
1 
 

Crisis- en herstelwet: tweede evaluatie procesrechtelijke bepalingen 
 
Leesvervangende samenvatting 
 
 
 
Inleiding 
 
Op 31 maart 2010 is de Crisis- en herstelwet (Chw) in werking getreden. De Chw heeft als 
doel de uitvoering van projecten op het terrein van de infrastructuur, bouw, duurzaamheid, 
energie en innovatie te versnellen, ter bestrijding van de economische crisis en ter bevorde-
ring van het herstel van de economische structuur van Nederland. Daartoe zijn in hoofdstuk 1 
van de Chw bepalingen opgenomen ter versnelling van besluitvormings- en rechtsbescher-
mingsprocedures ter zake van deze projecten.  
 
Het was de bedoeling dat de Chw slechts korte tijd van kracht zou zijn. Voorzien was dat de 
wet per 1 januari 2014 zou vervallen. Mede op basis van de resultaten van de evaluaties van 
de Chw is besloten de werkingsduur van de wet te verlengen. Op 25 april 2013 is de ‘Wet tot 
wijziging van de Crisis- en herstelwet en diverse andere wetten in verband met het permanent 
maken van de Chw en het aanbrengen van verbeteringen in het omgevingsrecht’ in werking 
getreden. De looptijd van de Chw is voor onbepaalde tijd verlengd. Tevens is ingevolge een 
door de Tweede Kamer aanvaard amendement artikel 5.9a Chw zodanig gewijzigd dat de 
Chw twee jaar na de eerste evaluatie nogmaals moet worden geëvalueerd. Artikel 5.9a Chw 
regelt de evaluatie van de werking van de in hoofdstuk 1 van de Chw opgenomen instrumen-
ten ter versnelling en verbetering van de projecten waarop deze instrumenten van toepassing 
zijn. De onderhavige tweede evaluatie vindt plaats ter uitvoering van het gewijzigde artikel 
5.9a Chw. 
 
 
Object van de evaluatie 
 
Een specifieke doelstelling van de Chw is dat de voorbereiding van de besluiten ter realisering 
van projecten op het terrein van de infrastructuur, bouw, duurzaamheid, energie en innovatie, 
alsmede de tegen die besluiten gevoerde beroepsprocedures, zo efficiënt mogelijk verlopen. 
Daartoe bevat hoofdstuk 1 Chw een aantal bepalingen over besluitvorming en rechtsbescher-
ming die afwijken van de algemene regeling daarover in de Awb en, voor één bepaling, de 
Wet milieubeheer. Het huidige instrumentarium van hoofdstuk 1 betreft in hoofdzaak het vol-
gende.  
 

• Procedurebepalingen 
o versoepeling verplichting uitbrengen milieueffectrapportage (art. 1.11); versoepeling 

omgaan met adviezen (art. 1.3); verlichte onderzoekslast bij hernieuwde besluitvor-
ming na de vernietiging (art. 1.10) 

• Procesrechtelijke bepalingen: toegang en gronden 
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o beroepsgronden moeten voor het eind van de beroepstermijn zijn ingediend (art. 1.6 
lid 2); na afloop van de beroepstermijn kunnen geen beroepsgronden meer worden 
aangevoerd (art. 1.6a); het beroepsrecht van decentrale overheden is beperkt (art. 1.4) 

• Procesrechtelijke bepalingen: verkorte termijnen  
o de rechter behandelt het beroep versneld (art. 1.6 lid 1); de rechter doet uitspraak bin-

nen 6 maanden na het verstrijken van de beroepstermijn (art. 1.6 lid 4); onder omstan-
digheden wordt hem meert tijd gegund (art. 1.7; art. 1.8); als in het kader van de be-
roepsprocedure de Stichting Advisering Bestuursrechtspraak (StAB) om advies wordt 
gevraagd, geldt een termijn van 2 maanden voor het uitbrengen van advies (art. 1.6 lid 
3) 

 
Op welke projecten zijn de bepalingen van hoofdstuk 1 Chw van toepassing?  
Van belang zijn met name de Bijlagen I en II bij de Chw. In Bijlage I staat een aantal pro-
jecten in algemene bewoordingen omschreven (bijvoorbeeld: bestemmingsplannen die de 
bouw van 11 of meer woningen mogelijk maken), in Bijlage II staat een aantal projecten met 
naam en toenaam genoemd (bijvoorbeeld: Amsterdam Noordelijke IJoevers).  
 
Op projecten die staan omschreven in Bijlage I zijn de bepalingen van afdeling 2 van hoofd-
stuk 1 Chw (de artikelen 1.3 tot en met 1.10 Chw) van toepassing. Op projecten die staan ge-
noemd in Bijlage II, is daarnaast ook afdeling 3 van hoofdstuk 1 (artikel 1.11 Chw) van toe-
passing, zo blijkt uit artikel 1.1 Chw. In artikel 1.2 Chw is bepaald dat bij AMvB projecten 
aan de bijlagen bij de Chw kunnen worden toegevoegd. Dat is de afgelopen jaren regelmatig 
gebeurd.  
 
 
Vraagstelling 
 
Het evaluatieonderzoek is er op gericht een antwoord te vinden op de volgende vier vragen: 
 

1. Dragen de instrumenten van hoofdstuk 1 Chw bij aan versnelling van de procedures voor de pro-
jecten aangewezen op grond van artikel 1.1 en artikel 1.2 Chw en dragen de instrumenten bij aan 
de versnelling van de start van de uitvoering van projecten waarop die procedures zien? 
2. Zo ja, op welke wijze?  
3. In hoeverre hebben deze instrumenten, volgens de betrokkenen bij de toepassing van de wet, ge-
volgen voor de juridische kwaliteit van de besluiten? 
4. In hoeverre ervaren betrokkenen bij de toepassing van de wet (bestuursorganen, rechters, derde-
belanghebbenden) knelpunten of neveneffecten bij (het gebruik van) deze instrumenten? 

 
 
Opzet van het onderzoek 
 
Dit evaluatieonderzoek bouwt voort op het empirische onderzoek dat is verricht in het kader 
van de eerste evaluatie van de Chw. Het onderzoek heeft langs verschillende lijnen plaatsge-
vonden. Startpunt vormde het verzamelen van uitspraken van de instantie die het overgrote 
deel van de Chw-procedures behandelt, de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van 
State. Het betrof 451 uitspraken, gedaan tussen half maart 2012 en eind 2013. Daarnaast is 
voor 40 projecten die tot een beroepsprocedure bij de Afdeling bestuursrechtspraak hebben 
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geleid, in kaart gebracht in hoeverre sprake was van een verband tussen het verloop en de 
uitkomst van de procedure bij de Afdeling en de start van het project. Voorts is voor een se-
lectie van de in Bijlage II van de Chw genoemde projecten onderzocht in hoeverre bij de be-
sluitvorming in het kader van de uitvoering van die projecten gebruik is gemaakt van artikel 
1.11 Chw. Ter aanvulling van deze onderzoeksactiviteiten zijn achttien interviews gehouden 
met personen die vanuit hun deskundigheid en/of ervaring informatie konden verschaffen 
over de werking van de verschillende instrumenten van hoofdstuk 1 Chw.  
 
 
Bevindingen 
 
Bijdrage van de Chw-instrumenten aan versnelling 
De eerste twee onderzoeksvragen zien op de mate waarin en de wijze waarop de instrumenten 
van hoofdstuk 1 Chw bijdragen aan versnelling van procedures ter realisering van de pro-
jecten waarop de Chw van toepassing is en versnelling van de start van de projecten zelf. Bij 
het beantwoorden van de vraag naar de versnelling van de procedures maken we een onder-
scheid tussen bepalingen over besluitvorming en bepalingen over de procedure bij de be-
stuursrechter. 
 
Voor wat betreft de procedure bij de bestuursrechter (de Afdeling bestuursrechtspraak van de 
Raad van State) kan op basis van het onderzoek het volgende worden vastgesteld. 

- De verplichting van de bestuursrechter om in Chw-zaken binnen zes maanden uit-
spraak te doen (art. 1.6 lid 4 Chw), heeft een positief effect op de snelheid waarmee 
Chw-zaken worden afgedaan. Hoewel de 6-maanden uitspraaktermijn in 57% van de 
zaken niet wordt gehaald, is de overschrijding beperkt. Chw-zaken worden gemiddeld 
in 7,4 maanden afgedaan. Dat is zo’n 40% sneller dan de termijn waarbinnen verge-
lijkbare zaken bij de Afdeling bestuursrechtspraak worden afgedaan. Ook lukt het de 
Afdeling steeds beter de Chw-zaken tijdig af te doen. De gemiddelde afhandelings-
duur daalde van ruim 8 maanden aan het begin van de onderzoeksperiode tot ongeveer 
6 maanden aan het eind van de onderzoeksperiode. Artikel 1.6 lid 4 Chw heeft derhal-
ve positieve gevolgen voor de snelheid waarmee de bestuursrechter zaken afdoet 
waarop deze bepaling van de Chw van toepassing is. 

- Is behalve een effect op de snelheid ook sprake van een effect op de uitkomst van het 
beroep? Daarvan kan sprake zijn als het instandlaten van het besluit het gevolg is van 
het feit dat een bestuursorgaan niet tot de procedure is toegelaten (art. 1.4 Chw), dat 
een appellant heeft verzuimd binnen de termijn gronden aan te voeren (art. 1.6 lid 2 
Chw) of dat gronden die hij na afloop van de beroepstermijn heeft aangevoerd niet bij 
de beoordeling van het besluit worden betrokken (art. 1.6a). Afgaande op de door ons 
geanalyseerde uitspraken hoogstens sprake van een zeer beperkt effect. In 1% van de 
zaken werd een bestuursorgaan buiten de deur gehouden, in 4% van de zaken werden 
na afloop van de beroepstermijn aangevoerde gronden buiten beschouwing gelaten. In 
die zaken is derhalve denkbaar dat de uitkomst van de procedure anders was geweest 
als het bestuur wel had mee kunnen procederen of als de na het verstrijken van de be-
roepstermijn ingediende gronden wel bij de beoordeling van de rechtmatigheid van het 
besluit waren betrokken. Of dat werkelijk zo is, kan op basis van dit onderzoek niet 
worden vastgesteld.  
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Voor zover het procedures van besluitvorming betreft, zijn de artikelen 1.3 (verplichte verge-
wisplicht voor adviezen), 1.11 (versoepeling mer-plicht) en 1.10 Chw (opnieuw gebruik ma-
ken van eerder feitenonderzoek bij hernieuwde besluitvorming) van belang. 

- Wat betreft artikel 1.3 Chw: wij hebben geen enkele aanwijzing dat deze bepaling be-
wust door bestuursorganen wordt toegepast, of dat zij van de gelding ervan profiteren. 
Zeker is dat er geen jurisprudentie over artikel 1.3 Chw bestaat. Het heeft er alle schijn 
van dat de toegevoegde waarde van de bepaling voor de versnelling van projecten af-
wezig is.  

- Wat betreft artikel 1.11 Chw: het valt op dat in een substantieel aantal projecten de 
toepasselijkheid ervan niet aan de orde is omdat, op het moment dat artikel 1.11 Chw 
in werking trad, het stadium dat moest worden beslist over alternatievenonderzoek 
en/of inschakeling van de Commissie voor de m.e.r. al was gepasseerd. Voor zover in 
projecten de vraag aan de orde is of al dan niet gebruik zal worden gemaakt van die 
bepaling, wordt ongeveer even vaak beslist om gebruik te maken van artikel 1.11 
Chw, als wordt beslist van gebruikmaking af te zien. Of gebruikmaking van artikel 
1.11 Chw tijdwinst oplevert, hebben we niet kunnen vaststellen. De door ons geraad-
pleegde ervaringsdeskundigen beantwoorden deze vraag niet eenduidig. 

- Wat betreft artikel 1.10 Chw: in de onderzoeksperiode zijn we geen enkele uitspraak 
tegengekomen waarin de toepasselijkheid van die bepaling aan de orde is. Het blijkt 
dat artikel 1.10 Chw het bestuur niet wezenlijk meer speelruimte biedt dan het al had 
voordat die bepaling van kracht werd. Bovendien komt het bij besluiten waarop de 
Chw van toepassing is maar weinig voor dat het bestuur voor de vraag staat of het zich 
bij het nieuwe besluit opnieuw zal baseren op feiten (onderzoeksrapporten) waarop het 
zich bij het eerdere, vernietigde besluit had gebaseerd. De toepassing van de bestuur-
lijke lus speelt daarbij een rol, omdat in dat geval geen vernietiging plaatsvindt en ar-
tikel 1.10 Chw niet aan de orde is. Of het bestuursorgaan zich in de hernieuwde be-
sluitvorming mag baseren op ‘oude’ gegevens zal dan bovendien blijken uit de tussen-
uitspraak waarin toepassing wordt gegeven aan de bestuurlijke lus.  

 
Een volgende vraag is in hoeverre sprake is van een relatie tussen de snelheid waarmee een 
beroep onder de Chw wordt afgedaan en de snelheid waarmee het project, in het kader waar-
van de beroepsprocedure is gevoerd, wordt gerealiseerd. 
Het beeld is divers. Van de 40 projecten in het kader waarvan een beroepsprocedure is ge-
voerd waarop bepalingen van hoofdstuk 1 Chw van toepassing waren en waarvan voor dit 
onderzoek de relatie tussen de beroepsprocedure en de voortgang van het project is bestu-
deerd, geldt voor 11 dat aannemelijk is dat ze hebben geprofiteerd van de relatief snelle af-
handeling van het beroep. Voor 4 van de 40 projecten is de tijdwinst, gezien de looptijd van 
het project als geheel, relatief beperkt. Voor de overige 25 projecten geldt dat die om verschil-
lende redenen niet hebben geprofiteerd van het feit dat er binnen zes maanden een uitspraak 
moet zijn. Redenen zijn onder meer dat geen sprake was van een relatief snelle uitspraak, dat 
het beroep gegrond was, dat het aanhangig zijn van het beroep niet leidde tot uitstel van de 
uitvoering van het project of dat de start of voortzetting van het project pas plaatsvond, lange-
re tijd nadat de bestuursrechter uitspraak had gedaan. 
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Een belangrijke bevinding van het onderzoek is derhalve dat de snelheid waarmee de proce-
dure bij de bestuursrechter wordt afgerond in beperkte mate relevant is voor de snelheid 
waarmee het project daadwerkelijk wordt gerealiseerd. 
 
Gevolgen van de Chw-instrumenten voor de juridische kwaliteit 
Voor wat betreft de vraag naar de verhouding tussen de instrumenten van hoofdstuk 1 Chw en 
de juridische kwaliteit van besluiten maken we opnieuw een onderscheid tussen de proces-
rechtelijke en de procedurebepalingen van hoofdstuk 1 Chw.  

- Voor elk van de procesrechtelijke bepalingen geldt dat als de rechter er toepassing aan 
geeft en zijn uitspraak vervolgens inhoudt dat het aangevochten besluit in stand blijft, 
het betreffende besluit de rechterlijke toetsing overleeft, waar dit mogelijk niet was 
gebeurd als deze bepalingen niet hadden gegolden. Echter, de analyse van de door de 
Afdeling bestuursrechtspraak gedane Chw-uitspraken en de interviews met ervarings-
deskundigen geven geen aanleiding te veronderstellen dat de toepassing van het in-
strumentarium van meer dan marginale invloed is op de uitkomst van de procedures. 
Derhalve is er geen reden te veronderstellen dat de procesrechtelijke bepalingen van 
de Chw afbreuk doen aan de juridische kwaliteit van besluiten. 

- Voor wat betreft de procedurebepalingen geldt het volgende. Van toepassing van arti-
kel 1.3 Chw is op geen enkele wijze gebleken. Artikel 1.11 Chw wordt wel af en toe 
toegepast. Wij hebben geen aanwijzingen dat die toepassing ten koste gaat van de ju-
ridische kwaliteit van besluiten. In de praktijk wordt door bestuursorganen in het kader 
van de zorgvuldige voorbereiding relatief veel waarde gehecht aan het onderzoeken en 
weergeven van (milieuvriendelijkere) alternatieven in het milieueffectrapport en de rol 
van de Commissie voor de m.e.r. Voor artikel 1.10 Chw geldt ten slotte dat deze bepa-
ling de speelruimte van het bestuur bij het opnieuw beslissen na een vernietiging niet 
wezenlijk heeft vergroot, met als consequentie dat de bepaling ook niet kan leiden tot 
een wezenlijke achteruitgang van de kwaliteit van de besluitvorming.  

 
Een volgende vraag is die naar de gevolgen van de Chw-instrumenten voor de juridische kwa-
liteit van de rechtspleging door de bestuursrechter. Dit onderzoek geeft aanleiding om daar-
over twee opmerkingen te maken. Beide betreffen de effecten van de termijnen die gelden 
voor partijen en de rechter in de beroepsprocedure op de kwaliteit van de zaaksbehandeling. 

- Duidelijk is dat de 6-maanden uitspraaktermijn druk op alle betrokkenen legt en helder 
is ook dat daaraan risico’s kunnen kleven; onder meer kan worden gedacht aan een 
verlies aan juridische kwaliteit als het gaat om de door betrokkenen geschreven pro-
cesstukken. Appellanten en verweerder hebben minder tijd voor beroep- en verweer-
schrift, appellanten hebben minder mogelijkheden om verzuimen te herstellen. Uit het 
onderzoek komt niet naar voren dat daardoor frequent problemen ontstaan. De praktijk 
lijkt zich met de nieuwe termijnen te redden. Of de op snelle afdoening van de Chw-
zaken gerichte behandeling door de Afdeling een succes is, hangt onder meer af van 
het halen van de korte termijn door verweerder; komt deze (te) laat met een inhoude-
lijk verweerschrift, dan gaat dat ten koste van de efficiëntie van de (ambtelijke) voor-
bereiding van de zaak door de Afdeling, omdat na binnenkomst van het verweerschrift 
nogmaals naar het dossier moet worden gekeken. 

- Er zijn geen aanwijzingen dat de 6-maanden uitspraaktermijn gevolgen heeft voor in-
houdelijke aspecten van de zaaksbehandeling door de rechter. Weliswaar maakt de 
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rechter in Chw-bestemmingsplanzaken iets minder vaak gebruik van de mogelijkheid 
deskundig advies in te winnen (bij de Stichting Advisering bestuursrechtspraak 
(StAB)), maar het verschil met niet-Chw-bestemmingsplanzaken is niet significant.  

 
 
Knelpunten en neveneffecten bij het gebruik van de Chw-instrumenten? 
 
In het onderzoek zijn door betrokkenen bij de toepassing van de wet knelpunten en nevenef-
fecten genoemd die zich voordoen bij het gebruik van de instrumenten van de Chw. Voor drie 
daarvan geldt dat wij in het ons onderzoek daarvoor een bevestiging hebben gevonden.  
 
1. De 6-maanden uitspraaktermijn is niet bevorderlijk voor een effectieve zaaksbehandeling  
Het gegeven dat zaken waarop de Chw-bepalingen van toepassing zijn binnen zes maanden 
moeten worden afgedaan, betekent dat de Afdeling die zaken volgens een strak werkproces 
afhandelt. Uit gesprekken bij de Afdeling blijkt dat dat efficiënt werkt, zo lang alle betrokke-
nen alle proceshandelingen op tijd verrichten. Maar rek zit er niet in het systeem. Als het be-
stuursorgaan niet binnen de termijn met een verweerschrift komt, wordt toch gewoon gestart 
met de inhoudelijke beoordeling van de zaak. Komt er – wat zich nogal eens voordoet – na 
enige tijd alsnog een verweerschrift, dan moet opnieuw inhoudelijk naar het dossier worden 
gekeken. Al met al is de 6-maanden uitspraaktermijn te kort voor het realiseren van een zo 
efficiënt mogelijke zaaksbehandeling. 
 
2. Toepasselijkheid Chw wordt vaak pas in een laat stadium van de procedure onderkend 
Nogal eens wordt pas in een laat stadium van de procedure ontdekt dat de Chw van toepassing 
is op het besluitvormings- en het rechtsbeschermingstraject. Het lijkt er op dat van de beslui-
ten die voor een project het meest essentieel zijn (zoals een bestemmingsplan), veelal wel 
wordt onderkend dat deze onder de Chw vallen, maar niet voor een substantieel aantal (uit-
voerings)besluiten die evenzeer onder de Chw vallen. In de conclusie van het eerste Chw-
evaluatieonderzoek werd de verwachting uitgesproken dat het aantal besluiten waarop de pro-
cesrechtelijke bepalingen van de Chw van toepassing is, zeer sterk zou toenemen, met name 
omdat de Chw niet alleen van toepassing is op besluiten ter vaststelling van bepaalde catego-
rieën bestemmingsplannen, maar ook op de besluiten die worden genomen ter uitvoering van 
die bestemmingsplannen. Die toename van het aantal door de bestuursrechter behandelde za-
ken waar de Chw op van toepassing is, is uitgebleven. Een eenduidige verklaring daarvoor is 
moeilijk te geven. Een van de redenen is, zo maken we op uit de gesprekken met ervarings-
deskundigen, dat in een aantal gevallen niet wordt onderkend dat de Chw op besluiten van 
toepassing is. De reden dat dit niet wordt onderkend, is in sommige gevallen onwetendheid, 
maar het komt ook voor dat een bestuursorgaan zich wel realiseert dat de Chw (mogelijk) van 
toepassing is, maar daarvan geen werk maakt. Een andere mogelijke verklaring is dat de be-
langrijkste bezwaren worden geuit tegen de meest essentiële besluiten en dat tegen de andere 
(uitvoerings)besluiten minder vaak wordt geprocedeerd. 
Consequentie van het feit dat het bestuursorgaan niet onderkent dat Chw-bepalingen op een 
besluit van toepassing zijn, is dat dit waarschijnlijk pas in de loop van de procedure bij de 
Afdeling bestuursrechtspraak wordt opgemerkt, met als consequentie dat de kans afneemt dat 
de 6-maanden uitspraaktermijn wordt gehaald. 
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3. Geen eenduidige relatie tussen een snelle uitspraak en snelle start van het project 
Een derde knelpunt betreft het ontbreken van een eenduidige relatie tussen de versnelling van 
de besluitvorming en de bestuursrechtelijke procedure enerzijds en het daadwerkelijk (sneller) 
realiseren van de projecten waarvoor die versnelling is bedoeld anderzijds. Het oorspronkelij-
ke oogmerk van de Chw was nadrukkelijk om de projecten waarop die wet van toepassing 
werd verklaard, sneller te realiseren dan zou zijn gebeurd zonder dat de bepalingen van 
hoofdstuk 1 Chw daarop van toepassing zijn. Die doelstelling wordt maar zeer ten dele waar-
gemaakt, met name omdat geen sprake is van een eenduidig verband tussen de versnelling van 
besluitvorming en rechtsbescherming enerzijds en anderzijds de uitvoering van het project 
waarop de procedures betrekking hadden. Hoewel voorop staat dat het de rechtszekerheid ten 
goede komt als sneller duidelijkheid ontstaat over de onherroepelijkheid van de besluiten die 
nodig zijn om een bepaald project te realiseren, zijn er zowel projecten die ook zonder de (ab-
solute) rechtszekerheid van start gaan (nogal eens omdat de overheid zelf initiatiefnemer is) 
als ook projecten waarvoor geldt dat (de versnelling van) de behandeling van de zaak door de 
bestuursrechter niet van invloed is op het moment waarop met het project wordt gestart. Er is 
geen sprake van een duidelijke causale relatie tussen de versnelling van de (besluitvormings- 
en rechtsbeschermings)procedures en de daadwerkelijke start van het project.  
 
Oplossingen voor de knelpunten? 
Voor wat betreft het eerste en het tweede knelpunt is de werkwijze van de Afdeling bestuurs-
rechtspraak van betekenis. Het inboeken van zaken bij de Afdeling gebeurt door de admi-
nistratie. Blijkt niet uit het bestreden besluit of de bestreden uitspraak dat de Chw van toepas-
sing is op de zaak, dan wordt – uitzonderingen daargelaten – niet al bij het inboeken van de 
zaak onderkend dat de Chw van toepassing is en wordt op de zaak dus ook niet het traject van 
de versnelde behandeling toegepast. In een aantal gevallen zal in de loop van de procedure 
alsnog worden opgemerkt dat de Chw van toepassing is, maar dan is het meestal te laat om de 
6-maanden uitspraaktermijn nog te halen.  
 
Tegenover elke twee zaken waarvan ten tijde van het instellen van (hoger) beroep bij de Afde-
ling bekend is dat de Chw daarop van toepassing is, staat een zaak waarvan dat pas in de loop 
van de procedure wordt ontdekt. Uit interviews bij de Afdeling komt naar voren als een be-
stuursorgaan niet heeft voldaan aan de plicht te vermelden dat het om een Chw-zaak gaat, de 
Afdeling zich er niet verantwoordelijk voor voelt dat de termijnen van artikel 1.6 Chw niet 
worden gehaald. Er wordt niet voor elke zaak waarop in theorie de Chw van toepassing is, 
zelfstandig onderzocht of dit het geval is – en al helemaal niet aan het begin van de procedure.  
 
Uitgangspunt in procedures bij de bestuursrechter is dat de rechter zich beperkt tot de beoor-
deling van geschilpunten die door partijen zijn aangedragen. Bij de vraag of de Chw van toe-
passing is, gaat het niet om een punt waarop een bestreden besluit of aangevallen uitspraak 
(desverlangd) beoordeeld moet worden, maar om een voorschrift dat zich tot de bestuursrech-
ter zelf richt. Dat maakt dat de rechter moet vaststellen of de Chw van toepassing is. Immers, 
uit de toepasselijkheid van de Chw vloeit voort dat de rechter binnen zes maanden uitspraak 
moet doen. Echter, een gedegen onderzoek bij ieder beroepschrift naar de vraag of de Chw 
van toepassing is, zou een aanpassing vergen van bestaande werkprocessen die uit een oog-
punt van efficiënte zaaksbehandeling hoogst bezwaarlijk is. Wordt het onderzoek dat nodig is 
om vast te stellen of de Chw van toepassing is pas verricht bij de voorbereiding van de behan-
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deling ter zitting, dan is het in het algemeen te laat om de 6-maanden uitspraaktermijn nog te 
halen. 
 
Hier wringen de eisen van de wet met die van de praktische uitvoerbaarheid van de wet. Er 
zijn dan drie opties. Men kan de situatie accepteren zoals deze is. Men kan de praktijk probe-
ren aan te passen aan de eisen van de wet. De derde mogelijkheid is dat men de wet aanpast 
aan de eisen van de praktijk. Wij zouden de laatste optie willen aanbevelen. Het punt is te 
belangrijk om te laten voor wat het is. De 6-maanden uitspraaktermijn is het belangrijkste 
versnellingsinstrumenten van de Chw. Daar komt bij dat het ongelukkig is als de hoogste al-
gemene bestuursrechter in Nederland zich in wezen niet aan de wet houdt.  
 
Bij de voorkeur om de wet aan te passen aan de behoeften van de praktijk en niet andersom, 
speelt mee dat het gaat om zaken waarin niemand heeft onderkend dat de Chw van toepassing 
is en ook kennelijk door geen van de partijen is gesteld dat dit het geval is (anders zou dat uit 
de stukken kenbaar moeten zijn). Daar kan nog bij worden aangetekend dat van partijen die 
belang hebben bij snelle verwezenlijking van projecten verwacht kan worden dat zij zich van 
de nodige juridische deskundigheid voorzien. In de praktijk is de behoefte om te profiteren 
van het versnellingsinstrumentarium blijkbaar niet in alle gevallen even groot. Het zou voor 
de Afdeling dan ook te veel gevraagd zijn om steeds direct na binnenkomst van een beroep-
schrift zelfstandig te onderzoeken of de Chw van toepassing is. We bevelen dan ook aan te 
bezien of een wettelijke voorziening kan worden getroffen om dit probleem op te lossen. 
  
Tot slot nog een opmerking over het derde knelpunt. Daarvoor geldt dat uit het onderzoek 
blijkt dat het door de wetgever oorspronkelijk geformuleerde doel van de Chw (kort gesteld: 
het stimuleren van de economie) lastig is te realiseren met behulp van wetgeving die ingrijpt 
op procedures van besluitvorming en rechtsbescherming. Het lijkt dan ook niet reëel al te ho-
ge verwachtingen te koesteren over wat op dit punt van wetgeving mag worden verwacht.  


