verzoekers exploiteren een horeca-inrichting, genaamde 'De Kajuit' aan de Turfwal 8 te 
Bunschoten. 
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1.2 Bij besluit van 1 maart 1994 heeft verweerder verzoekers bevolen op grond van artikel 2.3.1.4. van 
de Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente Bunschoten (verder: APV) de inrichting van 3 
maart 1994 tot 1 maart 1995 gesloten te houden, onder mededeling dat, indien aan dit bevel geen 
gehoor wordt gegeven, zal worden overgegaan tot het toepassen van bestuursdwang op grond van de 
Gemeentewet. 

1.3 Tegen dit besluit is namens verzoekers bij schrijven gedateerd 9 maart 1994 bij verweerder een 
bezwaarschrift ingediend. 

1.4 Daarnaast is namens verzoekers bij schrijven van gelijke datum een verzoek om een voorlopige 
voorziening ingediend ex artikel 8:81 Algemene wet bestuursrecht (Awb) bij de president van de 
rechtbank. Hierbij is aangevoerd dat zij door de bestreden beschikking onevenredig hard worden 
getroffen, dat de lonen en de lasten dienen te worden doorbetaald en dat voor het voortbestaan van de 
onderneming moet worden gevreesd indien de onderneming voor de duur van 12 maanden gesloten 
blijft. 

1.5 Het verzoek is behandeld in een openbare zitting op 23 maart 1994. Verzoekers zijn in persoon 
verschenen, bijgestaan door mr. R.A.K. medewerker van de afdeling 

Juridische Zaken van Horeca Nederland. Verweerder is in persoon verschenen bijgestaan door J. 
Koelewijn, ambtenaar bij de gemeente Bunschoten, mr. J.P. van den Berg advocaat te 's-Gravenhage en  

N.A. Brandsen, werkzaam bij de afdeling bijzondere wetten van de regiopolitie Utrecht. 

2. Beoordeling 

2.1 Ingevolge artikel 8:81 van de Awb kan, indien tegen een besluit bij de rechtbank beroep is 
ingesteld, dan wel, voorafgaand aan een mogelijk beroep bij de rechtbank, bezwaar is gemaakt of 
administratief beroep is ingesteld, de president van de rechtbank die bevoegd is of kan worden in de 
hoofdzaak, op verzoek een voorlopige voorziening treffen, indien onverwijlde spoed, gelet op de 
betrokken belangen dit vereist. 

2.2 Voorzover deze toetsing meebrengt dat een oordeel wordt gegeven over de hoofdzaak in de 
bodemprocedure, heeft dit oordeel een voorlopig karakter en bindt de rechtbank niet bij haar beslissing 
in die procedure. 

2.3 Aangezien tijdig bezwaar is gemaakt bij verweerder tegen het besluit waarop het verzoek 
betrekking heeft en deze rechtbank bevoegd zal zijn, is er geen beletsel verzoekers ontvankelijk te 
achten in hun verzoek om een voorlopige voorziening. 

2.4 Verweerder heeft niet voorafgaand aan zijn bevel tot sluiting verzoekers in de gelegenheid gesteld 
hun zienswijze naar  

voren te brengen. Daarmee is niet voldaan aan de norm, thans neergelegd in artikel 4:8, lid 1 van de 
Awb. Weliswaar is deze bepaling gegeven het overgangsrecht bij de Awb (artikel I lid 1) niet 
rechtstreeks van toepassing ten aanzien van het nemen van het onderhavige besluit. Naar het oordeel 
van de president evenwel ligt bedoelde norm besloten in het vóór de datum van de inwerkingtreding 
van de Awb reeds toepasselijke zorgvuldigheidsbeginsel, althans voor een besluit als het onderhavige 
dat  

zo diep ingrijpt in de belangen van verzoekers. 

2.5 In het ambtelijk advies strekkende tot het sluitingsbevel is er op gewezen dat niet tevoren behoeft te 
worden gehoord voorzover de vereiste spoed zich daartegen verzet. In beginsel is deze stelling juist. 
Thans is die uitzondering neergelegd in artikel 4:11 Awb. Een dergelijk spoedgeval doet zich hier 
echter niet voor. Verweerder heeft volgens zijn verklaring ter zitting op 17 februari 1994 
kennisgenomen van het politierapport van een dag tevoren, waarin de aan het sluitingsbevel ten 
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grondslag gelegde feiten zijn samengebracht. Het sluitingsbevel is gedateerd 1 maart 1994. Dit 
tijdsverloop was, aldus verweerder ter zitting, nodig om de overige leden van het college terzake te 
consulteren. Niet valt in te zien, waarom die periode dan niet tevens is benut om verzoekers te horen. 

2.6 Nu ook overigens niet gebleken is van een aanvaardbare grond of af te zien van het horen van 
verzoekers moet geoordeeld worden dat het bestreden besluit in strijd is met het beginsel dat besluiten 
als deze zorgvuldig dienen te worden voorbereid. Weliswaar is het mogelijk dat dit gebrek wordt 
hersteld in de bezwarenprocedure, maar zulks zou niet in de weg staan aan de schorsing van het 
sluitingsbevel tot (na) het tijdstip waarop op het door verzoekers gemaakte bezwaar is beslist. De 
president zal daartoe evenwel niet overgaan op grond van de volgende overwegingen. 

2.7 Niet in geschil is en ook voor de president staat vast dat verweerder tot een sluitingsbevel als het 
onderhavige o.m. in het belang van de openbare orde bevoegd is op grond van artikel 2.3.1.4. van de 
APV, bezien in samenhang met artikel 174 Gemeentewet. 

2.8 De thans beschikbare gegevens, waaronder met name het bovenvermelde politierapport en de 
verklaringen ter zitting van N.A. Brandsen bieden bepaald onvoldoende aanknopingspunten om aan te 
nemen dat de bezwarenprocedure zal moeten resulteren in een onmiddellijke heropening van De 
Kajuit. Aannemelijk is dat er een overvloed aan verklaringen bestaat met betrekking tot de handel in en 
het gebruik van drugs in en om De Kajuit. Dat er daartegenover bezoekers van De Kajuit zijn, die 
verklaren van handel in en het gebruik van drugs niets te hebben gemerkt, kan daartegenover 
bezwaarlijk de doorslag geven. Eveneens is aannemelijk dat drugshandel zoals die volgens 
eerstbedoelde verklaringen plaatsvond heeft geleid tot een ernstige verstoring van de openbare orde. 
Verweerder was derhalve bevoegd te achten tot het omstreden sluitingsbevel. Voorts is niet gebleken 
van een zodanige schending van een algemeen beginsel van behoorlijk bestuur of een algemeen 
rechtsbeginsel dat reeds een sluiting voor de duur van een beperkt aantal weken in rechte zou zijn aan 
te tasten. 

2.9 Nu niet met recht en rede mag worden verwacht dat de bezwarenprocedure zal uitmonden in 
onmiddellijke beëindiging van het sluitingsbevel acht de president een schorsing van dat bevel 
hangende de beslissing op bezwaar geen evenwichtige oplossing. 

2.10 De eerder genoemde gebreken in verweerders besluitvorming en de ingrijpende gevolgen van het 
bevel voor verzoekers bieden anderzijds voldoende aanleiding tot het treffen van een voorziening. 
Bereikt moet worden dat verzoekers op zo kort mogelijke termijn in de gelegenheid zijn om in het 
kader van de bezwaarprocedure hun argumenten tegen sluiting naar voren te brengen en overigens hun 
belangen ten overstaan van verweerder te bepleiten. Verweerder dient daarna eveneens op zo kort 
mogelijke termijn definitief op het bezwaar te beslissen. Indien verzoekers volharden in hun zienswijze 
met betrekking tot de feiten zal verweerder er uit zorgvuldigheidsoogpunt goed aan doen zich 
rechtstreeks te vergewissen van het bestaan van voldoende (overtuigende) verklaringen met betrekking 
tot de handel in en het gebruik van drugs in en rond De Kajuit. 

2.11 De president acht het op grond van het vorenstaande aangewezen bij wege van voorlopige 
voorziening te bepalen dat verweerder vóór 20 april 1994 een beslissing neemt op het gemaakte 
bezwaar en bij de noodzakelijke belangenafweging betrekt de vraag of het met de bestreden sluiting te 
dienen doel kan worden bereikt met (deels) andere, voor verzoekers minder ingrijpende maatregelen. 

2.12 Gegeven het vorenoverwogene zijn termen aanwezig verweerder te veroordelen in de 
proceskosten die verzoekers in verband met de behandeling van het verzoek redelijkerwijs hebben 
moeten maken. Deze kosten zijn met toepassing van het Besluit proceskosten bestuursrecht begroot op 
ƒ1.420,= als kosten van verleende bijstand en ƒ29,50 als reiskosten. 

2.13 Beslist wordt derhalve als volgt. 

3. Beslissing 

De president, 
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I bepaalt dat verweerder uiterlijk op 20 april 1994 beslist op het door verzoekers gemaakte bezwaar en 
bij zijn besluitvorming terzake betrekt de vraag of het met de bestreden sluiting te dienen doel kan 
worden bereikt met (deels) andere, voor verzoekers minder ingrijpende maatregelen. 

II bepaalt dat het door verzoekers betaalde griffierecht ad ƒ400,= wordt vergoed. 

III veroordeelt verweerder in de kosten van verzoekers van dit geding ten bedrage van ƒ1.449,50. 

IV wijst het verzoek af voorzover anders of meer is verzocht. 

V wijst de gemeente Bunschoten aan als rechtspersoon die de onder II en III vermelde kosten moet 
vergoeden. 

» Noot 
Allereerst is het relevant te signaleren dat de Utrechtse president art. 4:8 (en 4:11)Awb ziet als de 
codificatie van het zorgvuldigheidsbeginsel zoals dat ook reeds voor de inwerkingtreding van de Awb 
gold. Daarbij blijft in het midden of deze en enkele andere bepalingen uit de Awb (zoals art. 3:2 en 
afdeling 3.3 Awb) het ongeschreven zorgvuldigheidsbeginsel nu volledig capteren of dat benevens de 
Awb aan het ongeschreven zorgvuldigheidsbeginsel nog betekenis toekomt. Zeker is dat de wetgever 
met de Awb de weg naar het ongeschreven recht niet heeft willen afsnijden (vgl MvT-Awb1, p. 9), 
maar welke consequentie dit nu heeft voor beginselen welke in de Awb substantieel zijn 
vertegenwoordigd (zoals het zorgvuldigheids- en het vertrouwensbeginsel) moet nog worden 
afgewacht. Een andere belangrijke vraag die rijst naar aanleiding van de onderhavige uitspraak, 
alsmede naar aanleiding van de in dit nummer opgenomen uitspraak van de president van de rechtbank 
Utrecht van 25 april (JB 1994/120) en de uitspraak van het College van Beroep voor het Bedrijfsleven 
van 25 februari jl. (JB 1994/49) is of we onder vigeur van de Awb langzamerhand de kant op gaan dat 
motiverings- en zorgvuldigheidsgebreken moeten worden onderscheiden in ernstige en lichte varianten. 
In dat beeld geven de ernstige gebreken aanleiding tot gegrondverklaring van het beroep, terwijl de 
lichte gebreken vallen in de 'klasse van art. 6:22 Awb': zij zijn in de bezwaarschriftenprocedure te 
repareren en vormen overigens mogelijk grond tot 'compenserende maatregelen' zoals een veroordeling 
van verweerder in de proceskosten van verzoeker en de opdracht om verzoeker zo spoedig mogelijk 
alsnog te horen, ofwel om, gegeven het doel van het bestreden besluit, uitdrukkelijk te zoeken naar de 
voor verzoeker minst bezwarende oplossing. Aldus rijst de vraag of schending van het motiverings- of 
zorgvuldigheidsbeginsel slechts tot gegrondverklaring van het beroep kan leiden indien 
belanghebbende daardoor ongeacht de heroverweging op bezwaar in zijn belang getroffen (kan) 
worden?! In bovenstaande uitspraak blijft de deur nog op een kier staan; er kan volgens de president 
ongeacht de mogelijkheden om op bezwaar de gebreken te herstellen -in z'n algemeenheid- toch grond 
zijn tot het treffen van een voorlopige voorziening. Als men de bezwaarschriftenprocedure echter 
beschouwt als 'verlengde besluitvorming' en een 'zeef' in het beroep op de administratieve rechter, zal 
die vraag waarschijnlijk positief worden beantwoord. Mocht dit laatste de trend worden bij de 
beoordeling van 'procedurele gebreken', dan zal er m.i. toch voor moeten worden gewaakt dat de 
burger niet de prijs betaalt voor aanvankelijke bestuurlijke onachtzaamheid en het bestuur niet steeds 
sterker geneidgd zal zijn te handelen volgens het 'piepsysteem': eerst een summiere voorbereiding om 
vervolgens zonodig in de bezwaarschriftenprocedure gebreken te redresseren. Nog afgezien van het feit 
dat een dergelijke benadering in steeds meer gevallen ook feitelijk zal leiden tot verlenging van de 
besluitvorming, valt ook te vrezen dat de bereidheid om in bezwaar serieus in te gaan op klachten over 
motivering- en zorgvuldigheid zal afnemen.  

Zal 'lippendienst' vervolgens genoeg zijn om het besluit op bezwaar de toets in beroep te laten 
doorstaan? Het is maar de vraag of (de meer assertieve) burgers zich hiertegen met succes -
bijvoorbeeld met een appel op art. 8:73 Awb- zullen kunnen verweren. 

MAH 

	  


