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JB 1995/9 Rechtbank Utrecht, 06-10-1994, AWB 94/2367 VV 
Herhaalde aanvraag, Nieuw gebleken feiten of veranderde 
omstandigheden. 

Aflevering 1995 afl.  
College President Rechtbank Utrecht 
Datum 6 oktober 1994 

Rolnummer AWB 94/2367 VV 
Rechter(s) Mr. Slump  

Partijen 

De V. B.V. in De Meern, 
verzoekster, 
en 
de Minister van Justitie, 
verweerder. 

Noot  MAH  
Trefwoorden Herhaalde aanvraag, Nieuw gebleken feiten of veranderde omstandigheden. 

Regelgeving Awb - 4:5 ; 4:6  
Wet wapens en munitie - 9 ; 10 lid 4 ; 42  

» Samenvatting 
Samenvatting  

Aanvrager is gehouden om indien na een geheel of gedeeltelijke afwijzing een nieuwe aanvraag wordt 
gedaan nieuw gebleken feiten of veranderde omstandigheden te vermelden. Als nieuw gebleken feiten 
of veranderde omstandigheden moeten worden aangemerkt feiten en omstandigheden van zodanige 
aard, dat zij tot een andere beslissing aanleiding kunnen geven. 

beslissing/besluit 

» Uitspraak 
Uitspraak 

1. Procedure 

1.1 Bij besluit van 16 maart 1994, no. ERK 239/517/BW, heeft verweerder afwijzend beslist op het 
verzoek tot verlenging van de aan verzoekster verleende erkenning als bedoeld in artikel 9 van de Wet 
wapens en munitie (WWM), alsmede de geldigheidsduur van de huidige erkenning bepaald op 31 juli 
1994. 

1.2 Bij schrijven van 25 juli 1994 heeft verzoekster wederom verzocht tot verlenging van de verleende 
erkenning. 

1.3 Bij besluit van 28 juli 1994, ERK 239/444-1/rt, handhaaft verweerder zijn standpunt zoals 
verwoord in het besluit van 16 maart 1994. 

1.4 Tegen dit besluit is namens verzoekster bij schrijven van 3 augustus 1994 een bezwaarschrift bij 
verweerder ingediend. 
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1.5 Bij schrijven van gelijke datum is de president van de rechtbank verzocht een voorlopige 
voorziening te treffen, in dier voege dat eiser wordt behandeld als ware hij in het bezit van de 
vergunning als bedoeld in artikel 9 van de WWM, totdat in beroep op het bestreden besluit zal zijn 
beslist. 

1.6 Het verzoek is op 22 september 1994 ter zitting behandeld, alwaar namens verzoekster zijn 
verschenen drs. T.P. D en W. S, bijgestaan door mr F. Schneider, advocaat te Amsterdam. Verweerder 
heeft zich doen vertegenwoordigen door mr R. Tenge, hoofd van de Afdeling Bijzondere Wetten van 
de Directie Politie van het Ministerie van Justitie, bijgestaan door T. Brand, brigadier van politie, regio 
Utrecht en J.A. Fokker, vuurwapendeskundige. 

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, dat vereist. 

2.2 Voorzover deze toetsing meebrengt dat een oordeel wordt gegeven over het geschil 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 in de hoofdzaak bevoegd zal zijn, is er geen beletsel het verzoek om 
een voorlopige voorziening ontvankelijk te achten. 

2.4 Bij besluit van 16 maart 1994 heeft verweerder de aanvraag tot verlenging van de aan verzoeker 
verleende erkenning als bedoeld in artikel 9 van de WWM afgewezen en bepaald dat daardoor de 
huidige geldigheidsduur afloopt op 1 augustus 1994. 

Omdat tegen dit besluit geen bezwaarschrift is ingediend bij verweerder, is dit besluit in rechte 
onaantastbaar geworden. 

2.5 Ingevolge artikel 4:6, eerste lid, van de Awb is de aanvrager gehouden nieuw gebleken feiten of 
veranderde omstandigheden te vermelden, indien na een geheel of gedeeltelijk afwijzende beschikking 
een nieuwe aanvraag wordt gedaan. In het tweede lid is bepaald dat het bestuursorgaan zonder 
toepassing te geven aan artikel 4:5 de aanvraag kan afwijzen onder verwijzing naar zijn eerdere 
afwijzende beschikking, wanneer geen nieuw gebleken feiten of veranderde omstandigheden worden 
vermeld. 

2.6 Zoals onder meer blijkt uit de wetsgeschiedenis van de Awb is het niet in overeenstemming met het 
bestuursrechtelijke stelsel van rechtsbescherming, wanneer men een beschikking die in rechte 
onaantastbaar is geworden nog weer langs een omweg zou kunnen aantasten door het indienen van een 
nieuwe aanvraag. Als nieuwe feiten of veranderde omstandigheden in de zin van artikel 4:6 van de 
Awb moeten derhalve worden aangemerkt feiten en omstandigheden van zodanige aard, dat zij tot een 
andere beslissing aanleiding kunnen geven. Met name gaat het daarbij om feiten en omstandigheden 
die bij het nemen van de eerdere beschikking niet bekend waren. 

2.7 In haar nieuwe aanvraag van 25 juli 1994 heeft verzoekster met name gewezen op het feit dat het 
tijdstip waarop de nieuwe locatie van haar bedrijf zou kunnen worden betrokken achteraf te 
optimistisch was ingeschat. Deze situatie is naar de mening van verzoekster buiten haar 
verantwoordelijkheid ontstaan. Daarnaast heeft verzoekster nog eens uiteengezet op grond van welke 
overwegingen tot verlenging van de haar verleende erkenning zou moeten worden overgegaan. 

2.8 Verweerder heeft zich op het standpunt gesteld dat geen sprake is van nieuwe feiten en veranderde 
omstandigheden. Het besluit van 16 maart 1994 is bedoeld geweest om verzoekster een redelijke 
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termijn te geven om haar bedrijfsactiviteiten te beëindigen, voorzover deze vallen onder de werking 
van de WWM. Dat de termijn van 1 augustus 1994 mede is bepaald door de van de zijde van 
verzoekster genoemde (nieuwe) datum waarop de verplaatsing naar een andere locatie een feit zal zijn 
(1 juli 1994), kan niet anders worden gezien dan als een royale tegemoetkoming aan verzoekster. Deze 
geste kan echter geenszins in mindering worden gebracht op het uitdrukkelijke standpunt van 
verweerder, dat het niet verantwoord is de datum van beëindiging op later dan 1 augustus 1994 te 
bepalen. 

2.9 Ingevolge artikel 9, eerste lid, van de WWM is het verboden zonder erkenning een wapen of 
munitie te vervaardigen, te transformeren of in de uitoefening van een beroep of bedrijf te herstellen of 
te verhandelen. Op grond van het tweede lid wordt een erkenning op verzoek voor een periode van ten 
hoogste vijf jaar verleend en kan op verzoek worden verlengd voor periodes van telkens ten hoogste 
vijf jaar. 

2.10 Zoals blijkt uit het besluit van 16 maart 1994 en de daarop ter zitting gegeven toelichting, is tot 
niet-verlenging van de erkenning besloten, omdat de bedrijfsruimte van verzoekster reeds gedurende 
lange tijd niet voldeed aan eisen van beveiliging als bedoeld in artikel 10, vierde lid, van de WWM. 
Bovendien was de administratie van het bedrijf van verzoekster niet in overeenstemming met de op 
grond van artikel 42 van de WWM gestelde regels met betrekking tot de registratie van de door 
verzoekster verkregen of overgedragen wapens en munitie. 

2.11 Aangezien tegen het besluit van 16 maart 1994 geen bezwaar is gemaakt moet er in het kader van 
dit geschil vanuit worden gegaan dat bovenvermelde gronden voor de niet-verlenging juist zijn. De 
nieuwe aanvraag van 25 juli 1994 is ook niet gebaseerd op de stelling dat inmiddels zodanige 
aanpassingen in de bedrijfsvoering en de administratie hebben plaatsgevonden, dat tot heroverweging 
van de beschikking van 16 maart 1994 moet worden overgegaan. Indien verzoekster van oordeel is dat 
thans aan alle eisen die bij of krachtens de WWM zijn gesteld wordt voldaan, staat het haar vrij een 
nieuwe, gemotiveerde aanvraag tot erkenning in te dienen. 

2.12 Verzoekster heeft in haar bezwaarschrift van 3 augustus 1994, nader toegelicht ter zitting, 
aangegeven welke argumenten niet bij verweerder bekend waren op 16 maart 1994. Deze argumenten 
hebben betrekking op een viertal omstandigheden. 

2.13 De vermelding van het feit dat de inbraakscore op het industrieterrein waar het bedrijf van 
verzoekster is gevestigd sterk is gereduceerd sinds de komst van de Nederlandse Veiligheidsdienst kan 
niet als een nieuw feit worden aangemerkt. De cijfers die aan deze mededeling ten grondslag liggen 
betreffen reeds de periode vóór 16 maart 1994. 

2.14 De mededeling dat het bedrijf van verzoekster op het punt staat een contract te tekenen met een 
Amerikaans bedrijf in verband met afname van het nieuwe VGM O&U Hagelgeweer, waarvan de 
produktie per 1 januari 1995 start, kan ook moeilijk worden gezien als een feit of omstandigheid die 
aanleiding zou kunnen geven tot een andere beslissing. Datzelfde geldt voor de uitbreiding van het 
personeel die na maart 1994 heeft plaatsgevonden en nog plaatsvindt in verband met de bovenvermelde 
produktie en de omvangrijke order. Gegeven het door verzoekster niet aangevochten besluit van 16 
maart 1994, dat inhoudt dat zij na 1 augustus 1994 niet meer rechtsgeldig wapens mag vervaardigen en 
verhandelen, behoort verzoekster zelf het risico te dragen van de handelingen die zij nadien verricht. 

2.15 Ook het samenwerkingsverband met de TU Delft is geen nieuw feit. Zoals blijkt uit de door 
verzoekster overgelegde brief van 30 maart 1994, dateren de contacten met deze universiteit reeds van 
voor het besluit van 16 maart 1994. Verzoekster had deze omstandigheid, indien zij ze voor de 
besluitvorming van belang had geacht, in een eerder stadium onder de aandacht van verweerder kunnen 
brengen. Daarbij kan in het midden worden gelaten of verweerder daarin aanleiding had behoren te 
vinden een andere beslissing te nemen. 

2.16 Het belangrijkste argument voor heroverweging van het besluit van 16 maart 1994 betreft de 
verhuizing van het bedrijf van verzoekster naar een locatie in de gemeente Lingewaal. 
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Zoals blijkt uit een brief van burgemeester en wethouders van deze gemeente d.d. 18 juli 1994 aan 
verzoekster, is het gemeentebestuur bereid het voor die locatie geldende bestemmingsplan te herzien 
om de vestiging van het bedrijf van verzoekster mogelijk te maken. Bezien zal worden of het volgen 
van de anticipatieprocedure mogelijk is. 

Burgemeester en wethouders delen mee dat rekening moet worden gehouden met een tijdsbeslag van 
minimaal 6 à 7 maanden. Indien bezwaren worden ingediend tegen het voornemen om vrijstelling te 
verlenen met toepassing van artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening zal dit extra tijd vergen. 

De brief van 18 juli 1994 is een antwoord op de brief van verzoekster van 14 januari 1994. Verzoekster 
is blijkbaar van mening dat als gevolg van deze trage beantwoording de door haar genoemde 
verhuisdatum van 1 juli 1994 niet meer gehaald kan worden. 

2.17 Uit het verslag van de hoorzitting die verweerder heeft gehouden alvorens zijn besluit van 16 
maart 1994 te nemen, blijkt dat verzoekster reeds eerder heeft aangekondigd tot verplaatsing van haar 
bedrijf te zullen overgaan. 

Verweerder heeft reeds gedurende een aantal jaren aan verzoekster laten blijken dat voortzetting van 
haar bedrijf zonder ingrijpende maatregelen niet langer kan worden aanvaard en wenst tijdens de 
hoorzitting zekerheid omtrent de verhuisdatum. 

Tijdens de hoorzitting, gehouden op 25 februari 1994, deelt de heer Derksen, namens verzoekster, 
desgevraagd mee dat de verhuizing op 1 juli a.s. een feit zal zijn. 

Deze mededeling gaat vergezeld van de stelling dat het bestemmingsplan niet in de weg staat aan de 
verplaatsing van het bedrijf naar Fort Nieuwe Steeg in de gemeente Lingewaal. 

2.18 Geoordeeld moet worden dat verzoekster ten tijde van de hoorzitting kon weten dat de datum van 
1 juli 1994 niet reëel was. Dat namens verzoekster ter zitting desgevraagd is meegedeeld dat zij uit 
contacten met Staatsbosbeheer, eigenaar van fort Nieuwe Steeg, en de voormalige burgemeester van 
Lingewaal de indruk had gekregen dat er geen planologische problemen waren, is geen grond voor een 
ander oordeel. Zoals blijkt uit de onder 2.16 vermelde brief van het gemeentebestuur van Lingewaal, 
laat het ter plaatse geldende bestemmingsplan de vestiging van het bedrijf van verzoekster niet toe. De 
stelling van verzoekster dat het bestemmingsplan niet aan de vestiging in de weg staat berust niet op 
informatie van het gemeentebestuur of van bevoegde ambtenaren van de gemeente Lingewaal. Niet is 
gebleken dat verzoekster zich terzake met de bevoegde instanties heeft verstaan. 

2.19 Uit een brief van de gemeente Lingewaal aan verweerder van 26 augustus 1994 blijkt dat het 
bedrijf van verzoekster op zijn vroegst rond 1 maart 1995 in Lingewaal gevestigd kan zijn. Tevens is 
daarin vermeld dat deze datum ook zou zijn genoemd indien daarnaar geïnformeerd was op het 
moment dat het besluit van 16 maart 1994 nog voor het maken van bezwaar vatbaar was. 

2.20 Gelet op het vorenstaande moet worden geoordeeld dat de omstandigheid dat de verplaatsing van 
het bedrijf van verzoekster niet vóór 1 augustus 1994 haar beslag zal kunnen krijgen, niet kan worden 
beschouwd als een nieuw feit of een veranderde omstandigheid als bedoeld in artikel 4:6 van de Awb. 
Verweerder behoefde daarin geen aanleiding te zien zijn beslissing van 16 maart 1994 te 
heroverwegen. 

2.21 Uit zijn uitvoerig gemotiveerde beschikking van 16 maart 1994 blijkt, dat verweerder daarmee 
uitdrukkelijk heeft beoogd de voortzetting van het bedrijf van verzoekster in strijd met de bij of 
krachtens de WWM gestelde regels niet langer dan tot 1 augustus 1994 te gedogen. Ter zitting is 
overtuigend uiteengezet dat bij verzoekster geen enkele grond kon bestaan voor de verwachting dat bij 
verweerder de bereidheid tot verdere verlenging van de erkenning zou bestaan, zelfs al zou op 16 maart 
1994 hebben vastgestaan dat een verplaatsing van het bedrijf niet eerder kon plaatsvinden dan 1 maart 
1995. 

2.22 Geoordeeld moet worden dat verweerder niet onrechtmatig heeft gehandeld door in de namens 
verzoekster aangedragen argumenten geen grond te vinden terug te komen op zijn besluit van 16 maart 
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1994. Met name kan niet met vrucht worden staande gehouden dat verweerder de belangen van 
verzoekster bij ongestoorde voortzetting van haar bedrijfsactiviteiten, voorzover in strijd met het in 
artikel 9, eerste lid, van de WWM vervatte verbod, had moeten laten prevaleren boven zijn belang bij 
handhaving van deze wet. 

2.23 Ook wordt in de door verzoekster aangedragen argumenten geen aanleiding gevonden voor het 
treffen van een voorlopige voorziening. Uit het omvangrijke dossier kan geen andere conclusie worden 
getrokken, dan dat verzoekster ernstig rekening had moeten houden met een spoedige beëindiging van 
de haar verleende erkenning. Dat zij niet tijdig maatregelen heeft genomen om haar bedrijfsvoering 
voort te zetten op een wijze die volledig spoort met de bij of krachtens de WWM gestelde regels, komt 
geheel voor risico van verzoekster. 

2.24 Beslist wordt als volgt. 

3. Beslissing 

De president: 

wijst het verzoek om een voorlopige voorziening af. 

» Noot 
Deze en de uitspraak van 26 september 1994 (zie JB 1995/7) bieden een nader houvast voor de 
toepassing van art. 4:6 Awb. Twee aspecten zijn daarbij m.i. interessant. 

1. De weigering om op een reeds genomen beslissing terug te komen werd in het AROB-tijdperk 
aanvankelijk onder verwijzing naar de 'ne bis in idem-regel' niet als beschikking (doch als een feitelijke 
handeling) beschouwd. Beroep stuitte af op niet-ontvankelijkheid, tenzij alsdan duidelijk werd dat het 
bestuur ten onrechte aan nieuw gebleken feiten of veranderde omstandigheden was voorbij gegaan. 
Allengs werd echter een nieuwe koers gezet die ook thans -in het Awb-tijdperk- wordt aangehouden: 
steeds moet een nieuwe inhoudelijke beoordeling van het nieuwe verzoek worden gegeven, steeds is 
aldus sprake van een nieuwe beschikking. Daar staat 'tegenover' dat het bestuur op de hernieuwde 
aanvraag snel kan beslissen als niet blijkt van nieuwe feiten of veranderde omstandigheden (art. 4:6 
Awb), terwijl ook de rechter een ('chicaneus') beroep vereenvoudigd kan afdoen (wegens 'kennelijke 
ongegrondheid'). 

2. Art. 4:6, tweede lid Awb biedt het bestuur de mogelijkheid om bij gebreke van nieuw gebleken 
feiten of veranderde omstandigheden de besluitvorming op een hernieuwde aanvraag 'kort te sluiten': 
allereerst behoeft aanvrager geen termijn te worden gegund om alsnog de aanvraag aan te vullen (art. 
4:5, eerste lid Awb) en voorts kan worden volstaan met verwijzing naar de eerdere afwijzende 
beslissing. De vraag is natuurlijk steeds wat we moeten verstaan onder 'nieuw gebleken feiten of 
veranderde omstandigheden'. Het doel van de bepaling is duidelijk - en wordt in de uitspraak van 6 
oktober ook uitdrukkelijk gememoreerd (r.o. 2.6): voorkomen dat een beschikking die (wegens verloop 
van de beroepstermijn) rechtens onaantastbaar is geworden, materieel nog weer langs de weg van het 
indienen van een hernieuwde aanvraag kan worden aangetast. Het criterium 'nieuw gebleken feiten of 
veranderde omstandigheden' zal in die context moeten worden uitgelegd. Beide uitspraken bieden voor 
de uitleg een aantal interessante aanknopingspunten: 

Allereerst is het essentieel om de doorslaggevende argumenten voor de eerdere afwijzing centraal te 
stellen: dit is noodzakelijk om de relevantie van bij de hernieuwde aanvraag opgevoerde nieuwe 
gegevens te kunnen beoordelen. Alleen nieuw gebleken feiten of veranderde omstandigheden welke tot 
een andere beslissing zouden kunnen leiden zijn immers interessant. 

Zo worden in de uitspraak van 6 oktober het ophanden zijn van een nieuw contract en een uitbreiding 
van het personeel niet relevant geacht omdat zij, volgens de president, niet afdeden aan de gronden 
voor afwijzing van de eerdere aanvraag (te weten het niet voldoen aan beveiligingseisen en de 
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gebrekkige registratie van verkregen en overgedragen wapens) en mitsdien geheel in de risico-sfeer 
van de aanvrager vallen (r.o. 2.14 j° r.o. 2.10). 

Op de tweede plaats is denkbaar dat door aanvrager nieuw aangevoerde (relevante) feiten of 
omstandigheden wel reeds bij hem bekend waren op het moment dat de eerdere afwijzing werd 
gegeven, maar niet bij verweerder. In de uitspraak van 6 oktober stelt de president (in r.o. 2.15) dat 
indien verzoekster de nieuw opgevoerde omstandigheid voor de (oorspronkelijke) besluitvorming 
relevant had geacht, zij deze in dat stadium onder de aandacht van verweerder had moeten brengen. De 
vraag wie deze gegevens, mede in het licht van art. 4:2 Awb, in eerste aanleg had moeten inbrengen, 
wordt niet gesteld. Aldus worden ook deze 'nieuwe gegevens' niet als nieuw gebleken feiten of 
veranderde omstandigheden aangemerkt. Enerzijds past dit oordeel in de geest van het eerder 
gememoreerde doel van art. 4:6 Awb, dat voorkomen moet worden dat reeds bij de eerste aanvraag 
bekende omstandigheden alsnog tot materiële aantasting van de afwijzing van die aanvraag zouden 
leiden. Toch zie ik hier nog wel ruimte voor nuances. Als het gaat om feiten en omstandigheden welke 
de aanvrager -ingevolge art. 4:2 Awb- behoort te verschaffen kan ik de lijn volgen. Als er terzake van 
het vermelden van deze feiten en omstandigheden zijdens aanvrager echter geen sprake van een last is 
(was) en van deze evenmin redelijkerwijs verwacht mocht worden dat hij van deze gegevens destijds 
de relevantie moest inzien, danwel redelijkerwijs in staat geacht moest worden te beoordelen of en zo 
ja, hoe deze door het bestuur waren gewogen, dan zie ik ruimte voor een ander oordeel (indien de 
voorzieningen tegen de eerdere afwijzing waren uitgeput voor het inzicht doorbrak) - maar ik spreek 
hier waarschijnlijk over uitzonderingsgevallen. 

Op de derde plaats kan er sprake zijn van nieuw gebleken feiten of veranderde omstandigheden doordat 
verwachtingen die bij de eerste afwijzing zijdens aanvrager bestonden en werden ingebracht, inmiddels 
zijn achterhaald. Opnieuw is hiervan in de uitspraak van 6 oktober een voorbeeld te vinden. 
Verzoekster heeft bij haar eerste aanvraag een inschatting gemaakt betreffende de datum waarop haar 
bedrijf zou kunnen verhuizen. Inmiddels is echter ook voor haar duidelijk dat de genoemde datum, 
gegeven de toepasselijke planologische procedures, onhaalbaar is. De president tekent aan dat dit ook 
reeds bij de eerste aanvraag bekend was, althans dat verzoekster had kunnen weten dat deze datum 
onhaalbaar was. In verband hiermee wordt opgemerkt dat van overheidswege nimmer de indruk is 
gewekt dat zulks anders zou kunnen zijn. In het licht van deze toevoeging is denkbaar dat onder 
omstandigheden het risico van een onjuiste toekomst-verwachting aan de kant van het bestuur ligt: als 
het bestuur verwachtingen wekt omtrent feitelijke of juridische ontwikkelingen waarop aanvrager 
mocht vertrouwen en deze niet nakomt, is denkbaar dat aanvrager zich deswegen op nieuw gebleken 
feiten of veranderde omstandigheden kan beroepen. 

Ten slotte is het de vraag wie ten aanzien van de nieuw gebleken feiten of veranderde omstandigheden 
stelplicht heeft. In de uitspraak van 26 september wordt zeer nadrukkelijk gerefereerd aan art. 4:2 Awb. 
Als krachtens dit artikel, mogelijk in samenhang met desbetreffende regelgeving in bijzondere 
wetgeving, een last bij de aanvrager ligt, dan zal het stellen van nieuw gebleken feiten of veranderde 
omstandigheden in conformiteit met deze last dienen te geschieden. 

MAH 

	  


