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Annotatie bij ABRS 17 september 2008, LJN BF1018, JB2008/235 
 
Geen ‘win-win’ 
 
1. Twee elementen trekken in het bijzonder de aandacht in bovenstaande uitspraak: 
- de betekenis van het niet-publiceren voor de wijze waarop de rechter het bestuurlijk 

beleid (achter een besluit, indirect) toetst; 
- de betekenis van beleidsontwikkeling, resp. voortschrijdend beleid voor de wijze 

waarop de recht dat beleid (indirect) toetst. 
Ik zal deze twee punten achtereenvolgens bespreken, om daarna af te sluiten met een 
algemene conclusie.  
 
2. Wat het niet-gepubliceerd zijn betreft is de volgende zinsnede, uit r.o. 2.6, cruciaal: 
“Zoals de Afdeling eerder heeft overwogen (...) heeft het niet bekend maken van een 
beleidsregel niet tot gevolg dat de inhoud van het daarin neergelegde beleid zonder 
betekenis is, doch slechts dat de aanvaardbaarheid van dat beleid in elk afzonderlijk 
geval dient te worden aangetoond.” De ‘leer’ van de gebondenheid aan een vaste 
gedragslijn geldt ook als deze lijn niet in een gepubliceerde beleidsregel is neergelegd. 
Daarom zijn de in casu gehanteerde interne beleidsnota’s wel degelijk relevant, althans 
in zoverre zij de vaste gedragslijn daadwerkelijk reflecteren, maar delen zij niet in het 
argumentatieve voordeel dat art. 4:82 Awb biedt met de regel, dat kan worden volstaan 
met verwijzing naar een vaste gedragslijn voorzover deze in een beleidsregel (die op 
correcte wijze is gepubliceerd) is neergelegd. Soms is zo’n ongepubliceerde ‘interne 
beleidsregel’ het voorportaal of de ontwikkelfase die voorafgaat aan publicatie van een 
reguliere beleidsregel (vgl. CBB 28 februari 2008, JB 103), al zijn er in deze casus geen 
tekenen die op een dergelijke lerende aanpak wijzen; de vaste lijn is er al, er is enkel 
niet gepubliceerd (omdat men de handen toch vrij wil houden?). Het is dit type situatie 
dat doet wensen dat de beleidsregelplicht toch zou zijn ingevoerd, zoals bedoeld in art. 
4.4.2 uit het voorontwerp derde tranche Awb opdat, nog los van de argumentatieve 
voordelen, de rechtszekerheid beter wordt gediend – vgl. ook A.Tollenaar, Gemeentelijk 
beleid en beleidsregels, prft. RUG, p. 233 e.v.  
Misschien dat de aanpak van de afdeling een extra prikkel in deze richting vormt doordat 
vrij strak wordt neergezet dat de afwezigheid van een beleidsregel (bij een bestaande 
vaste gedragslijn) gepaard gaat met de eis dat de aanvaardbaarheid van het beleid moet 
worden aangetoond (een woordkeuze die ik in de uitspraak waarnaar de afdeling verwijst 
overigens niet vond). Helder mag zijn dat dit een aankondiging is van een tamelijk 
indringende wijze van toetsen, die overigens wel weer goed past in het schema van de 
tweefasentoetsing, waarbij ook eerst – zo het beroep daar natuurlijk aanleiding toe geeft 
– het beleid zelf aan een onderzoek wordt onderworpen. Tegelijkertijd zou moeten 
gelden dat voor de toepassing van het beleid een indringender toets wordt toegepast dan 
waartoe de inherente afwijkingsbevoegdheid van art. 4:84 Awb verplicht! In casu blijkt 
reeds de horde van dat beleid niet te kunnen worden genomen; daarnaast was op 
beschikkend niveau in het concrete geval onvoldoende vergelijkend onderzoek gepleegd. 
  
3. Wat de dynamiek betreft is mijn praktische vraag: wat als de ‘beleidsregel’ van meet 
af aan zou zijn geweest dat steigers slechts 1 meter breed mogen zijn, 5 meter lang en 
ten minste 5 meter verwijderd van een andere steiger? Nu geldt dat aanvankelijk alleen 
voor de lengte een maximum was gesteld. Juist daardoor komt het verwerend college nu 
in de problemen. Er is namelijk geen aanvullende motivering gegeven voor de invoering 
van strenger beleid. Er is dezelfde verwijzing als bij het aanvankelijk beleid naar 
‘waterkwaliteit’  en ‘ecologie ter plaatse’, maar daarmee zijn slechts de relevante 
gronden, resp. publieke belangen voor beperkingen aangeduid en niet de redenen voor 
een aanscherping van beleid.  
Nog los van het appel op het gelijkheidsbeginsel, behoeft een beleidswijziging, zeker nu 
deze een beperking inhoudt, uit hoofde van rechtszekerheid en materiële zorgvuldigheid 
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een nadere onderbouwing. Het beleid concretiseert immers welke ruimte binnen de 
grenzen van de wet, in casu de Keur, wordt gelaten voor het daadwerkelijk verlenen van 
ontheffing. Men kan betogen dat de term ‘ontheffing’, anders dan de vergunning, 
impliceert dat toestemming een uitzondering is die slechts uit hoofde van publieke 
belangen geïndiceerd kan zijn. Wat er in de uitspraak blijkt van het beleid wijst echter 
veeleer in de richting van een vergunning, waarbij er ruimte is voor steigerwerken uit 
privaat belang. Notabene, ook de afdeling spreekt in r.o. 1 over een besluit inhoudende 
weigering vergunning te verlenen. In een dergelijke context is het (a fortiori) passend 
dat beleidsmatige beperkingen aan de mogelijkheid tot ontheffing worden onderbouwd 
en in elk geval niet verder reiken dan nodig om het te beschermen belang effectief te 
dienen.  
Natuurlijk blijven normen enigszins arbitrair. Dat geldt zelfs voor de maximum breedte 
van 1 meter; is anderhalve meter echt een probleem? De rechter zal hier ruimte moeten 
laten voor redelijke beperkingen. Als het slechts een beperking in één dimensie betreft 
(bijvoorbeeld breedte) gaat dat waarschijnlijk nog het makkelijkst. Bij elke toegevoegde 
dimensie (lengte, onderlinge afstand), heeft het bestuur meer uit te leggen, al was het 
maar met het oog op de samenhang daartussen. Als het een aanscherping betreft zal er 
op nieuwe inzichten of nieuwe omstandigheden moeten worden gewezen: bleek bij 
evaluatie dat de oude normen niet voldeden, is het te beschermen belang kwetsbaarder 
gebleken of zelfs in kwaliteit aangetast, waardoor de normen scherper moeten worden 
gesteld? Dit verlangen naar een aanvullende motivering volgt in concrete gevallen 
natuurlijk ook uit het gelijkheidsbeginsel; als de toestemming in gelijke gevallen wel 
werd verleend moet er ten minste helderheid zijn over het ‘Waarom nu niet?’. De 
afdeling verwijst naar het feit dat bij de beoordeling van het ontheffingsverzoek geen 
aandacht is geschonken aan de omstandigheid dat reeds soortgelijke steigers ter plekke 
aanwezig waren (zoals, kennelijk onbestreden, gesteld door appellant). Lees ik de 
uitspraak goed dan heeft dit argument uit hoofde van het gelijkheidsbeginsel hier een 
aanvullende betekenis (vide ‘bovendien’); gegeven dat appellant zich daadwerkelijk op 
het gelijkheidsbeginsel heeft beroepen, maar dat daarop niet is gereageerd. Daarmee is 
de stap naar niet zorgvuldig voorbereiden en niet deugdelijk motiveren makkelijk gezet. 
Niettemin blijkt ook in meer abstracte zin dat wijziging van beleid een deugdelijke 
materiële onderbouwing behoeft en dat lijkt mij een zeer waardevolle toevoeging op 
meer formele eisen, zoals in de sfeer van tijdige aankondigingpositie (vgl. Van 
Wijk/Konijnenbelt & Van Male, Hoofdstukken van bestuursrecht, 14de dr., Den Haag 
2008, p. 238). 
 
4. Conclusie uit de uitspraak moet zijn dat het nog altijd niet helemaal wil lukken om het 
openbaar bestuur de volle vruchten te doen plukken van de Awb-regels voor 
beleidsregels. De kans op een win-win situatie werd verspeeld. Over beleid behoort te 
zijn nagedacht; dat geldt (dus) ook voor wijziging van beleid. Als het bestuur zich die 
moeite getroost dient dat zorgvuldigheid, rechtszekerheid, rechtsgelijkheid, en 
uiteindelijke ook de kans op het doorstaan van de rechterlijke toets.   
MAH 


