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JB 1994/135 RvS, 30-03-1994, S03.94.0171 
Voorlopige voorziening, Overgangsrecht, Recht m.b.t. hoofdprocedure 
van toepassing 

Aflevering 1994 afl.  
College Vz Raad van State Afdeling bestuursrechtspraak 
Datum 30 maart 1994 

Rolnummer S03.94.0171 
Rechter(s) Mr. Van Zeben  

Partijen 

1. J.Th.K. Nolte te Bergambacht, 
2. G.M.E. Veltema-de Ridder en anderen te Bergambacht, 
verzoekers, 
en 
Dijkgraaf en Hoogheemraden van het Hoogheemraadschap Krimpenerwaard, 
verweerders. 

Noot  MAH  
Trefwoorden Voorlopige voorziening, Overgangsrecht, Recht m.b.t. hoofdprocedure van toepassing 

Regelgeving Awb - 8:81  
Wet voltooiing eerste fase herziening rechterlijke organisatie (deel 6) - I  

» Samenvatting 
Samenvatting  

Bezwaarschrift tegen besluit dat voor 1 januari 1994 is genomen, is ingediend na 1 januari 1994, zodat 
het procesrecht van de Awb van toepassing is. Voor toepassing van de overgangsbepalingen gaat de 
Voorzitter van de afdeling bestuursrechtspraak er van uit dat de mogelijkheid tot indiening van een 
verzoek om voorlopige voorziening en de daarop volgende procedure wordt beheerst door het recht dat 
op de hoofdprocedure van toepassing is. Vast staat dat in dit geval, waar de procedure nog in de 
bezwarenfase verkeert, de rechtbank het eerste rechterlijke college is dat bevoegd kan worden in de 
hoofdzaak. De president van de rechtbank is derhalve bevoegd van het verzoek om een voorlopige 
voorziening kennis te nemen. Voorzitter verklaart zich onbevoegd. 

» Uitspraak 
Uitspraak 

Toepassing van artikel 8:81 (voorlopige voorziening) wordt verzocht ten aanzien van het besluit van 
verweerders van 29 december 1993, waarbij het besluit van 9 december 1992, waarbij aan Bouw- en 
Handelmaatschappij Adriaan van Erk B.V. te Bergambacht een vergunning is verleend voor het 
dempen van een dijksloot en het maken van een ophoging tegen de Lekdijk, Lekdijk Oost te 
Bergambacht, tussen de hmp. 54 en 55, is vernietigd en in plaats daarvan aan Bouw- en 
Handelmaatschappij Adriaan van Erk B.V., voornoemd, vergunning is verleend tot het dempen van een 
dijksloot en het maken van een ophoging tegen de Lekdijk, Lekdijk Oost te Bergambacht, tussen de 
hmp. 54 en 55. 

Openbare behandeling van dit verzoek heeft plaatsgevonden op 29 maart 1994, waarbij verzoeker sub 
1, vertegenwoordigd door mr. C.J.M. Stubenrouch, advocaat te Rotterdam, verzoeker sub 2, 
vertegenwoordigd door mr. H.G.J.E. Plagge, gemachtigde, en verweerders, vertegenwoordigd door P. 
Boesberg en H. van der Broek, hun standpunten nader hebben toegelicht. 

In rechte: 
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Bij besluit van 9 december 1992 hebben verweerders aan Bouw- en Handelmaatschappij Adriaan van 
Erk B.V. vergunning verleend tot het dempen van een dijksloot en het maken van een ophoging tegen 
de Lekdijk, Lekdijk Oost te Bergambacht, tussen de hmp. 54 en 55. 

Tegen dit besluit hebben verzoekers bezwaarschriften bij verweerders ingediend. 

Bij besluit van 23 juni 1993 hebben verweerders deze bezwaarschriften gegrond verklaard. Daarbij 
hebben zij overwogen dat de motiveringen van de commissie voor de arob-bezwaarschriften, vermeld 
in haar advies van 21 april 1993, worden overgenomen en dat hun verder geen feiten bekend zijn 
geworden welke een nadere heroverweging van hun besluit rechtvaardigen c.q. noodzakelijk maken. 
Voorts hebben zij gewezen op de mogelijkheid om binnen dertig dagen na de datum van verzending 
van dit besluit beroep in te stellen bij de Afdeling rechtspraak van de Raad van State. 

Vast staat dat geen beroep is ingesteld. Het besluit van 23 juni 1993 is derhalve in rechte onaantastbaar 
geworden. 

Bij besluit van 29 december 1993 hebben verweerders eerdergenoemd besluit van 9 december 1992 
vernietigd en in plaats daarvan aan Bouw- en Handelmaatschappij Adriaan van Erk B.V. opnieuw 
vergunning verleend tot het dempen van een dijksloot en het maken van een ophoging tegen de 
Lekdijk, Lekdijk Oost te Bergambacht, tussen hmp. 54 en 55. 

Gegeven het in rechte onaantastbare besluit van 23 juni 1993 op de bezwaren van verzoekers dient het 
besluit van 29 december 1993 naar Ons oordeel te worden aangemerkt als een in eerste aanleg 
genomen besluit, waartegen een bezwaarschrift kon worden ingediend. 

De door verzoeker sub 1 bij schrijven gedateerd 25 januari 1994 en verzoekers sub 2 bij schrijven 
gedateerd 27 januari 1994 bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State ingestelde 
beroepen tegen het besluit van 29 december 1993 zullen Wij daarom met toepassing van artikel 6:15 
van de Algemene wet bestuursrecht ter behandeling als bezwaarschrift aan verweerders doorzenden. 

Gelet op het voorgaande dienen Wij na te gaan of Wij bevoegd zijn op het -hangende dit als 
bezwaarschrift door verweerders te behandelen beroepschrift- ingediende verzoek om toepassing van 
artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht te beslissen. 

Ingevolge artikel 8:81, eerste lid, voornoemd, 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. 

Op 1 januari 1994 is in werking getreden de Wet van 16 december 1993 tot wijziging van de Wet op de 
rechterlijke organisatie, de Algemene wet bestuursrecht, de Wet op de Raad van State, de Beroepswet, 
de Ambtenarenwet 1929 en andere wetten, alsmede intrekking van de Wet administratieve rechtspraak 
overheidsbeschikkingen (voltooiing eerste fase herziening rechterlijke organisatie), Stb. 1993, 650. In 
deel 6, artikel I, van deze wet zijn de overgangsbepalingen neergelegd. 

Uit de overgangsbepalingen vloeit voort dat op een bezwaarschrift dat is ingediend na 1 januari 1994, 
tegen een besluit dat voor 1 januari 1994 is genomen, het procesrecht van de Algemene wet 
bestuursrecht van toepassing is. 

Voor de toepassing van de overgangsbepalingen gaan Wij er van uit dat de mogelijkheid tot indiening 
van een verzoek om voorlopige voorziening en de daarop volgende procedure wordt beheerst door het 
recht dat op de hoofdprocedure van toepassing is. Vast staat dat in dit geval, waar de procedure nog in 
de bezwarenfase verkeert, de rechtbank het eerste rechterlijke college is dat bevoegd kan worden in de 
hoofdzaak. 
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Uit het vorenstaande volgt dat, gelet op het bepaalde in artikel 8:81, eerste lid, van de Algemene wet 
bestuursrecht, de president van de rechtbank bevoegd is van het onderhavige verzoek om toepassing 
van dit artikel kennis te nemen. 

Gelet hierop beslissen Wij als volgt. 

Uitspraak: 

De Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak; 

I verklaart zich onbevoegd; 

II gelast dat het Hoogheemraadschap Krimpenerwaard aan verzoekers het door hen gestorte recht (f 
200,= door verzoeker sub 1 en ƒ200,= door verzoekers sub 2) vergoedt. 

» Noot 
Onduidelijk is waarom het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening niet is doorgezonden 
naar de President van de Rechtbank die uiteindelijk (in een mogelijk beroep na de 
bezwaarschriftenfase) over de hoofdzaak zou moeten oordelen. Op voet van art. 6:15 Awb besluit de 
Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak wel tot doorzending van aan de Afdeling gerichte 
beroepen, teneinde als bezwaarschrift door verweerder te worden behandeld. Waarom dan niet 
eenzelfde besluit genomen terzake van het verzoek om een voorlopige voorziening? Weliswaar ziet art. 
6:15 Awb slechts op bezwaar en beroepschriften, maar art. 8:81, lid 4 Awb verklaart (o.m.) art. 6:15 
van overeenkomstige toepassing op verzoeken tot het treffen van een voorlopige voorziening. Wellicht 
wil de Voorzitter de interpretatie van de competentieverdeling in overgangsrechtelijk perspectief, 
waarvoor eerder slechts indirecte aanwijzingen bestonden (vgl. JB 1994/33 m.nt. MAH), uitdrukkelijk 
in een uitspraak neerleggen. Op 7 maart was deze zienswijze echter al expliciet gemaakt (vgl JB 
1994/87) en het lijkt toch niet wijs daarmee bezig te blijven. Daarbij komt dat, ongeacht een dergelijk 
oogmerk, dan toch wel doorzending moet volgen. Daarbij zij aangetekend dat art. 6:15 Awb zich er 
niet over uitlaat op welke wijze het ten onrechte benaderde orgaan moet vastleggen dat sprake is van 
onbevoegdheid. In lastiger zaken is een uitspraak van het orgaan denkbaar, maar -zo wordt in de MvT 
(p. 134) gesteld- daarbij dient dan wel tegelijkertijd sprake te zijn van doorverwijzing. Het laatste 
gebeurt echter niet. Bovendien rijst de vraag hoe het nu zit met de griffierechten terzake. Waar de 
voorzitter verweerder gelast tot vergoeding van het griffierecht betreft dit naar ik aanneem de rechten 
terzake van het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening (en niet een toepassing van art. 
8:74, tweede lid Awb terzake van de doorgezonden beroepschriften omdat deze strikt genomen niet aan 
de orde zijn). Er is m.i. stellig iets te zeggen voor het standpunt dat, bij doorzending wegens 
onbevoegdheid het griffierecht niet wordt verbeurd (maar intern wordt verrekend). Let wel, wettelijke 
regels terzake ontbreken: art. 6:15 noch art. 8:82 Awb bevatten voor dit geval voorschriften). Als het, 
zoals de MvT (p. 133) stelt 'in ons pluriforme stelsel van administratieve rechtsbescherming (...) 
makkelijk (kan) voorkomen dat een rechtszoekende bij een verkeerde administratieve rechter (...) 
beroep instelt', dan rijst toch de vraag of doorzending niet tevens zou moeten inhouden dat slechts 
eenmaal griffierecht worden betaald. Daarbij zou m.i. wel acht geslagen mogen worden op de vraag in 
welke mate en op welke wijze het verwerend orgaan uitvoering heeft gegeven aan art. 3:45 Awb (het 
wijzen van de rechtsbeschermingsweg). Als een burger niettegenstaande heldere verwijzingen de 
verkeerde weg inslaat is doorverwijzing niet alleen voor hem maar óók voor de organisatie van de met 
rechtspraak belaste instanties van belang. Ik kan mij echter voorstellen dat verzoeker in een dergelijk 
apert geval ook voor zijn aan een onbevoegde instantie gerichte verzoek reeds griffierecht verbeurt.  

Hoewel (dus) niet duidelijk is op welke (wettelijke?) grond de Voorzitter vergoeding van de 
griffierechten gelast, is deze aanpak m.i. -in principe- goed te billijken. 

MAH 

	  


