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JB 1996/257 Hoge Raad 's-Gravenhage, 25-10-1996, 16.089 (C95/241) 
Beleidsregels, Recht in de zin van art. 99 RO, Evenredigheid, 
Klemmende redenen van humanitaire aard (driejarenbeleid). 

Aflevering 1996 afl. 16 
College Hoge Raad 
Datum 25 oktober 1996 

Rolnummer 16.089 (C95/241) 

Rechter(s) 

Mr. Snijders  
Mr. Korthals Altes  
Mr. Neleman  
Mr. Heemskerk  
Mr. Herrmann  

Partijen 

Elena Arau te Apeldoorn, 
eiseres, 
tegen 
De Staat der Nederlanden (ministerie van Justitie) te 's Gravenhage, 
verweerder. 

Trefwoorden Beleidsregels, Recht in de zin van art. 99 RO, Evenredigheid, Klemmende redenen van 
humanitaire aard (driejarenbeleid). 

Regelgeving RO - 99 
Vreemdelingenwet - 11 

» Samenvatting 
Samenvatting  

Het cassatiemiddel gaat kennelijk uit van de opvatting dat het driejarenbeleid kan worden aangemerkt 
als 'recht' in de zin van art. 99 lid 1 onder 2 RO. Deze opvatting is juist. In een antwoord op vragen 
heeft de Staatssecretaris van Justitie in de Tweede Kamer mededeling gedaan omtrent de inhoud van 
dit beleid. Aldus is sprake van een door de staatssecretaris binnen haar bestuursbevoegdheid 
vastgestelde en -gezien de publicatie in de kamerstukken- behoorlijk bekend gemaakte regel omtrent de 
uitoefening van haar beleid, welke regel weliswaar niet kan gelden als algemeen verbindend 
voorschrift, omdat hij niet krachtens enige wetgevende bevoegdheid is gegeven, maar haar op grond 
van het vertrouwensbeginsel wel bindt en naar zijn inhoud en strekking zich ertoe leent jegens de 
betrokkenen als een rechtsregel te worden toegepast. 

beslissing/besluit 

» Uitspraak 
Conclusie Advocaat-Generaal 

(Mr Strikwerda) 

1. Arau, thans eiseres tot cassatie, geboren op 5 maart 1933, bezit de 
Roemeense nationaliteit en is vreemdeling in de zin van de 
Vreemdelingenwet. Op 10 december 1990 heeft zij verzocht om 
toelating als vluchteling c.q. om vergunning tot verblijf. Op 1 augustus 
1991 volgde een 'dubbele afwijzing'. Op 2 oktober 1992 werd ook op het 
door Arau op 19 augustus 1991 ingediende herzieningsverzoek negatief 
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beslist. Aan het op 27 oktober 1992 bij de Raad van State tegen deze 
beslissing door Arau ingestelde beroep werd schorsende werking 
onthouden. 

2 Bij dagvaarding van 28 oktober 1992 heeft Arau bij de President van de Rechtbank te 's-Gravenhage, 
zitting houdende te Zwolle, een vordering in kort geding tegen de Staat, thans verweerder in cassatie, 
ingesteld. Die vordering strekt ertoe dat het de Staat wordt verboden Arau uit Nederland te doen 
verwijderen zolang niet is beslist op het voormelde beroep bij de Raad van State. 

3 Nadat de behandeling van het kort geding in verband met de gezondheidstoestand van Arau was 
aangehouden tot 6 oktober 1993, heeft de President bij vonnis van 13 oktober 1993 de vordering 
toegewezen, zulks op grond van de overweging dat -kort gezegd- terugzending van Arau naar 
Roemenië onder de bijzondere omstandigheden van dit geval (de slechte gezondheid van Arau) van 
onevenredige hardheid getuigt, zodat het beroep bij de Raad van State geacht moet worden een 
redelijke kans van slagen te hebben. 

4 Op het hoger beroep van de Staat heeft het Gerechtshof te 's-Gravenhage bij arrest van 18 mei 1995 
het vonnis van de President evenwel vernietigd en de oorspronkelijke vordering van Arau alsnog 
afgewezen. Het Hof achtte niet aannemelijk geworden dat het ontzeggen van het verblijf aan Arau 
getuigt van onevenredige hardheid. Het in appèl door Arau gedane beroep op het zogenaamde drie-
jaren-beleid wees het Hof af. Het Hof overwoog daartoe (r.o. 7): 

'Alleen (...) in die gevallen waarin het voornamelijk of uitsluitend op effecten van bestuurlijk beleid is 
terug te voeren dat betrokkene lange tijd na binnenkomst nog geen definitieve beslissing op zijn 
verzoek om toelating heeft verkregen en in Nederland verblijft met medeweten van de autoriteiten, kan 
op grond van klemmende redenen van humanitaire aard in het verblijf worden berust. Daarbij wordt 
een periode van drie jaren na indiening van het toelatingsverzoek gehanteerd. Aan het door Arau op 27 
oktober 1992 ingestelde beroep bij de Raad van State van de herzieningsbeslissing van 2 oktober 1992, 
na afwijzing van haar verzoek om toelating van 10 december 1990, werd echter schorsende werking 
onthouden. Daarnaast is de behandeling van het op 12 november 1992 aanhangig gemaakte kort geding 
in verband met de gezondheidstoestand van Arau aangehouden tot 6 oktober 1993. Het Hof wijst het 
beroep van Arau op vermeld beleid dan ook af.' 

5 Arau is tegen het arrest van het Hof (tijdig) in cassatie gekomen met één middel, dat door de Staat is 
bestreden met conclusie tot verwerping van het cassatieberoep. 

6 Het middel keert zich met een rechtsklacht en een motiveringsklacht tegen de zojuist aangehaalde 
rechtsoverweging van het Hof. 

7 De rechtsklacht houdt in dat het oordeel van het Hof blijk geeft van een onjuiste rechtsopvatting over 
de betekenis van het bedoelde drie-jaren-beleid. 

8 De klacht berust kennelijk op de opvatting dat het driejaren-beleid kan worden aangemerkt als 'recht' 
in de zin van art. 99 lid 1 onder 2 RO. Deze opvatting kan niet als juist worden aanvaard, aangezien de 
regels betreffende de uitoefening van dat beleid niet op een behoorlijke wijze zijn bekend gemaakt. Als 
behoorlijke bekendmaking kan slechts gelden de plaatsing in de Staatscourant of in een ander vanwege 
de overheid algemeen verkrijgbaar gesteld publicatieblad, dan wel een andere door of met goedvinden 
dan wel medeweten van de overheid gedane bekendmaking op zodanige wijze dat verzekerd is dat de 
regels voor de betrokkenen kenbaar en toegankelijk zijn. Zie HR 28 maart 1990, NJ 1991, 118 nt. MS. 
Zie voorts HR 19 juni 1990, NJ 1991, 119 nt. ThWvV en MS; HR 29 juni 1990, NJ 1991, 120; HR 26 
oktober 1990, NJ 1991, 578 nt. AHJS; HR 28 juni 1996, RvdW 1996, 154C. De regels betreffende de 
uitoefening van het drie-jaren-beleid zijn niet bekend gemaakt door plaatsing in de Staatscourant. Zij 
zijn ook niet opgenomen in de Vreemdelingencirculaire. Het bestaan van het drie-jarenbeleid is bekend 
uit een brief van 29 november 1993 van de Staatssecretaris van Justitie aan de advocaat mevr. mr I. 
Steendijk, welke brief is gepubliceerd in de Nieuwsbrief Asiel- en Vluchtelingenrecht, 1994, nr. 3, 
bijlage 10, alsmede uit een brief van de Staatssecretaris van Justitie aan de Voorzitter van de Afdeling 
Bestuursrechtspraak van de Raad van State van 5 april 1994 (zie de bij gelegenheid van de schriftelijke 
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toelichting namens Arau overgelegde uitspraken d.d. 1 juni 1995 van de Rechtbank te 's-Gravenhage, 
Sector Bestuursrecht, Rechtseenheidskamer Vreemdelingenzaken). Een andere publicatie van het drie-
jaren-beleid is mij niet bekend. Van een behoorlijke bekendmaking als bedoeld in de zojuist genoemde 
rechtspraak van de Hoge Raad is derhalve geen sprake. De regels betreffende de uitoefening van het 
drie-jaren-beleid kunnen bijgevolg niet worden aangemerkt als 'recht' in de zin van art. 99 lid 1 onder 2 
RO, zodat de rechtsklacht tevergeefs is aangevoerd. 

9 Ook de motiveringsklacht zal niet kunnen slagen. Naar 's Hofs vaststelling houdt het drie-jaren-beleid 
in dat alleen in die gevallen, waarin het voornamelijk of uitsluitend op effecten van bestuurlijk beleid is 
terug te voeren dat betrokkene lange tijd na binnenkomst (waarbij een periode van drie jaren na 
indiening van het toelatingsverzoek wordt gehanteerd) nog geen definitieve beslissing op zijn verzoek 
om toelating heeft verkregen en in Nederland verblijft met medeweten van de autoriteiten, op grond 
van klemmende redenen van humanitaire aard in het verblijf kan worden berust. Het Hof heeft 
kennelijk en, gelet op zijn -in cassatie niet op juistheid te toetsen- vaststelling van de inhoud van het 
drie-jaren-beleid, niet onbegrijpelijk geoordeeld dat Arau niet in de termen van dit beleid valt, 
aangezien het verblijf van Arau na de afwijzing door de Staatssecretaris van Justitie van het 
herzieningsverzoek en het onthouden van schorsende werking aan het door Arau tegen die afwijzing bij 
de Raad van State ingestelde beroep niet is terug te voeren op effecten van bestuurlijk beleid, maar op 
omstandigheden die buiten dat beleid liggen, namelijk de gezondheidstoestand van Arau. Dit betekent 
niet dat het Hof Arau een verwijt maakt van haar gezondheidstoestand, doch slechts dat het uitblijven 
van de definitieve beslissing tengevolge van de medische omstandigheden van Arau geen grond 
oplevert voor toepassing van het drie-jaren-beleid. 

10 De conclusie strekt tot verwerping van het beroep. 

Arrest 

Hoge Raad 

1. Het geding in feitelijke instanties 

Eiseres tot cassatie -verder te noemen: Arau- heeft bij exploit van 28 oktober 1992 verweerder in 
cassatie -verder te noemen: de Staat- in kort geding gedagvaard voor de President van de Rechtbank te 
's-Gravenhage, zittinghoudende te Zwolle, en gevorderd de Staat te veroordelen zich te onthouden van 
het uit Nederland verwijderen of doen verwijderen van Arau alvorens op het beroepschrift door de 
Afdeling Rechtspraak van de Raad van State te 's-Gravenhage zal zijn beslist. De Staat heeft de 
vordering gemotiveerd bestreden. De President heeft de vordering toegewezen bij vonnis van 13 
oktober 1993. Tegen dit vonnis heeft de Staat hoger beroep ingesteld bij het Gerechtshof te 's-
Gravenhage. Bij arrest van 18 mei 1995 heeft het Hof het bestreden vonnis vernietigd en de 
oorspronkelijke vordering van Arau alsnog afgewezen. Het arrest van het Hof is aan dit arrest gehecht 
(niet opgenomen; red.). 

2. Het geding in cassatie 

Tegen het arrest van het Hof heeft Arau beroep in cassatie ingesteld. De cassatiedagvaarding is aan dit 
arrest gehecht en maakt daarvan deel uit (niet opgenomen; red.). 

De Staat heeft geconcludeerd tot verwerping van het beroep. De zaak is voor partijen toegelicht door 
hun advocaten. De conclusie van de Advocaat-Generaal Strikwerda strekt tot verwerping van het 
beroep. 

3 Beoordeling van het middel 

3.1 In cassatie kan van het volgende worden uitgegaan. 
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(i) Arau is geboren op 5 maart 1933 en bezit de Roemeense nationaliteit. Zij verblijft als vreemdeling 
in de zin van de Vreemdelingenwet in Nederland. 

(ii) Op 10 december 1990 heeft zij verzocht om toelating als vluchteling c.q. om verlening van een 
vergunning tot verblijf. Bij beschikking van 1 augustus 1991 volgde een zogenaamde dubbele 
afwijzing. 

(iii) Op 19 augustus 1991 heeft zij een herzieningsverzoek ingediend. Op 2 oktober 1992 heeft de 
Staatssecretaris van Justitie wederom negatief beslist op de verzoeken van Arau. 

(iv) Aan het bij de Raad van State ingestelde beroep gedateerd 27 oktober 1992 tegen de voormelde 
beslissing is schorsende werking onthouden. Arau moest er dan ook rekening mee houden kort daarna 
uit Nederland te worden verwijderd. 

(v) De behandeling van het op 12 november 1992 aanhangig gemaakte kort geding is in verband met 
de gezondheidstoestand van Arau aangehouden tot 6 oktober 1993. 

3.2 Arau heeft aan haar onder 1 vermelde vordering ten grondslag gelegd dat zij voor toelating in 
Nederland in aanmerking komt op grond van de vluchtelingenstatus dan wel klemmende redenen van 
humanitaire aard. De President heeft het beroep van Arau op vluchtelingschap verworpen, maar de 
vordering toegewezen op de grond dat terugzending van Arau naar Roemenië onder de bijzondere -
medische- omstandigheden van dit geval van onevenredige hardheid getuigt. In hoger beroep heeft 
Arau berust in het negatieve oordeel van de President met betrekking tot haar beroep op 
vluchtelingschap. Het Hof heeft het vonnis van de President vernietigd en de oorspronkelijke vordering 
van Arau alsnog afgewezen. Het achtte niet aannemelijk geworden dat het ontzeggen van het verblijf 
aan Arau getuigt van onevenredige hardheid. Het in hoger beroep door Arau gedane beroep op het 
zogenaamde drie-jaren-beleid wees het Hof af. Daartoe overwoog het Hof in rov. 7: 

'Alleen (...) in die gevallen waarin het voornamelijk of uitsluitend op effecten van bestuurlijk beleid is 
terug te voeren dat betrokkene lange tijd na binnenkomst nog geen definitieve beslissing op zijn 
verzoek om toelating heeft verkregen en in Nederland verblijft met medeweten van de autoriteiten, kan 
op grond van klemmende redenen van humanitaire aard in het verblijf worden berust. Daarbij wordt 
een periode van drie jaren na indiening van het toelatingsverzoek gehanteerd. Aan het door Arau op 27 
oktober 1992 ingestelde beroep bij de Raad van State van de herzieningsbeslissing van 2 oktober 1992, 
na afwijzing van haar verzoek om toelating van 10 december 1990, werd echter schorsende werking 
onthouden. Daarnaast is de behandeling van het op 12 november 1992 aanhangig gemaakte kort geding 
in verband met de gezondheidstoestand van Arau aangehouden tot 6 oktober 1993. Het Hof wijst het 
beroep van Arau op voormeld beleid dan ook af.' 

Tegen deze overwegingen keert zich het middel. 

3.3.1 Het middel gaat kennelijk uit van de opvatting dat het driejarenbeleid kan worden aangemerkt als 
'recht' in de zin van art. 99 lid 1 onder 2 RO. Deze opvatting is juist. In antwoord op een vraag van de 
leden van de Tweede Kamer Rijpstra en Korthals, luidende: 

'Waarop is het beleid gebaseerd dat een asielzoeker die na drie jaar nog geen definitieve beslissing op 
zijn verzoek heeft gekregen alsnog een vergunning tot verblijf krijgt (drie-jarenbeleid)?' 

heeft de Staatssecretaris van Justitie medegedeeld: 

'Een vreemdeling die langdurig in onzekerheid verkeert omtrent zijn toelating en die de uitkomst van 
zijn procedure in Nederland mag afwachten, wordt op grond van de op die onzekerheid gebaseerde 
klemmende redenen van humanitaire aard in het bezit gesteld van een vergunning tot verblijf zonder 
beperking mits het voornamelijk of uitsluitend op effecten van bestuurlijk beleid is terug te voeren dat 
betrokkene lange tijd na binnenkomst nog geen definitieve beslissing op zijn verzoek om toelating 
heeft gekregen.' (Aanhangsel Handelingen II, nr. 2, Vergaderjaar 1995-1996). 
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Aldus is sprake van een door de Staatssecretaris binnen haar bestuursbevoegdheid vastgestelde en -
gezien de vermelde publikatie in de Kamerstukken- behoorlijk bekendgemaakte regel omtrent de 
uitoefening van haar beleid, welke regel weliswaar niet kan gelden als algemeen verbindend 
voorschrift, omdat hij niet krachtens enige wetgevende bevoegdheid is gegeven, maar haar op grond 
van het vertrouwensbeginsel wel bindt en naar zijn inhoud en strekking zich ertoe leent jegens de 
betrokkenen als een rechtsregel te worden toegepast, zodat het hier gaat om een regel die als 'recht' in 
de zin van art. 99 lid 1 onder 2 RO moet worden aangemerkt. Die regel is onder meer aan de orde 
gekomen in de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 20 mei 1996, 
NJB katern, p. 975, nr. 37, waarin hij nader onder woorden wordt gebracht. De regel komt er blijkens 
het antwoord op voormelde Kamervraag, mede in het licht van die uitspraak, op neer dat voor een 
geslaagd beroep op het driejarenbeleid ten minste is vereist: 

1 dat ten minste drie jaren zijn verstreken na de datum van de aanvraag om toelating, 

2 dat de vreemdeling nog geen onherroepelijke beslissing op zijn aanvraag heeft ontvangen, 

3 dat de langdurige onzekerheid waarin de vreemdeling verkeert, voornamelijk of uitsluitend is terug te 
voeren op effecten van bestuurlijk beleid, 

4 dat de vreemdeling die met medeweten van de autoriteiten in Nederland verblijft de uitkomst van de 
procedure, dat wil zeggen de definitieve beslissing op de aanvraag om toelating, in Nederland mag 
afwachten en 

5 dat geen sprake is van contra-indicaties. 

3.3.2 Gelet op het onder 3.3.1 overwogene heeft het Hof voor de vraag of Arau op grond van het 
driejarenbeleid in aanmerking komt voor een vergunning tot verblijf terecht tot uitgangspunt genomen 
dat daarvan slechts sprake kan zijn in die gevallen waarin het voornamelijk of uitsluitend op effecten 
van bestuurlijk beleid is terug te voeren dat betrokkene lange tijd na binnenkomst nog geen definitieve 
beslissing op zijn verzoek tot toelating heeft verkregen en in Nederland verblijft met medeweten van de 
autoriteiten. De motivering van 's Hofs oordeel dat van een zodanig geval geen sprake is, moet aldus 
worden begrepen dat het voortgezet verblijf van Arau in Nederland -nadat haar herzieningsverzoek was 
afgewezen, waarbij aan het door haar tegen die afwijzing bij de Afdeling bestuursrechtspraak 
ingestelde beroep schorsende werking werd onthouden, en vervolgens de behandeling van het door 
haar op 12 november 1992 aanhangig gemaakte kort geding in verband met haar gezondheidstoestand 
tot 6 oktober 1993 was aangehouden- niet is aan te merken als een effect van bestuurlijk beleid. Aldus 
heeft het Hof geen blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting en zijn oordeel niet onbegrijpelijk of 
onvoldoende gemotiveerd. 

3.3.3 Het in 3.3.1 en 3.3.2 overwogene leidt tot de slotsom dat het middel faalt. 

4. Beslissing 

De Hoge Raad: 

verwerpt het beroep; 

veroordeelt Arau in de kosten van het geding in cassatie, tot op deze uitspraak aan de zijde van de Staat 
begroot op ƒ577,20 aan verschotten en ƒ3.000,= voor salaris. 

» Noot 
Opgepast! 

Recht in de zin van art. 99 RO! 
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1. In het arrest Leidraad administratieve boeten 1984 (HR 28 maart 1990, AB 306 m.nt. Van der Burg, 
NJ 1991, 118 m.nt. Scheltema) gaf de Hoge Raad in een vervolg op de doorbraak van het Avanti-arrest 
(HR 11 oktober 1985, AB 1986, 84 m.nt. Van der Burg) voor beleidsregels inzake de toepassing van 
specifieke wettelijke bevoegdheden de voorwaarden aan waaronder deze beleidsregels door hem 
worden aangemerkt als recht in de zin van art. 99 RO. De betekenis van deze kwalificatie was (en is) 
dat de Hoge Raad bij een klacht over de interpretatie van een beleidsregel in een der feitelijke 
instanties, daarover een eigen inhoudelijk oordeel kan geven en deze niet afdoet als een klacht over een 
onderwerp van feitelijke aard, voorbehouden aan de feitenrechter. 

De Hoge Raad overwoog in voornoemd arrest allereerst dat beleidsregels een 'steeds gewichtiger rol' 
zijn gaan spelen in de verhouding tussen burger en overheid en onderstreepte voorts het belang van een 
'eenvormige interpretatie van en zekerheid omtrent de inhoud en strekking van die regels'. De taak van 
de cassatierechter -onder meer gericht op het bewaken van de rechtseenheid- werd mitsdien geacht zich 
mede uit te strekken tot de uitlegging van beleidsregels. Met het oog daarop werd, in aansluiting op het 
'Avanti-arrest' (HR 11 oktober 1985, NJ 1986, 322) onder 'recht' in de zin van art. 99 RO mede 
begrepen door een bestuursorgaan binnen zijn bestuursbevoegdheid vastgestelde en behoorlijk bekend 
gemaakte regels omtrent de uitoefening van zijn beleid, die weliswaar niet kunnen gelden als algemeen 
verbindend voorschriften omdat zij niet krachtens enige wetgevende bevoegdheid zijn gegeven, maar 
die het bestuursorgaan op grond van enig algemeen beginsel van behoorlijk bestuur binden, en die zich 
naar hun inhoud en strekking ertoe lenen jegens de betrokkenen als rechtsregels te worden toegepast. 
Uitdrukkelijk voegt de Hoge Raad daaraan toe dat aan een en ander niet af doet dat de aard van de 
gebondenheid aan een zodanige regel kan meebrengen dat het bestuursorgaan daarvan onder bepaalde 
omstandigheden kan afwijken. 

Sedert het arrest Leidraad-administratieve boeten houden twee vragen de gemoederen met name bezig: 
komt er nog een nadere omlijning van de voornoemde criteria voor beleidsregels als recht in de zin van 
art. 99 RO, en wat is nu de verhouding tussen de beleidsregels waarop de Hoge Raad het oog heeft en 
de beleidsregels zoals thans vastgelegd in art. 1:3 lid 4 Awb? Inmiddels is daar nog een derde vraag bij 
gekomen: hoe verhoudt de jurisprudentie inzake beleidsregels als 'recht' in de zin van art. 99 RO zich 
tot rolrichtlijnen als 'recht' in de zin van art. 99 RO. Deze laatste vraag kwam aan de orde in het arrest 
van de Hoge Raad van 28 juni 1996. JB1996/186 m.nt. De Werd en Neerhof. In deze noot zal ik met 
name ingaan op de eerste vraag. 

2. Laten we de criteria nog eens goed op een rijtje zetten. Aanvankelijk gold het uitgangspunt dat 
rechtsregels aan drie criteria moesten voldoen om te kunnen worden aangemerkt als 'recht' in de zin 
van art. 99 RO. Zij moesten: 

a. berusten op een formeel-wettelijke grondslag; 

b. in het Staatsblad of op een andere wettige wijze zijn bekend gemaakt; en 

c. naar buiten werkende, algemene bepalingen bevatten (vgl. Van Wijk/Konijnenbelt/Van Male 
Hoofdstukken van Administratief Recht, negende druk 1994. p. 281). 

In het leidraad-arrest heet het dat we onder 'recht' in de zin van art. 99 RO mede dienen te begrijpen: 

w. door een bestuursorgaan binnen zijn bestuursbevoegdheid (omtrent de uitoefening van zijn beleid 
vastgestelde; 

x. behoorlijk bekend gemaakte regels; 

y. die het bestuursorgaan op grond van enig algemeen beginsel van behoorlijk bestuur binden; 

z. die zich naar hun inhoud en strekking ertoe lenen jegens de betrokkenen als rechtsregels te worden 
toegepast. 
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Nu kunnen we vervolgens bezien of een synthese tussen de 'oude' en de 'nieuwe' criteria mogelijk is. 
Zo kan men verdedigen dat w (binnen de bestuursbevoegdheid) in samenhang met y (binding door 
abbb) aansluit bij a (de grondslagvereiste): de beleidsregel bindt niet zelf de burger (in de zin van ge- 
of verboden) wel werkt de beleidsregel echter naar buiten (in de zin dat de rechtspositie van burgers 
erdoor in termen van een 'voorlopige aanspraak' nader wordt bepaald). Ook vindt de beleidsregel zijn 
grondslag in een bevoegdheid uit hoofde waarvan wel degelijk burgers bindende regels kunnen worden 
gesteld (de uitoefening van eigen beleid) - vergelijk in dit verband onder meer Frank van Ommeren, De 
verplichting verankerd (diss. VU 1996, Deventer 1996, p. 52-53). Het criterium onder z kan eveneens 
worden gezien als een concretisering van het naar buiten werken (Van Ommeren, a.w., p. 50-51, 
alsmede p. 212): de overheid bindt zichzelf (en anders dan bij algemeen verbindende voorschriften 
mogelijk is, alleen zichzelf) jegens betrokkenen (buiten het bestuursorgaan zelve) en bepaalt aldus de 
rechtspositie van anderen (burgers, ambtenaren, andere bestuursorganen) nader en schept aldus -zo 
men wil- publiekrechtelijke aanspraken of (publiekrechtelijke) subjectieve rechten. Ten slotte kan men 
criterium x (behoorlijke bekendmaking) zien als een nadere invulling van het oude criterium onder b. 

3. Hoewel het stellig interessant is om een dergelijke synthese te beproeven (de hiervoor aangehaalde 
dissertatie van Van Ommeren biedt daartoe interessante aanknopingspunten) wil ik er hier -voorlopig- 
van uit gaan dat er voor een specifieke vorm van regels (te weten zelfbindende regels, zoals 
beleidsregels) een eigen set van criteria bestaat naast de set van criteria voor algemeen verbindende 
voorschriften. Van geval tot geval moet worden bezien of een zelfbindende beleidsregel voldoet aan de 
criteria voor 'recht' in de zin van art. 99 RO. Binnen de vastgestelde set voor beleidsregels is het thans 
met name de vraag wat nu moet worden begrepen onder 'behoorlijke bekendmaking'? Uitgangspunt 
van voornoemd Leidraad-arrest was dat het moest gaan om plaatsing in de Staatscourant of in enig 
ander vanwege de overheid algemeen verkrijgbaar gesteld publicatieblad, danwel een ander door of 
met goedvinden van de overheid gedane mededeling op zodanige wijze dat verzekerd is dat de regels 
voor betrokkenen kenbaar en toegankelijk zijn. De latere jurisprudentie heeft duidelijk gemaakt dat met 
name dat laatste, het 'verzekerd zijn van kenbaarheid en toegankelijkheid' er toe doet. In welk blad of 
welke periodiek de overheid verkiest de regel te publiceren doet er minder toe. Een beleidsregel (de 
vreemdelingencirculaire) die in de vorm van een losbladige uitgave van de Staatsdrukkerij en uitgeverij 
(Sdu) was bekend gemaakt en algemeen verkrijgbaar was voldeed volgens de Hoge Raad aan het 
criterium van behoorlijke bekendmaking (HR 29 juni 1990, AB 561 m.nt. Van der Burg). Zo werd ook 
de toelichting bij het aangiftebiljet voor de inkomstenbelasting opgevat als een beleidsregel inhoudende 
'recht' in de zin van art. 99 RO (HR 11 december 1991, AB 1992, 390 m.nt. Van der Burg). Ook 
publicatie in een ministeriële brochure van een financieringsregeling voor enkele grote gemeenten als 
basis voor doeluitkeringen in het kader van een eerder gesloten welzijnsconvenant, werd als behoorlijk 
bekendgemaakt gekwalificeerd (HR 5 februari 1993, AB 239, m.nt. Van der Burg). Naar aanleiding 
van laatstgenoemd arrest plaatst annotator Van der Burg een kritische aantekening bij de vraag of in 
casu sprake is van behoorlijke bekendmaking. Hij kwalificeert de regeling als een 'collectors item' en 
vraagt zich af of voor het begrip 'recht' in de zin van art. 99 RO de algemeenheidseis nog wel geldt. De 
Hoge Raad vindt het immers voldoende dat deze 'gelet op de aard van de regeling en degenen tot wie 
zij is gericht' behoorlijk is bekend gemaakt. Van openbaarmaking in dier voege dat ook andere 
gemeenten dan de gesloten kring van bij het welzijnsconvenant betrokken gemeenten, van de regeling 
kennis kunnen nemen is geen sprake. Volgens Van Ommeren (a.w., p. 210-211) is het zo dat 'slechts 
indien een beleidsregel in het geheel niet voldoet aan het vereiste van behoorlijke bekendmaking zoals 
dat in het Leidraad-arrest is toegelicht, (...) de Hoge Raad de regeling niet aan (merkt) als recht in de 
zin van artikel 99 Wet RO.' Hij voegt daar aan toe dat de beleidsregel die gepubliceerd is door een 
particuliere organisatie zonder 'goedvinden dan wel medeweten van de overheid' buiten het 'recht' valt.  

<!37>Aansluitend bij de observatie van Van der Burg bij het arrest inzake het welzijnsconvenant merkt 
Van Ommeren (a.w., p. 211) voorts nog op dat een algemene openbaarmaking kennelijk geen vereiste 
is. Het volstaat indien de beleidsregeling voor de (direct) betrokkenen kenbaar en toegankelijk is. Deze 
soepele benadering sluit aan bij het feit dat de Hoge Raad zich niet tot een ambtshalve toetsing van 
beleidsregels verplicht voelt - bij algemeen openbaar gemaakte regels zou men toch anders kunnen 
redeneren. 

4. In het onderhavige arrest maakt de Hoge Raad aan de eisen van 'behoorlijke bekendmaking' weinig 
woorden vuil. Gezien de publicatie in de kamerstukken is aan die eis voldaan (r.o. 3.3.1). Opmerkelijk 
is dat de PG, Strikwerda, van oordeel is dat geen sprake is van behoorlijke bekendmaking in de zin 
waarin dit in het Leidraad-arrest is verwoord. Interessant is dat de PG publicatie in de kamerstukken 
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niet in zijn beschouwing betrekt en slechts verwijst naar enkele specifiek geadresseerde brieven. Men 
kan zich afvragen of de Hoge Raad niet te soepel omgaat met de eis van behoorlijke bekendmaking. 
Weliswaar doet de complicatie van het niet algemeen openbaarmaken (zoals bij het welzijnsconvenant) 
zich in casu niet voor: de kamerstukken zijn voor een ieder toegankelijk en kenbaar (in gedrukte en -
via Internet- in electronische vorm). Nochtans kan de vorm waarin de publicatie plaatsvindt niet 
bekoren; er zullen weinig betrokkenen, c.q. belanghebbenden zijn die zelfs maar op het idee zullen 
komen deze stukken te raadplegen (nog daargelaten wat men allemaal moet 'afzoeken'). Natuurlijk kan 
men dit afdoen door te stellen dat ook de Staatscourant geen grote lezerskring zal kennen en dat de 
verplichte procesvertegenwoordiging veel vergoeilijkt. Toch bevredigt dit aspect van de uitspraak mij 
maar weinig. 

5. Hoe verhoudt zich -ten slotte- de beleidsregel die door de Hoge Raad wordt gekwalificeerd als 'recht' 
in de zin van art. 99 RO tot de beleidsregel uit art 1:3 lid 4 van de Awb? Wat deze vraag betreft beperk 
ik mij tot een enkel punt. Allereerst valt op dat de Hoge Raad tot op heden slechts het oog heeft gehad 
op de beleidsregel in strikte zin; dat wil zeggen beleidsregels aangaande het beleid, ofte wel aangaande 
de belangenafweging bij de toepassing van een bestuursbevoegdheid. Het begrip beleidsregel onder de 
Awb capteert echter ook de vaststelling van feiten en de uitleg van wettelijke voorschriften. Voorts valt 
op dat de Hoge Raad uitsluitend spreekt over binnen de eigen bestuursbevoegdheid vastgestelde 
beleidsregels, terwijl in art. 4:81 lid 2 Awb ook de bevoegdheid tot beleidsregelgeving in andere 
gevallen wordt geboden. In het verlengde hierop valt op dat de Hoge Raad uitdrukkelijk refereert aan 
de abbb als grondslag voor binding, terwijl zulks onder de Awb uit de Awb zelve (te weten art. 4:84) 
komt voort te vloeien. Ten slotte kan men zich afvragen of de criteria voor bekendmaking zoals de 
Hoge Raad die stelt aansluiten bij de eisen welke in Afdeling 3.6 Awb gesteld zijn ten aanzien van 
besluiten. Met name rijst de vraag of de openbare kennisgeving van art. 3:42 Awb gesteld zijn ten 
aanzien van besluiten. Met name rijst de vraag of de openbare kennisgeving van art. 3:42 Awb in de 
vorm van een kennisgeving van het besluit of de zakelijke inhoud ervan in een van overheidswege 
uitgegeven blad of een dag-, nieuws- of huis-aan-huisblad, dan wel op een andere geschikte wijze 
(curs. MAH),' even rekkelijk mag worden uitgelegd. Voorlopig is in voorkomende gevallen -kortom- 
sprake van een dubbele kwalificatie-arbeid: is de regel in kwestie een beleidsregel conform art. 1:3 lid 
4 Awb en houdt deze regel tevens 'recht' in de zin van art. 99 RO in , conform de criteria van de Hoge 
Raad? Opmerking verdient overigens nog dat de Hoge Raad in het Leidraad-arrest uitdrukkelijk aan de 
overwegingen toevoegde dat de inherente afwijkingsbevoegdheid niet afdeed aan de bindendheid van 
de beleidsregel als grondslag voor de kwalificatie 'recht' in de zin van art. 99 RO. Die zinsnede komen 
we niet meer tegen. Ik neem aan dat de Hoge Raad, nu deze kanttekening eenmaal is geplaatst het niet 
langer relevant acht daarop te wijzen. 

MAH 

	  


