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Samenvatting 

De opstellers van de Awb zagen de gang van zaken met betreldcing tot een besluit, 
van de voorbereiding tot en met de uitkomst van een eventuele beoordeling door 
de rechter, nadrukkelijk als een keten: de keuzen die in eerdere schakels worden 
gemaakt, hebben gevolgen voor de gang van zaken in de volgende schakels. Hoe 
hoger de kwaliteit in de beginfase, hoe groter de kans dat vervolgfasen achter-
wege kunnen blijven. Zijn vervolgfasen niettemin noodzakelijk, dan kan een 
goede aanpak aan het begin de gang van zaken in de volgende schakels aanzien-
lijk vergemaldcelijken. In het onderhavige onderzoek is nagegaan of zich in die 
ketenbenadering knelpunten voordoen die eraan in de weg staan dat een pro-
bleem op het geeigende moment door het bestuursorgaan wordt opgelost dan wel 
maximaal toegespitst ter rechterlijke beslissing wordt voorgelegd. 

De termijnen die de Awb stelt, worden in verschillende fasen van de procedure 
nog steeds frequent overschreden. Over het algemeen wordt op die termijnover-
schrijdingen door belanghebbenden nogal laconiek gereageerd. Maar soms heb-
ben termijnoverschrijdingen wel contentieuze effecten. Door in het interne tra-
ject deadlines op te nemen en de juristen binnen de organisatie de bevoegdheid 
toe te kennen andere medewerkers daarover te rappelleren, kan een betere nale-
ving van de termijnen worden bevorderd. 

Uit het onderzoek blijkt dat het horen in de primaire fase en het al dan niet indie-
nen van een bezwaarschrift tot op zekere hoogte communicerende vaten zijn: 
wanneer intensief vooroverleg heeft plaatsgehad, zal minder behoefte bestaan 
aan het indienen van een bezwaarschrift. Het is daarom van belang dat bestuurs-
organen in onverplichte gevallen, vaker dan thans het geval is, nagaan of horen 
uitkomst zou kunnen bieden. Bovendien verdient het aanbeveling wanneer 
bestuursorganen de belanghebbenden in hun correspondentie nadrukkelijker 
wijzen op de mogelijkheid van overleg. 

De zeefwerking van de bezwaarfase komt niet altijd tot zijn recht. Bestuursorga-
nen gebruiken deze procedure soms als een verlenging van de primaire fase of 
als een voorbereiding op de beroepsfase. Door een te grote nadruk op de juridi-
sche dimensie vindt dilcwijls geen heroverweging van de doelmatigheid plaats, en 
wordt het conflictoplossend vermogen niet altijd ten volle benut. De juridische 
inbreng dient in de bezwaarfase te worden teruggedrongen ten gunste van inhou-
delijke en politiek-bestuurlijke expertise, alsmede deskundigheid op het terrein 
van conflictbemiddeling. Het verdient daarnaast aanbeveling om een informele, 
non-contradictoire procedure in te voeren. De situatie in Australie kan in beide 
opzichten als inspiratiebron dienen. 
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In de praktijk is de rechtsbescherming-depriverende werking van de 'formele 
fuik' na een bedenkingenprocedure aaninerkelijk groter dan na een bezwaar-
schriftprocedure, omdat het indienen van een zuivere pro-forma-bedenking in de 
Afdeling 3.5 Awb-procedure door de ABRS (Afdeling bestuursrechtspraak van de 
Raad van State) niet mogelijk wordt geacht. Men dient zowel bij de bedenkingen-
als bij de bezwaarschriftprocedure dezelfde lijn te kiezen: ofwel is in beide geval-
len een zuiver(e) pro-forma-bedenking/bezwaar niet toegestaan, ofwel moet deze 
in beide procedures mogelijk worden geacht. 

De rechter wordt in beroep geconfronteerd met zaken die vanwege hun hoge 
doelmatigheidsgehalte in bezwaar hadden moeten worden afgedaan. Deze ont-
wikkeling kan worden gekeerd door de rechter de bevoegdheid toe te kennen de 
zaak terug te verwijzen naar het bestuursorgaan. De toestroom van kansloze 
zaken in hoger beroep kan het beste worden ingedamd door invoering van een 
verlofstelsel naar Frans model. Door uitsluiting van de verzetsmogelijkheid neer-
gelegd in art. 8:55 Awb kan, in navolging van de Vreemdelingenwet 2000, een 
eerste stap in die richting worden gezet. 

Wanneer er financiele belangen op het spel staan, hebben belanghebbenden 
doorgaans de neiging alle beschikbare rechtsmiddelen uit te putten. Hetzelfde 
verschijnsel doet zich voor bij ideele organisaties, zoals milieugroepen. 

Door een positieve bejegening van belanghebbenden door het bestuursorgaan 
kan worden voorkomen dat onnodig gebruik wordt gemaalct van bezwaar- en 
beroepsmogelijkheden. 



1 	Aanleiding, doelstelling en uitgangspunten 
van het onderzoek 

1.1 	iNLEIDING 

Per i januari 1994 zijn de eerste twee tranches van de Awb in werking getreden. 
De derde tranche is per i januari 1998 ingevoerd. De Awb stelt randvoorwaarden 
aan de uitoefening van publiekrechtelijke bevoegdheden en is inmiddels uitge-
groeid tot verreweg de belangrijkste wet waarmee de overheid in de praktijk te 
maken heeft. De invoering en werking van de Awb zijn uitvoerig geevalueerd 
over de periode 1994-1996. Na deze eerste grootschalige evaluatie is besloten om 
elke vijfjaar te evalueren hoe de Awb wordt toegepast. 
Fen deelonderzoek is gericht op het verkrijgen van inzicht in de manier waarop 
de ketenbenadering in de praktijk vorm krijgt. In opdracht van het ministerie van 
Justitie/wom heeft de Universiteit Utrecht tezamen met BSA Groep Beleidson-
derzoek & -advies dit deelonderzoek, in de periode van december 2000 tot augus-
tus 2001, uitgevoerd ten behoeve van de ministeries van Justitie en Binnenlandse 
Zaken en Koninkrijksrelaties. 

1.2 	ACHTERGRONDEN 

De opstellers van de Awb zagen de gang van zaken met betrelcking tot een besluit, 
van de voorbereiding tot en met de uitkomst van een eventuele beoordeling door 
de rechter, nadrulckelijk als een keten: de keuzen die in de beginfase worden 
gemaalct, kunnen dan ook vergaande gevolgen hebben voor de gang van zaken in 
de volgende schakels. Hoe hoger de kwaliteit in de beginfase, hoe groter de kans 
dat vervolgfasen achterwege kunnen blijven. 1  Mochten vervolgfasen niettemin 
noodzakelijk blijken, dan kan een goede aanpak in de beginfase de gang van 
zaken in die vervolgfasen aanzienlijk vergemalckelijken. Nog anders, en meer in 
de contentieuze sfeer, gezegd: de ketenbenadering beoogt, vanaf het allereerste 
besluitvormingsmoment tot en met het beroep op de rechter, een door vormen 
van zeefwerking verkregen maximale toespitsing van het geschil. 

In het onderhavige onderzoek is dan ook onder meer getracht na te gaan, in hoe-
verre deze benadering, ook wel het trechtermodel genaamd, ook op de `werkvloef 
wordt toegepast. Zijn de bestuursorganen en diegenen die hen bij het nemen van 
besluiten terzijde staan voldoende doordrongen van de consequenties die hun 
optreden kan hebben voor de volgende schakels in de besluitvormingsketen? Zijn 
er factoren, zoals kokervisie of bestuurslasten, die aan een dergelijke integrale 

i. 	Vgl. de omschrijving in Kamerstuldcen II, 2000/01, 27 461, nr. i , p. 4. 



benadering in de weg staan? Benutten bestuursorganen de instrumenten, die 
hun door de Awb ter hand zijn gesteld om deze ketenbenadering in praktijk te 
brengen, optimaal? 

Zoals ook door de Awb-wetgever is benadrukt, is het in de primaire fase van 
essentieel belang dat bij het voorbereiden en het nemen van het besluit wordt uit-
gegaan van de juiste feiten. 2  Het is de vraag in hoeverre diegenen die bij de voor-
bereiding van het besluit betrokken zijn, zich voldoende bewust zijn van de gevol-
gen die een onjuiste of onvolledige vaststelling van de feiten kan hebben voor de 
vervolgfasen. Een onzorgvuldige vaststelling van de feiten in de primaire fase 
vormt immers een uitnodiging aan de justitiabelen om bezwaar aan te tekenen. 

Hierbij past echter een tweetal kanttekeningen. In de eerste plaats kan nooit hele-
maal worden uitgesloten dat zich bij heroverweging op bezwaar nieuwe relevante 
feiten aandienen, omdat het besluit in die fase nu eenmaal intensiever tegen het 
licht wordt gehouden. In de tweede plaats zijn niet alle nieuwe feiten van even 
groot gewicht. Niettemin is wel van belang dat diegenen die bij de voorbereiding 
van een besluit zijn betrokken, het vinden van nieuwe relevante feiten beschou-
wen als de functie van de bezwaarschriftprocedure. Dit klemt temeer nu zij over 
een doelmatig en doeltreffend middel beschikken om de relevante informatie 
boven water te krijgen, namelijk het horen van de belanghebbenden. De opstel-
lers van de Awb hebben benadrukt dat het horen van de belanghebbenden een 
belangrijk hulpmiddel kan zijn bij het opsporen van de feiten. 3  Om de zorgvul-
digheid van de voorbereiding van het besluit te waarborgen heeft de wetgever een 
hoorplicht in de Awb opgenomen, die, gelet op de mogelijke wanverhouding tus-
sen baten en lasten, een selectief karakter heeft. 

De bezwaarschriftprocedure ontleent zijn bestaansrecht voornamelijk aan de ver-
onderstelde zeeffunctie: de bestuurslasten, die de invoering van de bezwaar-
schriftprocedure over de hele linie meebracht, worden gecompenseerd door het 
feit dat het geschil in deze fase zal worden opgelost en dus niet aan de rechter zal 
hoeven te worden voorgelegd. Om deze zeeffunctie naar behoren te kunnen ver-
vullen, dient conflictoplossing daarin centraal te staan. Het is de vraag in hoe-
verre bestuursorganen en degenen die hen in deze fase terzijde staan het conflict-
oplossend vermogen van de bezwaarfase optimaal benutten. Uit het onderzoek 
naar de toepassing van de Awb in de praktijk van het ministerie van szw' is geble-
ken dat de ambtenaren die betrokken waren bij de voorbereiding van het besluit, 
de bezwaarfase nogal eens ingaan met het voornemen gelijk te krijgen. Len der-
gelijke attitude is niet alleen begrijpelijk maar in zekere zin zelfs wenselijk: de 
vraagpunten die in de bezwaarfase moeten worden opgelost, winnen aan 

2. PG Awb I , p. 203. 
3. PG AWb I , p. 247. 
4. De resultaten van dit onderzoek zijn weergegeven in: S. van der Sluis e.a., Consequenties van de 

Awb voor het departement van szw, szw werkdocument nr. 49, Den Haag 1999. Het onder-
zoek is verricht door de Universiteit Utrecht in samenwerlcing met B&A Groep Beleidsonder-
zoek & -advies. 
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scherpte als beide partijen hun standpunt duidelijk over het voetlicht brengen. 
Niettemin is het in een dergelijke situatie wel van belang dat anderen, die 
namens verweerder bij de beoordeling van het bezwaarschrift betroldcen zijn, vol-
doende tegenwicht bieden. Zij zullen zich dienen af te vragen of het besluit bij 
nader inzien wel juist is en of de zaak voldoende aanknopingspunten biedt voor 
een schildcing. Ms deze onthechte benadering ontbreekt of onvoldoende ontwik-
keld is, bestaat de kans dat beroep wordt aangetekend in zaken die in de bezwaar-
fase hadden lcunnen worden afgedaan. Voorts is van belang dat bestuurlijke her-
overweging van het genomen besluit in de bezwaarschriftprocedure vooropstaat. 
Zoals de opstellers van de Awb hebben benadrukt, betekent dit dat de beoorde-
ling van het geschil in de bezwaarfase geen doublure van de procedure bij de 
rechter mag zijn. 5  Als het bestuursorgaan in de bezwaarfase nalaat de doelmatig-
heidsvragen te beantwoorden, kan dat leiden tot een in principe ongewenste 
voortzetting van de procedure. 

Ms de besluitvorming volgens het trechtermodel zou verlopen, zouden alleen die 
zaken aan de rechter worden voorgelegd, die zich naar hun aard voor beoordeling 
door de rechter lenen, dat wil zeggen zaken waarin juridische Icwesties domine-
ren en om een oplossing vragen. Het is echter aannemelijk dat er ook zaken de 
rechter bereiken die, gelet op hun aard, beter in een van de vorige fasen hadden 
kunnen worden afgedaan. Het is de vraag of de rechter thans over voldoende 
mogelijkheden beschikt om dergelijke zaken op een bevredigende wijze af te 
doen. Indien dat niet het geval is, zouden de mogelijkheid van terugverwijzing of 
het vereiste van rechterlijk verlof om de procedure aanhangig te kunnen maken 
(een verworvenheid van het Engelse recht) wellicht uitkomst kunnen bieden. 

Het welslagen van de ketenbenadering wordt niet alleen bepaald door het optre-
den van het bestuur en de rechter, maar ook door dat van de betrokken justitiabe-
len. In zekere zin vormen de belanghebbenden zelfs de schakel tussen de drie 
fasen van het besluitvormingsproces: hoe beter het bestuursorgaan de belangheb-
bende tegemoet treedt, des te groter is de kans dat de belanghebbende geen prijs 
zal stellen op het aanzwengelen of voortzetten van de procedure. Maar niet alleen 
de bejegening van de belanghebbende speelt in dit verband een rol, ook diens 
hoedanigheid. De vraag is welke belanghebbenden door bestuur en rechter tot de 
besluitvorming worden toegelaten. Daarbij is niet uitgesloten dat ideele belang-
hebbenden en belanghebbenden die financieel gezien over een lange adem 
beschilcken, eerder geneigd zijn het arsenaal aan rechtsmiddelen uit te putten. 

1.3 	DOEL- EN VRAAGSTELLING 

De overkoepelende doelstelling van het deelonderzoek evaluatie Awb `besluitvor-
mingsketen' kan als volgt worden geformuleerd: 

5. 	PG Awb I, p. 279. 
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Het verkrijgen van inzicht in de knelpunten die zich voordoen bij de toepassing van 
bestuurlijke en rechterlijke besluitvormingsprocessen van de Awb, in die zin dat zij 
eraan in de weg swan dat ten probleem op het geeigende moment door het bestuurs-
orgaan wordt opgelost dan wel maximaal toegespitst ter rechterlijke beslechting wordt 
voorgelegd. Op basis van dit inzicht aanbevelingen formuteren wit de knelpunten te 
ondervangen. 

Deze vraagstelling valt in de volgende deelvragen uiteen. 

I. Ketenbenadering in de primaire fast 
De vraag is in hoeverre de ketenbenadering ook op de werlcvloer wordt toegepast. 
Zijn degenen die zijn belast met het voorbereiden van het besluit zich ervan 
bewust dat hun optreden gevolgen kan hebben voor de volgende fasen? Worden 
de termijnen gehaald? Zijn er organisatorische belemmeringen, zoals de betrok-
kenheid van te veel schijven, die voor vertraging zorgen? Koppelen de juristen 
voldoende terug over de gang van zaken in de bezwaar- en beroepsfase? 

II. Het horen van belanghebbenden in de primaire fast 
De vragen die in dit verband aandacht verdienen zijn de volgende: Levert het 
horen nieuwe gegevens op die niet op een eenvoudiger manier zouden kunnen 
worden verkregen? Geven bezwaarschriften aanleiding tot het corrigeren van de 
feiten? Is besloten belanghebbenden te horen in gevallen waarin de wet zulks 
niet voorschrijft? 

III.De zeeffunctie van de bezwaarschriftprocedure 
In dit verband kunnen de volgende vragen worden gesteld: In hoeverre is de 
bezwaarschriftprocedure gericht op het oplossen van het geschil? Worden vooraf-
gaand aan de hoorzitting pogingen ondernomen om het geschil in der minne te 
schilcken? In hoeverre onderscheidt de hoorzitting in bezwaar zich van een zit-
ting bij de rechter? In hoeverre beschilct de voorzitter over vaardigheden op het 
terrein van conflictbemiddeling? Ms het een externe commissie betreft, zijn de 
leden aangezocht op grond van juridische expertise of vakinhoudelijke deskun-
digheid? In hoeverre staat de doelmatigheid van het besluit centraal? Verricht het 
bestuursorgaan deze toetsing zelf, indien de commissie zulks heeft nagelaten? In 
hoeverre verschilt de zeefwerking van de bezwaarschriftprocedure van die van de 
afdelingen 3.4 en 3.5 Awb, waarin zienswijzen en bedenkingen worden beoor-
deeld? In hoeverre is bij het volgen van de afdeling 3.5 Awb-procedure sprake van 
een vergrote zeefwerking door het bestaan van de zogenaamde 'argumentatieve 
fuik'? Worden de termijnen gehaald? Welke zijn de oorzaken van mogelijke ver-
tragingen? 

IV De toerusting van de rechter 
Nagegaan is in hoeverre aan het ideaalbeeld van het trechtermodel voldaan wordt, 
dat wil zeggen of er geen zaken ten onrechte door het net van de primaire fase of 
de bezwaarfase glippen. Aangezien de invalshoek in de bezwaarfase een geheel 
andere is dan die in beroep, rijst de vraag in hoeverre de rechter voor het oplossen 
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van dergelijke geschillen geequipeerd is: beschikt hij thans over voldoende mid-
delen om dergelijke `oneigenlijke zaken' op een bevredigende wijze af te doen? 
Dient het arsenaal te worden uitgebreid met filters, zoals de mogelijkheid van 
terugverwijzing of het vereiste van rechterlijk verlof om de procedure aanhangig 
te lcunnen maken? 

V De belanghebbende 
De vragen die in dit verband rijzen zijn de volgende: Hoe worden belanghebben-
den in de diverse fasen bejegend? Welke categorieen belanghebbenden kunnen 
worden onderscheiden? Zijn er verschillen waarneembaar in de opstelling van de 
diverse soorten belanghebbenden? 

Deze vragen zijn zowel tijdens het dossieronderzoek als de vraaggesprekken aan 
de orde geweest. Een uitgewerkte vraagstelling is in bijlage 1 opgenomen. In de 
hoofdtekst en de casusbeschrijvingen zijn de antwoorden terug te vinden. In de 
conclusies zijn alleen de belangrijkste bevindingen weergegeven. 

1.4 	UITGANGSPUNTEN VOOR DE ONDERZOEKSOPZET 

Aan het onderzoek liggen de volgende uitgangspunten ten grondslag. 

Kwalitatiefonderzoek: focus op de aard van de knelpunten 

De geformuleerde vraagstelling suggereert een kwalitatief inzicht in de knelpun-
ten rondom de besluitvormingsprocedure: de nadruk ligt op de aard van de knel-
punten, en minder op de mate waarin de problemen zich in diverse sectoren 
voordoen. De consequentie daarvan is, dat geen lcwantificeerbare uitspraken kun-
nen worden gedaan over de mate waarin problemen zich binnen diverse sectoren 
voordoen. Knelpunten zullen kwalitatief worden geduid. 

Afbakening 

De reikwijdte van de Awb is zeer breed. Het onderzoek diende daarom gericht te 
zijn op een aantal, zorgvuldig geselecteerde, typen besluiten. Om generaliseer-
bare uitspraken te kunnen doen, is het belangrijk gebleken om variatie aan te 
brengen in de typen besluiten, aan de hand van de in bijlage 2 beschreven selec-
tiecriteria. 

Uiteindelijk is voor de volgende vijf typen besluiten gekozen: 
— besluiten in de sfeer van de sociale zekerheid: mcw-besluiten door de SVB; 

— besluiten op het terrein van het economisch bestuursrecht door de Nma; 
— vergunningverlening op grond van de Wet milieubeheer door gedeputeerde 

staten; 
— ministeriele besluiten inzake verzoeken om informatie ingevolge de Wob; 
— gemeentelijke besluiten in het kader van de handhaving van de openbare 

orde. 
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1.5 	WIJZE VAN UITVOERING VAN HET ONDERZOEK 

Het onderzoek is gefaseerd uitgevoerd. 6  

Analysekader en casusselectie 

In de eerste fase is een analysekader ontwiklceld, aan de hand waarvan de vraag-
stelling verder is uitgewerkt (zie bijlage 1). Ter orientatie heeft een voorbespre-
king plaatsgevonden met de opdrachtgevers. Tevens is een beredeneerde keuze 
gemaakt voor de selectie van de typen besluiten waarop het onderzoek zich zou 
richten. 

Verkennend onderzoek 

In de tweede fase van het onderzoek is verkennend onderzoek uitgevoerd. Dat 
onderzoek bevatte twee elementen: 
(I) Een verkenning van de jurisprudentie. 
(2) Een verkenning van de geselecteerde besluiten. Per type besluit zijn contacten 

gelegd met een bestuursorgaan met het verzoek medewerking te verlenen aan 
het onderzoek. Bij de geselecteerde bestuursorganen zijn verkennende 
gesprekken gevoerd met een contactpersoon (veelal een cotirdinerend jurist). 
Tijdens deze gesprekken is algemene informatie verzameld over de wijze 
waarop de besluitvorming is georganiseerd. Tevens is deze contactpersonen 
verzocht om een drietal dossiers aan te dragen dat gezamenlijk een goede 
afspiegeling vormt van de zaken: een 'worst-case' (dossiers die een goede 
illustratie vormen bij de knelpunten/problemen die men in de pralctijk 
ervaart), een 'best-case' (dossiers waarin de besluitvormingsketen optimaal 
heeft gefunctioneerd) en een 'average-case' (dossiers waarvan er dertien in 
een dozijn gaan). In bijlage 3 t/m 7 zijn — geanonimiseerde — beschrijvingen 
opgenomen van de desbetreffende dossiers. 

(3) Enkele orienterende gesprelcken met rechters. Er hebben gesprelcIcen met zes 
bestuursrechters plaatsgevonden, twee rechters die in eerste aanleg actief zijn 
en vier appelrechters. 

Verdiepend onderzoek 

Na de bestudering van de dossiers zijn gesprelcken gevoerd met de betrokkenen 
bij het dossier: de ambtena(a)r(en) die betrokken is/zijn geweest bij de primaire 
besluitvorming; de betrolcken partij(en), en — indien relevant — de amb-
tena(a)r(en) betrokken bij de behandeling in bezwaar en eventueel beroep, de 
eventuele procesvertegenwoordiger en de betroldcen rechter. 
De gesprelcken hebben deels telefonisch en deels in persoon plaatsgevonden. Bij-
lage 2 bevat een — geanonimiseerd — overzicht van de gevoerde gesprekken. 

6. 	In bijlage 2 is een nadere methodologische verantwoording van het onderzoek opgenomen. 
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De gesprekken hebben bestaan uit twee gedeelten: een deel over de concrete 
casus en een algemeen deel. Tijdens dat algemene deel is de specificiteit van de 
casus aan de orde gekomen (vormt de casus een doorsneevoorbeeld van de gang 
van zaken of is het een uitzonderlijk geval?), en is doorgevraagd op specifieke 
knelpunten en over organisatorische condities. 

Het onderzoek is uitgevoerd in de periode februari — augustus 2001. De dossier-
analyse heeft plaatsgevonden in februari — augustus 2001, de meeste gesprekken 
zijn gevoerd in juni — augustus 2001. 
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2 	De onderzoeksresultaten 

2.1 	OM GEVI NGSFACTOREN 

De opstellers van de Awb beschouwden de gang van zaken met betrekking tot een 
besluit, van de voorbereiding tot en met de uitkomst van een eventuele beoorde-
ling door de rechter, als een keten. De keuzen die in het begin worden gemaakt 
hebben gevolgen voor de volgende schakels. Aan deze visie ligt een rationele 
benadering van het besluitvormingsproces ten grondslag: bestuursorganen en 
belanghebbenden zijn er in deze benadering op uit om een geschil in een zo 
vroeg mogelijk stadium, met zo min mogelijk kosten en op een voor hen bevredi-
gende wijze, uit de wereld te helpen. 
In het navolgende zal blijken dat het gedrag van belanghebbenden en bestuursor-
ganen niet altijd aan deze modelbenadering voldoet. Soms worden keuzen 
gemaakt of stappen gezet die de procedure onnodig verlengen of juist niet tot 
oplossing van het geschil leiden. Doorgaans is de intentie van de betrokkenen wel 
om er zo snel mogelijk samen uit te komen, maar is het gedrag daarop niet hele-
maal afgestemd. In de volgende paragrafen zullen daarvan de nodige voorbeel-
den worden gegeven. 

Soms echter laten de betrokken actoren de mogelijlcheden om het geschil in een 
vroeg stadium op te lossen willens en wetens ongebruikt. Zij houden er een eigen 
agenda op na, die niet stroolct met de gedachte achter de ketenbenadering. Het 
onderhavige onderzoek heeft voorbeelden van een dergelijke attitude opgeleverd. 
Zij worden in deze paragraaf afzonderlijk besproken. Wij achten het belangrijk 
om dit verschijnsel zichtbaar te maken, omdat eventuele aanpassingen in de 
besluitvormingsprocedure niet kunnen voorkomen dat de ketenbenadering door 
dergelijke actoren wordt doorkruist. 

Hoewel in de onderzochte zaken geen ideele belanghebbenden zijn opgetreden 
en de dossiers daarover dus geen uitsluitsel bieden, hebben diverse rechters en 
medewerkers van bestuursorganen de ervaring dat ideele belanghebbenden, in 
het bijzonder milieuorganisaties, in de regel geneigd zijn om alle beschikbare 
rechtsmiddelen uit te putten. Bij dergelijke organisaties is het halen van recht 
soms ondergeschikt aan het accommoderen van de achterban, het behalen van 
publiciteit en het beinvloeden van de politieke besluitvorming. Vanuit dat per-
spectief loont het om de procedure voort te zetten, ook als dat ten behoeve van de 
rechtsbescherming niet langer nodig is. De onderzoekers tekenen daarbij aan dat 
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het zeker niet om chicaneuze beroepen gaat, het aantal gegrondverklaringen is 
groot.7  

Maar ook bij andere actoren blijken soms 'ulterior motives' voor te zitten. Omwo-
nenden beogen de aanvrager de voet wel eens dwars te zetten door een procedure 
te beginnen. Om de druk op de ketel te houden wordt de procedure voortgezet. In 
een van de Gelderse casus zijn de omwonenden van mening dat het bedrijf ten 
onrechte in de uiterwaarden van Wageningen gevestigd is en gebruiken zij de 
procedures als pressiemiddel ter bevordering van de verplaatsing ervan. Dit beeld 
leeft niet alleen bij het bedrijf en de medewerkers van de provincie, het wordt 
door de betrokkenen zelf bevestigd. 

Het hebben van een eigen agenda blijft echter niet beperkt tot belanghebbenden. 
Medewerkers van bestuursorganen en rechters hebben de ervaring dat advocaten 
en andere rechtshulpverleners soms meer rechtsmiddelen benutten dan strikt 
genomen nodig is. Zij zijn doorgaans sterk gericht op het juridische element en 
slaan daarom minder acht op informele mogelijkheden om het geschil op te los-
sen. Bovendien is het voor hen financieel aantrekkelijker om tot in hoogste 
instantie door te procederen. Bestuursorganen ten slotte zien een lcwestie soms 
als een testcase die per se aan de rechter moet worden voorgelegd, bijvoorbeeld 
om jurisprudentie te vormen. In dergelijke gevallen heeft de bezwaarprocedure 
een pro-forma-karakter. Blijkens de dossiers en de uitlatingen van medewerkers 
van de betrokken bestuursorganen en belanghebbenden kunnen twee van de 
door ons onderzochte zaken — een milieugeschil en een mcw-zaak — als testcase 
worden aangemerkt. 

anclusie 

De bij de besluitvorming betrokken actoren vertonen soms gedrag dat niet 
strookt met de veronderstellingen die aan de ketenbenadering ten grondslag lig-
gen: zij zijn er om hun moverende redenen op uit om het geschil voort te zetten 
in de volgende schakel(s) en niet om het in zo'n vroeg mogelijk stadium op te los-
sen. Aangezien de motieven voor dit gedrag buiten de ketenbenadering gelegen 
zijn, kan het niet worden beinvloed met maatregelen die op die keten gericht zijn. 

2.2 	TERMIINOVERSCHRIJDINGEN 

Wij staan afzonderlijk stil bij de termijnoverschrijdingen omdat zij in verschil-
lende schakels van de keten een rol spelen. 

Uit vrijwel alle door ons onderzochte dossiers en verreweg de meeste gesprekken 
met respondenten blijkt dat de termijnen die de Awb stelt in verschillende fasen 
van de procedure, nog steeds frequent worden overschreden, waarbij soms forse 

7. 	Vgl. A.A.J. de Gier, J. Robbe en Ch.W. Backes, De (Jai° popularis in het ruimtelijk ordenings- en ha 
miheurecht, ministerie van VROM, Den Haag 1999, p. 57. 
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uitschieters te melden zijn. De Nma vormt in dit opzicht een positieve uitzonde-
ring. Deze conclusie sluit aan bij de bevindingen van de Commissie Evaluatie 
Algemene wet bestuursrecht 8  en de uitgangspunten neergelegd in de notitie 'Ter-
mijnen voor bestuur en rechter' 9  die de minister van BZK in oktober 2000 aan de 
Tweede Kamer zond. Belanghebbenden verwijten bestuursorganen en rechters 
op dit punt zelfs een zekere onverschilligheid, die temeer klemt nu zij zelf wel op 
termijnoverschrijdingen worden afgerekend. 

Zoals uit de casusbeschrijving blijkt, vindt bij de Wob, die de besluitvorming aan 
krappe termijnen bindt, stelselmatig een overschrijding plaats, zelfs wanneer 
gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheid van uitstel. Uit het dossieronderzoek 
en de gesprekken met de medewerkers van Justitie blijkt dat soms bezuinigd 
moet worden op de kwaliteit van de motivering om in de buurt te komen van de 
gestelde termijnen. Ook andere werkzaamheden die tijdens de primaire fase zou-
den moeten worden verricht, worden vanwege de als krap ervaren termijnen 
soms overgeheveld naar de bezwaarfase, die daardoor het karakter krijgt van een 
`verlengde' primaire fase. Op dit verschijnsel wordt in paragraaf 2.4 uitgebreid 
ingegaan. 

In het kader van het onderhavige onderzoek stond de vraag centraal in hoeverre 
termijnoverschrijdingen een conflictverhogende factor zijn. Op het eerste gezicht 
lijkt dat niet het geval. Rechters en medewerkers van bestuursorganen hebben de 
ervaring dat belanghebbenden nogal laconiek op termijnoverschrijdingen reage-
ren. Het feit dat bestuursorganen vrij trouw zijn in het melden en verklaren van 
termijnoverschrijdingen speelt hierbij volgens medewerkers van bestuursorga-
nen een belangrijke rol. In verreweg de meeste door ons onderzochte casus lever-
den de termijnoverschrijdingen geen conflictstof op. Maar zoals in de casusbe-
schrijvingen is uiteengezet, heeft de trage besluitvorming in een van de 
onderzochte milieugeschillen en in een van de Amv-zaken onmiskenbaar conten-
tieuze effecten gehad: in beide gevallen moesten de advocaten bun toevlucht 
nemen tot het aanvechten van het niet-tijdig nemen van het besluit om het geheel 
weer vlot te trekken. Die ontwikkeling staat op gespannen voet met de ketenbena-
dering. 

In de Termijnennotitie worden vijf oorzaken van termijnoverschrijdingen 
genoemd, te weten het onvoldoende prioriteit geven aan de behandeling van 
bezwaarschriften, slechte communicatie tussen de betrokken afdelingen, de 
inrichting van de procedure, het feit dat bestuur en burger meer tijd nodig heb-
ben voor het inwinnen van desicundig advies om tot een oplossing van het geschil 
te komen, en verlenging van de reactietermijn ten behoeve van de burger.' Vol-
gens de medewerkers van bestuursorganen zijn er twee hoofdoorzaken voor ter-
mijnoverschrijdingen aan te wijzen, waarvan er een wel en een niet in de notitie 

8. Toepassing en effecten van de Algemene wet bestuursrecht 1994-1996, Verslag van de Commissie 
Evaluatie Algemene wet bestuursrecht. 

9. Kamerstukken II, 2000/01, 27461, nr. 1. 
10. Kamerstuldcen II, 2000/01, 27461, nr. 1, p. 4. 
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wordt genoemd. In de eerste plaats wordt in de organisatie soms te weinig capaci-
teit beschikbaar gesteld voor de besluitvorming ingevolge de Awb, omdat men 
daaraan een lage prioriteit toekent. Daamaast zorgt het grote aantal dienstonder-
delen dat bij het dossier betrokken is er soms voor, dat de besluitvorming over 
vele schijven verloopt. 

Ook al vinden er frequent termijnoverschrijdingen plaats, de ambtenaren die 
betrokken zijn bij de toepassing van de Awb beschouwen ze vaak als een nuttig 
instrument. Door de termijnen in stelling te brengen kunnen ambtenaren claims 
leggen op de beschikbare middelen en ten aanzien van andere dienstonderdelen 
de druk op de ketel houden. Verruiming van de in de Awb gestelde termijnen zou 
vanuit dit perspectief contraproductief kunnen werken. Met de minister zijn wij 
van mening dat de oplossing van het overschrijdingsvraagstuk niet moet worden 
gezocht in het stellen van kortere termijnen. Fen dergelijke maatregel bergt het 
gevaar in zich dat elementen van de besluitvorming in de primaire fase omwille 
van de tijd zullen worden overgeheveld naar de bezwaarfase. Dit verschijnsel, dat 
zich thans reeds voordoet in Wob-zaken, waarvoor strakkere termijnen gelden, 
kan afbreuk doen aan de functie van de bezwaarprocedure. 

Conclusie 

Met de ministers zijn wij van mening dat de oplossing van de overschrijdingspro-
blematiek niet zozeer moet worden gezocht in aanscherping van de wettelijke 
normen, als wel in organisatorische maatregelen bij de bestuursorganen zelve." 
Door in het interne traject deadlines op te nemen en de juristen binnen de orga-
nisatie de bevoegdheid toe te kennen andere medewerkers daarover te rappelle-
ren, kan een betere naleving van de termijnen worden bevorderd. 

2.3 	DE PRIMAIRE FASE INCLUSIEF HET HOREN 

In de onderzochte beschildcingenateliers bleken de ambtenaren die waren belast 
met het voorbereiden van het besluit, zich doorgaans zeer goed bewust van de 
gevolgen van bun handelen voor de andere schakels in de keten. Door hun 
bekendheid met de persoon van de aanvrager en hun inzicht in de opstelling van 
eventuele derden, slaagden zij er vaak in een inschatting te maken van de kans 
dat een negatief besluit in primo zou leiden tot bezwaar en/of beroep. Bij de 
milieu- en Wob-zaken werd een en ander vergemaldcelijkt door het feit dat men 
doorgaans met 'vaste klanten' van doen heeft. Bij de SVB (een voorbeeld van een 
beschildcingen-Tabrielg bleek dit inzicht minder sterk ontwikkeld, maar dat 
behoeft geen verwondering te wekken, nu de besluitvorming in de primaire fase 
in verregaande mate is geautomatiseerd en gestandaardiseerd. 

De medewerkers die zijn belast met het voorbereiden van primaire besluiten, zijn 
doorgaans tevreden over de terugkoppeling die zij van collega's vanuit de 

11. 	Kamerstuldcen 11, 2000/01, 27461, nr. I, p. 14. 
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bezwaar- en beroepsfase krijgen. Belangrijke zaken worden meestal in persoon 
nabesproken, terwijl de medewerkers door hun juridische collega's op de hoogte 
worden gehouden van relevante juridische ontwikkelingen. Zo worden toepasse-
lijke rechterlijke uitspraken — bijvoorbeeld via intranet — ter beschikking gesteld. 
Tijdens de vorige evaluatie van de Awb stond de reilcwijdte van de hoorplicht van 
de art. 4:7 en 4:8 Awb centraal.' In het onderhavige onderzoek is nagegaan in 
hoeverre het 'onverplichte' horen een bijdrage kan leveren aan het welslagen van 
de ketenbenadering. Tot het horen worden in dit verband alle contacten gerekend 
die ter voorbereiding van het besluit plaatsvinden tussen de belanghebbende en 
(vertegenwoordigers van) het bestuursorgaan. 

Zoals in de casusbeschrijving is aangegeven, wordt bij de provincie Gelderland in 
milieuzaken erg veel in de interactie met de belanghebbenden geinvesteerd. 
Regelmatig vindt met de aanvrager vooroverleg plaats, waarbij deze de indruk 
heeft als een volwaardige partner te worden beschouwd. De provincie is behulp-
zaam bij het indienen van de aanvraag voor een milieuvergunning. Wanneer er 
conflicten ontstaan tussen een bedrijf en omwonenden wordt er een driepartijen-
gesprek georganiseerd. Bij gevoelige zaken wordt zelfs een professionele corn-
municatieafdeling ingeschakeld. Van deze interactie gaat volgens de medewer-
kers van de provincie en belanghebbenden een positieve werking uit. Uit een 
gesprek met een belanghebbende bleek echter wel dat men aan de vriendelijke 
bejegening soms de verwachting ontleent in het gelijk te worden gesteld. Wan-
neer die verwachting niet wordt gehonoreerd, neemt het enthousiasme over de 
wisselwerking al 

Interessant is eveneens de geleidelijke opbouw van de besluitvorming bij hand-
havingzaken in de gemeente Utrecht, die in de casusbeschrijving uiteen is gezet. 
De betrokkenen worden daar standaard gehoord. Zodra zich klachten over over-
last voordoen, wordt een gesprek gevoerd met de exploitant, waarin hem zo nodig 
verzocht wordt maatregelen te treffen. Soms vinden meerdere gesprekken plaats. 
De inhoud van het gesprek wordt in een verslag neergelegd, dat de betroldcene in 
de vorm van een waarschuwingsbrief wordt toegezonden. Levert een en ander 
geen verbetering van de situatie op, dan maakt de burgemeester zijn voornemens 
omtrent de op te leggen sanctie bekend. De exploitant wordt in de gelegenheid 
gesteld om zijn zienswijze op dit conceptbesluit te geven. Bieden deze initiatie-
yen geen uitkomst, dan zal de sanctie worden opgelegd. Met dit arsenaal aan 
voorgespreldcen wordt enerzijds verzekerd dat het besluit op basis van de juiste 
feitelijke grondslag genomen wordt, en anderzijds voorkomen dat de betrolckene 
rauwelings met een ingrijpend besluit wordt geconfronteerd (de pil vergulden). 

Ook de Nma investeert veel in het horen van de belanghebbenden. Vertegenwoor- 
digers van dit bestuursorgaan gaan regelmatig met aanvragers om tafel om dui- 
delijkheid te krijgen over de verstrekte gegevens. In alle drie de bestudeerde dos- 

12. Vgl. B.J. Schueler e.a., Besluiten over ruimtelijke ordening, milieu en standplaatsen, Deventer 1996, 
p. 96-10o. 
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siers werd een `voorlopige visie' aan de belanghebbenden bekend gemaakt 
waaromtrent zienswijzen konden worden ingediend. In die 'voorlopige visie' 
wordt aangegeven hoe het besluit naar verwachting zal komen te luiden. Op die 
manier komen negatieve beschilckingen minder hard aan bij betroldcenen (de pil 
vergulden). 

Zoals blijkt uit de casusbeschrijvingen, wordt in Wob-zaken slechts bij uitzonde-
ring gehoord. De belanghebbenden zijn doorgaans journalisten en op deze wijze 
wil men voorkomen dat zij het horen zullen gebruiken om de gewenste inlichtin-
gen aan de medewerkers te ontfutselen. Als er al wordt gehoord geeft men de 
voorkeur aan schriftelijke communicatie. In een van de onderzochte zaken is de 
betrokkene echter in persoon gehoord. 

Gelet op de enorme bestuurslasten die het horen voor de svs met zich zou bren-
gen, zijn de mcw-besluiten ingevolge art. 4:12, lid i Awb van de hoorplicht uitge-
zonderd. Bovendien verloopt de voorbereiding van het besluit doorgaans langs 
geautomatiseerde weg, zodat horen dan weinig zinvol is. In mcw-zaken wordt dan 
ook slechts bij hoge uitzondering gehoord. De onderzoekers komen op grond van 
het dossieronderzoek en de gesprekken met svn-medewerkers en rechtshulpver-
leners echter tot de conclusie dat er gevallen denkbaar zijn waarin het horen wel 
degelijk uitkomst zou kunnen bieden. Alle drie de onderzochte mcw-casus had-
den een internationaal karakter, dat wil zeggen de aanvrager was allochtoon en 
het geschil spitste zich toe op de waardering van een situatie in het buitenland. 
Gelet op de procesgeneigdheid van de betrokkenen en de problemen die zich 
doorgaans bij het vergaren van bewijs voordoen, had het voor de hand gelegen de 
betrokkenen te horen. Dit geldt eens temeer nu voor internationale zaken een 
apart, minder gestandaardiseerd, traject gevolgd worth, waarbij de motivering op 
maat gesneden wordt. Aangezien het horen in deze zaken achterwege bleef, werd 
de kans op een bezwaarprocedure naar het oordeel van de onderzoekers aanzien-
lijk vergroot. Zoals ook blijkt uit de casusbeschrijvingen lag in de bezwaarfase de 
nadruk op informatieverzameling en toelichting. Deze kreeg daardoor het karak-
ter van een 'verlengde primaire fase'. Daardoor verdween de hoofdfunctie van de 
bezwaarfase, het oplossen van het conflict, naar de achtergrond. In paragraaf 
zal uitgebreider bij dit verschijnsel worden stilgestaan. 

Conclusie 

In algemene zin blijkt uit de dossiers en de gesprekken die gevoerd zijn met 
belanghebbenden en medewerkers van bestuursorganen, dat het horen in de pri-
maire fase en het al dan niet indienen van een bezwaarschrift tot op zekere 
hoogte communicerende vaten zijn: wanneer intensief vooroverleg heeft plaats-
gehad zal minder behoefte bestaan aan een bezwaarprocedure. Deze premisse 
ligt ook ten grondslag aan het wetsvoorstel inzake rechtstreeks beroep. 13  

13. 	Kamerstuklcen 11, 2001/01, 27 563, nr. 3, p. 3. 



Deze bevinding heeft allereerst consequenties voor bestuursorganen. Zelfs in de 
gevallen waarin een bestuursorgaan niet tot horen verplicht is, kan het de moeite 
waard zijn daartoe niettemin toch over te gaan als de bezwaarfase daardoor ach-
terwege zou lcunnen blijven. Het is daarom van belang dat bestuursorganen in 
onverplichte gevallen vaker dan thans het geval is nagaan of horen uitkomst zou 
kunnen bieden. De mogelijke voordelen van het horen — het niet opkomen in 
bezwaar en beroep — dienen tegen de bestuurslasten te worden afgewogen. 

Maar het horen is geen eenzijdig proces. Ook de belanghebbenden zouden er ver-
standig aan doen vaker contact te zoeken met de medewerkers van het bestuurs-
orgaan om relevante informatie aan te dragen en om uitleg te vragen, alvorens 
naar het zware middel van bezwaar te grijpen. De onderzoekers sluiten niet uit 
dat de standaardformule in besluiten waarin gewezen wordt op de mogelijkheid 
van bezwaar- en beroep, in dit opzicht een contentieuze cultuur in de hand werkt. 
Het verdient aanbeveling dat bestuursorganen de belanghebbenden in hun cor-
respondentie wijzen op de mogelijkheid van overleg. Eventueel zou kunnen wor-
den overwogen om de bezwaartermijn te stuiten zolang het overleg plaatsvindt. 

2.4 	DE BEZWAARFASE 

De bezwaarfase is een cruciale schakel in de besluitvormingsketen op basis van 
de Awb. Aan de belanghebbende biedt zij de laatste kans om het besluit nog eens 
in voile omvang aan de orde te stellen, in de beroepsfase kan immers slechts op 
de rechtmatigheidsaspecten worden ingegaan. Het bestuursorgaan kan eventuele 
fouten alsnog herstellen en proberen het conflict op te lossen voordat het naar het 
niveau van de rechter wordt getild. Voor de rechter is de bezwaarfase van belang 
omdat de zaken die niet bij hem thuishoren daar kunnen worden weggefilterd en 
een compleet dossier kan worden voorbereid in die zaken die uiteindelijk door 
hem zullen worden beslist. 

De bezwaarfase lijkt in een opzicht zonder meer aan de verwachtingen te vol-
doen. Uit het dossieronderzoek en de gesprekken met rechters en medewerkers 
van bestuursorganen blijkt dat de zaken die niet in de bezwaarfase eindigen, vaak 
goed voorbereid bij de rechter belanden. Rechters tekenen daarbij wel aan dat zij 
zich soms moeite moeten geven om de relevante feiten boven tafel te lcrijgen. 
Andere respondenten tekenen daarbij aan dat rechters in dat opzicht een zeker 
perfectionisme aan de dag leggen. 

Ten aanzien van de zogenaamde filterfunctie rijst op het eerste gezicht eveneens 
een geruststellend beeld. De door ons geinterviewde rechters wijzen erop, dat het 
aantal zaken dat niet bij de rechter thuishoort, sinds de invoering van de Awb 
aanzienlijk is afgenomen. Hoewel ook andere factoren, zoals de conjunctuur, 4  
volgens hen een rol kunnen spelen, wordt de invoering van de obligatoire 
bezwaarfase als de voornaamste oorzaak van dit verschijnsel aangemerkt. Wij 

14. Bij hoogconjunctuur zou het aantal conflicten over uitkeringen afnemen. 

15 



zijn geneigd om aan dit oordeel van onze respondenten veel gewicht toe te ken-
nen, omdat zij, gelet op hun plaats in de procedure, bij uitstek gekwalificeerd zijn 
om hierover een oordeel te vellen, en omdat deze indrukken sporen met de bevin-
dingen van de Commissie Evaluatie Algemene wet bestuursrecht's en van San-
ders!' 

Zoals ook uit de casusbeschrijvingen blijkt, geven het dossieronderzoek en de 
gesprekken met de respondenten ons echter aanleiding te veronderstellen dat de 
mogelijIcheden die de bezwaarfase in dit opzicht biedt, zeker niet optimaal wor-
den benut. Er zijn twee verschijnselen, die reeds zijn geidentificeerd door de 
Commissie Evaluatie Algemene wet bestuursrecht, die in dit opzicht zorgen 
baren. 

In de eerste plaats komt het nogal eens voor dat de bezwaarfase niet wordt 
gebruikt waanroor hij is bedoeld. Tijdens de bezwaarfase heeft men niet de voile 
aandacht voor heroverweging en conflictoplossing, omdat men met een half oog 
kijkt naar de vorige of de volgende schakel. In plaats van zich te concentreren op 
het geschil worden werkzaamheden verricht die in de primaire fase hadden moe-
ten worden afgerond, of wordt geanticipeerd op de beroepsfase. 

Het dossieronderzoek maakt duidelijk dat in de bezwaarfase van Wob- en AKW-

zaken veel tijd en aandacht wordt besteed aan informatievergaring en ophelde-
ring. Dit beeld wordt bevestigd in gesprelcken met medewerkers van de betrok-
ken bestuursorganen. Dit verschijnsel doet zich weliswaar met name voor in 
AKW- en Wob-zaken, maar is daartoe zeker niet beperkt. Zo zag de Nma zich 
genoodzaakt om in bezwaar de hoogte van een boete bij te stellen, omdat in de 
primaire fase nagelaten was de omzet van de overtreders, die als grondslag van de 
boete dient, te berekenen. Uit dossieronderzoek en gespreldcen met medewerkers 
van bestuursorganen blijkt dat er regelmatig nieuwe feiten naar voren komen in 
bezwaar, die ook al tijdens de behandeling in primo bekend hadden kunnen zijn. 
Wat in de primaire fase misging of is nagelaten kan in de bezwaarfase worden 
irechtgebaldcen% zoals een respondent het uitdrukte. Daardoor krijgt de bezwaar-
fase in dit soort zaken het karalcter van een 'verlengde' primaire fase. Dit ver-
schijnsel is al door de Commissie Evaluatie Algemene wet bestuursrecht gesigna-
leerd.r7  De vraag is wat de oorzaken van dit verschijnsel zijn en wat daaraan zou 
kunnen worden gedaan. 

In Wob-zaken is dit verschijnsel voornamelijk het gevolg van de als krap ervaren 
termijnen. th  Door de tijdsdruk waaronder Wob-besluiten moeten worden geno- 

15. Toepassing en effecten van de Algemene wet bestuursrecht 1994-1996, Verslag van de Commissie 
Evaluatie Algemene wet bestuursrecht, 's-Gravenhage 1996, p. 52-53. 

16. K.H. Sanders, De heroverweging getoetst, Een onderzoek naar het functioneren van bezwaarschrift-
procedures, Deventer 1998, p. 147-149 en 159-161. 

17. Toepassing en effecten van de Algemene wet bestuursrecht 1994-1996, Verslag van de Commissie 
Evaluatie Algemene wet bestuursrecht, 's-Gravenhage 1996, p. 45. 

18. Vgl. paragraaf 2.2. 
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men, wordt de bezwaarfase gebruikt om fouten te herstellen en nieuwe informa-
tie in te winnen. Daarbij speelt een rol dat horen in de primaire fase, gelet op de 
insteek van journalisten, niet gebruikelijk is. De ervaringen met de Amv-zaken 
zijn in dit opzicht representatiever. Zoals uit de casusbeschrijving blijkt, wordt de 
bezwaarfase door de medewerkers van de wit beschouwd als een 'achtervangef 
voor de primaire fase. In primo wordt wegens capaciteitsgebrek meestal geen uit-
gebreide motivering verschaft, die volgt in bezwaar. Bovendien brengt de 
bezwaarfase in zo'n 30% van de gevallen nieuwe relevante informatie aan het 
licht. Het horen in bezwaar is voor de client vaak de eerste contactmogelijkheid 
met de SVB. De communicatie in de primaire fase verloopt vaak schriftelijk en 
langs geautomatiseerde weg. Telefonische contacten blijven beperkt tot een call-
center, de clienten worden doorgaans niet gehoord. Het horen van de client in 
bezwaar leidt soms tot een ander besluit. Worden de voor de AKW specifieke facto-
ren, zoals de geautomatiseerde behandeling van aanvragen in de primaire fase, in 
deze analyse verdisconteerd en worden de uitkomsten met die op andere terrei-
nen vergeleken, dan komen twee oorzaken naar voren. De eerste is dat het horen 
van de belanghebbenden in de bezwaarfase mogelijkheden voor uitleg en infor-
matie-inwinning biedt, die ook al door het horen in de primaire fase hadden kun-
nen worden verzilverd. De ervaringen in Utrecht, waar de besluiten vaak in wis-
selwerking met de belanghebbenden worden genomen, leren dat in bezwaar vaak 
op de primaire fase kan worden voortgebouwd. In de tweede plaats zien sommige 
ambtenaren de bezwaarfase eerder als een bestuurlijke herkansing voor de pri-
maire fase dan als een zelfstandige procedure gericht op het oplossen van het 
conflict. 

Rechters, rechtshulpverleners en medewerkers van bestuursorganen hebben er 
in de gesprekken op gewezen dat het bestuursorgaan de ogen in de bezwaarfase 
soms sterk gericht houdt op de rechter. Medewerkers geven toe dat men in de 
bezwaarfase soms al sterk op de beroepsfase gericht is, het besluit dat in bezwaar 
genomen wordt, moet bij de rechter verdedigbaar zijn. Een rechter bracht dit ver-
schijnsel als volgt onder woorden: "Soms lijken bestuursorganen de bezwaarfase 
vooral te gebruiken om zich in te dekken tegen een eventuele vernietiging in 
beroep." En een rechtshulpverlener duidde het als volgt aan: "Een bezwaarschrift-
commissie die bestaat uit mensen van hetzelfde bestuursorgaan, luistert alleen 
maar naar de argumenten van de andere partij om de beschikking op bezwaar 
dicht te timmeren." Op die manier werpt de beroepsfase zijn schaduw sterk voor-
uit in de bezwaarfase. Voor zover het bestuursorgaan bij de behandeling op 
bezwaar reeds georienteerd is op de beroepsfase, vindt een omkering van de 
ketenbenadering plaats. De bezwaarfase wordt niet benut om de beroepsfase te 
voorkomen, maar om daarin sterk naar voren te komen. 

In de tweede plaats maken het dossieronderzoek en de gesprekken met de res-
pondenten duidelijk dat de nadruk in de bezwaarfase dikwijls te zeer ligt op de 
juridische aspecten. 
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Ook in de gevallen waarin de besluiten niet gebonden zijn, gaat in de bezwaarfase 
de aandacht voornamelijk uit naar de rechtmatigheid van het besluit en niet naar 
de doelmatigheid ervan. Als gevolg daarvan wordt de doelmatigheid van het 
besluit maar zelden volledig en integraal heroverwogen, zij wordt hooguit margi-
naal getoetst. Oat betekent dat doelmatigheidsvragen soms onbeantwoord blijven 
en op het bord van de rechter terechtkomen. Deze constatering is niet nieuw, zij 
bevestigt de conclusies van de Commissie Evaluatie Algemene wet bestuursrecht 
die er al op gewezen heeft dat de bezwaarfase bij atelierbeschikkingen meestal 
gericht is op toetsing van de rechtmatigheid en niet op doelmatigheid.` 9  De rege-
ring heeft zich al enkele malen bij deze conclusie aangesloten." De oorzaak van 
dit verschijnsel is dat het zwaartepunt in de bezwaarfase bij juristen ligt, die het 
geschil, gelet op hun expertise, vanuit een juridische invalshoek benaderen. Zij 
voelen zich wel in staat om de rechtmatigheid van het besluit te beoordelen, maar 
achten zich minder gelcwalificeerd om een inhoudelijk oordeel te vellen. Om de 
doelmatigheidscomponent in de bezwaarfase te versterken is een grotere betrok-
kenheid van inhoudelijke deskundigen nodig. Ook de rechter doet zo nu en dan 
overigens een duit in het zakje. Volgens de vaste jurisprudentie van de Centrale 
Raad van Beroep is het niet toegestaan om in bezwaar niet-aangevallen scores van 
graderingstelsels bij te Volgens de Raad verplicht art. 7:11 Awb — waarin 
de verplichting tot heroverweging in bezwaar is neergelegd — geenszins om niet-
aangevochten onderdelen van het primaire besluit te heroverwegen. 

Bovendien vindt er een 'verrechterlijking' van de bezwaarpocedure plaats, waar-
door de conflictoplossende functie naar de achtergrond verdwijnt. De opstelling 
van (de vertegenwoordigers van) het bestuursorgaan of de leden van de commis-
sie in de bezwaarfase is soms nogal afstandelijk en formeel. Er vindt geen wissel-
werking met de bezwaarde plaats en daardoor is de procedure niet gericht op het 
trachten er samen uit te komen. Door het contradictoire karakter van de proce-
dure komt geen 'meeting of minds' tot stand. De compromisgeneigdheid van 
bestuursorganen is soms gering, hetgeen bevorderd wordt doordat zij de juridi-
sche ruimte die zij hebben om tot een vergelijk te komen, te pessimistisch 
inschatten. Van de betrokkenheid van een advocaat gaat soms bovendien een con-
flictbevorderende werlcing uit. Op die manier gaat de bezwaarfase steeds meer 
trekken vertonen van de beroepsfase, terwift de wetgever nu juist uitging van een 
verschil in karakter." 

19. Toepassing en effecten van de Algemene wet bestuursrecht 1994-1996, Verslag van de Commissie 
Evaluatie Algemene wet bestuursrecht, 's-Cravenhage 1996, p. 46-47. 

20. Kamerstukken II, 1997/98, 25 Goo VI, nr. 46, p. 22-26; Kamerstukken II, 1997/98. 
2r. Centrale Raad van Beroep 29 maart 2001, JB 2001, 136. 
22. PG AWb 1, p. 279. 
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De oorzaak van deze luridisering' van de bezwaarfase wordt wel gezocht in het 
optreden van externe commissies. 23  De veronderstelling dat externe commissies 
gefixeerd zijn op de juridische aspecten van de zaak, wordt echter gelogenstraft 
door de uitkomsten van het onderzoek naar de toepassing van de Awb door het 
departement van szw. De beste resultaten op het terrein van heroverweging en 
conflictoplossing werden bereikt bij Arbo-besluiten, die in bezwaar werden 
behandeld door een tripartiet samengestelde externe commissie. 24  Niettemin is 
het wel begrijpelijk dat met de beschuldigende vinger in de richting van de 
externe commissies gewezen wordt. Die bestaan namelijk veelal uit juristen, en 
als de juristen in de bezwaarfase de overhand krijgen, zal de juridische compo-
nent in de bezwaarfase te veel nadruk krij gen. Het probleem kan worden terugge-
drongen door de juridische inbreng in de bezwaarfase terug te dringen ten gun-
Ste van inhoudelijke en politiek-bestuurlijke expertise, alsmede deskundigheid op 
het terrein van conflictbemiddeling. De door de regering bij herhaling toege-
zegde handreiking ten behoeve van de bezwaarschriftprocedure, waarin de toet-
sing van de doelmatigheid en het conflictoplossend vermogen grote nadruk zul-
len Icrijgen, 25 kan hier eveneens uitkomst bieden. 

Zowel op het terrein van de doelmatigheidstoetsing als de interactieve procedure 
kan aansluiting worden gezocht bij de ontwikkelingen in Australie. Daar kan 
tegen de meeste besluiten bezwaar worden gemaakt bij de zogenaamde Admin-
istrative Appeals Tribunal. Het Tribunal is in het leven geroepen om de recht- en 
doelmatigheid van de aangevallen besluiten te beoordelen en kan daarvoor 
nieuwe, eigen beslissingen in de plaats stellen. 26  Aangezien het Tribunal niet 
over een eigen bestuurlijk domein beschikt, is zijn positie nog het best te vergelij-
ken met die van een externe bezwaarcommissie, met dien verstande dat het Tri-
bunal en niet het oorspronkelijke bestuursorgaan het laatste woord heeft. Van de 
uitspraak van het Tribunal staat beroep open op de rechter. De lcracht van het Tri-
bunal is gelegen in zijn gemengde samenstelling, die gebaseerd is op een mix 
van juridische en inhoudelijke expertise. 27  Het Tribunal wordt geacht 'to exercise 
all the powers and discretions that are conferred by any relevant enactment on 
the person who made the decision',' hetgeen in de wandeling wel wordt 
omschreven als 'to stand in the shoes of the original decision-maker' en 'to take 
the correct or preferable decision'. 
Van het Tribunal wordt verwacht dat het zich sterk maalct voor de oplossing van 
het conflict. Section 33 (I) (b) van de Administrative Appeals Tribunal Act 1975 

23. Toepassing en effecten van de Algemene wet bestuursrecht 1994-1996, Verslag van de Commissie 
Evaluatie Algemene wet bestuursrecht, 's-Gravenhage 1996, p. 46. Hoewel de beslissing uitein-
delijk door het bestuursorgaan genomen wordt, zou deze geneigd zijn om zijn oren naar dit 
quasi-rechterlijke oordeel te laten hangen. 

24. Consequenties van de Awb voor het departement van szw, Den Haag 1999, p. 21-22 en 68. 
25. Zie o.a. Kamerstuldcen 11, 1998/99, 26 360, rir. 1, p. 21 en Kamerstuldcen II 2000/01, 27 461, 

/11% 1, p. 14. 
26. Vgl. de Administrative Appeals Tribunal Act 1975. 
27. Vgl. Cheryl Saunders, Appeal or Review: The Experience of Administrative Appeals in Australia, 

in: Administrative Law Reform, Cape Town 1993, p. 88-104. 
28. Section 43 (I) van de Administrative Appeals Tribunal Act 1975. 
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bepaalt dat the proceedings shall be conducted with as little formality and techni-
cality' als mogelijk is. De procedure heeft daardoor een informele, non-contradic-
toire inslag en de juridische elementen zijn tot een minimum beperIct. 29  Naar 
Australisch voorbeeld zou een informele, non-contradictoire procedure kunnen 
worden ingevoerd en bij de samenstelling van een exteme commissie zou naar 
een evenwichtige verhouding tussen juristen en inhoudelijke deskundigen moe-
ten worden gestreefd. 

Het onderhavige onderzoek biedt steun aan de gedachte dat het zinvol kan zijn 
om de bezwaarfase over te slaan als het geschil zich toespitst op zuivere rechts-
vragen, zoals in de Anv-zaak die als testcase werd opgevat. Prorogatie is echter 
alleen zinvol, indien tijdens de primaire fase getracht is alle relevante informatie 
boven tafel te krijgen. Anders zal de bezwaarschriftprocedure als 'verlengde pri-
maire fase' niet kunnen worden gemist. 

Conclusie 

De zeefwerking van de bezwaarfase komt niet altijd tot zijn recht. Bestuursorga-
nen gebruiken deze procedure soms als een verlenging van de primaire fase of 
een voorbereiding op de beroepsfase. Door een te grote nadruk op de juridische 
dimensie vindt dikwijls geen heroverweging van de doelmatigheid plaats en 
wordt het conflictoplossend vermogen niet altijd ten voile benut. Het probleem 
kan worden opgelost door de juridische inbreng in de bezwaarfase terug te drin-
gen ten gunste van inhoudelijke en politiek-bestuurlijke expertise, alsmede des-
kundigheid op het terrein van conflictbemiddeling. Pen handreiking, waarin de 
gewenste aanpak van de bezwaarprocedure wordt beschreven, kan goede dien-
sten bewijzen. Het verdient aanbeveling een informele, non-contradictoire proce-
dure in te voeren. In beide opzichten kan de situatie in Australie als inspiratie-
bron dienen. 

2.5 	DE KETENBENADERING IN DE UITGEBREIDE OPENBARE 

VOORBEREIDINGSFASE VERGELEKEN MET DIE IN DE 

BEZWAARSCHRIFTPROCEDURE 

z5.1 	Inleiding 

Als ergens sprake is van een beoogde ketenbenadering — in die zin opgevat, dat 
vanaf het allereerste besluitvormingsmoment tot en met het beroep op de rechter 
sprake is van een door vormen van zeefwerking verkregen toespitsing van het 
geschil — dan is dat wel bij de besluiten die middels een bedenkingenprocedure 
genomen worden. Dit betreft de besluiten die langs de weg van de afdeling 3.5 

29. Vgl. Frank Esparrage, Procedure in the Administrative Appeals Tribunal, in: John McMillan 
(red.), Administrative Lam Does the Public Benefit?, Canberra 1992, p. 386-399; aangezien geble-
ken is dat de aanwezigheid van advocaten een juridiserende invloed heeft op de procedure, is 
onlangs een wetswijziging aanhangig gemaakt, die de aanwezigheid van een advocaat van voor-
afgaand verlof van het Tribunal afhankelijk stelt. 
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Awb-procedure, dan wel met inachtneming van vergelijkbare procedurevoor-
schriften in de bijzondere wet, tot stand komen. De bezwaarschriftenprocedure 
wordt bij deze besluiten niet doorlopen. Voorbeelden van dergelijke besluiten 
zijn de vergunningverlening krachtens de Wet milieubeheer en het bestem-
mingsplan30 . 
Het is daarbij de moeite waard om te bezien hoe de ketenbenadering bij derge-
lijke besluiten werkt, in het bijzonder in vergelijking met de procesgang rond 
besluiten (beschikkingen) waarbij de bezwaarschriftprocedure doorlopen moet 
worden, alvorens een rechterlijk oordeel kan worden verkregen. 

In dit onderzoek is de provinciale vergunningverlening op grond van de Wm 
onderwerp van studie geweest. Op grond van de bevindingen uit het dossier-
onderzoek met betrekking tot deze praktijk, verricht bij de provincie Gelderland, 
en de naar aanleiding daarvan gehouden interviews, maar ook gebaseerd op de 
jurisprudentie en de beschikbare literatuur 3i hebben wij getracht twee vragen te 
beantwoorden. In de eerste plaats is nagegaan hoe de zeefwerking van de beden-
kingenprocedure functioneert in vergelijking met de reguliere bezwaarschriftpro-
cedure. Daarnaast is onderzocht of de verplichting van bezwaarden om eerst 
bedenkingen in te dienen, alvorens beroep op de rechter te kunnen instellen, in 
meer gevallen tot niet-ontvankelijkheid van (onderdelen van) het beroep leidt dan 
bij de reguliere bezwaarschriftprocedure het geval i5• 32  

2.5.2 	De zeefwerking van de bedenkingen procedure 

Krachtens de afdeling 3.5 Awb-procedure ligt in de vergunningverleningsproce-
dure het ontwerpbesluit ter inzage en kunnen naar aanleiding daarvan, door een 
ieder, bedenkingen worden ingediend. Dit ontwerpbesluit, of anders gezegd de 
conceptvergunning, dient — gelet op de rechtsbeschermingsfunctie van de uitge-
breide openbare voorbereidingsprocedure — volledig te zijn en mag dus geen 
`witte vlekken' (op een later moment nog nader in te vullen) bevatten. Zou dit wel 
zo zijn, dan zou sprake zijn van het verlies van instantie (te weten de bestuurlijke 
heroverweging naar aanleiding van ingediende bedenkingen) voor de burger. 
Daarmee verschilt deze situatie uiteindelijk nauwelijks van die in de bezwaar-
schriftprocedure, waar een reeds genomen besluit voorligt. In beide situaties is 

30. Zij het dat bij de totstandkoming van het bestemmingsplan sprake is van zowel zienswijzen 
tegen het ontwerpbesluit (bij de gemeenteraad in te dienen) als van bedenldngen tegen het vast-
gestelde besluit (in te dienen bij gedeputeerde staten). 

31. In het bijzonder kan hier verwezen worden naar B.W.N. de Waard, Nieuwe ronde, nieuwe kan-
sen?, in: L.J.A. Damen e.a. (red.), Rechtspraak bestuursrecht 1997-1998, De Annotaties, Den Haag 
1999, p. 37-54 en, meest recent, A.T. Marseille, Hoe bezwaren tegen een besluit de beroepspro-
cedure lcunnen overleven, JB plus 2001, p. 67-75. 

32. Dit, onder verwijzing naar hetgeen eerder door ons (in de voorbereidende notitie Analysekader 
en casusselectie) werd gesteld: "Tenslotte zal worden vastgesteld in hoeverre de indruk juist is, 
dat de trechterwerking van de afdeling 3.5-procedure groter is dan die van de bezwaarschriftpro-
cedure, in die zin dat door de ABRS in milieugeschillen in meer gevallen wordt geoordeeld dat 
door een appellant ten onrechte nieuwe rechtsgronden worden aangevoerd." 
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immers sprake van een in eerste instantie afgeronde bestuurlijke besluitvorming 
waarop de burger zijn bezwaren kan richten. 
Uit een eerder evaluatieonderzoek met betreldcing tot de Awb 33  zijn enige, zij het 
nogal summiere, gegevens af te leiden over de gestelde vraag van de zeefwerking 
van de afdeling 3.5 Awb-procedure. Bij dat onderzoek, waarin vijf provinciebestu-
ren zijn ondervraagd over hun ervaringen met de afdeling 3.5 Awb-procedure bij 
vergunningverlening op grond van de Wm, bleek dat twee provincies van oordeel 
waren dat de mogelijlcheid tot het indienen van bedenkingen en vervolgens de 
mogelijlcheid van een gedachtewisseling met het bestuursorgaan (zie artikel 3:25 
Awb) leidt tot minder beroepschriften, de drie andere provincies zagen bier ech-
ter geen verband. 34  
Uiteindelijk concluderen de onderzoekers: "Over het gebruik van afdeling 3.5 bij 
de milieuvergunning kan worden opgemerlct dat de meeste respondenten vinden 
dat dit tot een lcwalitatief beter besluit leidt. Voorts menen sommigen dat sprake 
is van een lichte zeefwerking"; en "Van de gedachtewisseling bij de voorbereiding 
van de milieuvergunning mag worden aangenomen dat deze een matigende 
invloed heeft op het aantal beroepen, maar dit effect valt niet aan de Awb toe te 
schrijven, daar de procedure op dit punt voor invoering van de Awb niet anders 
was."35  

Ons onderzoek, dat op dit onderdeel bestond uit dossieronderzoek en vrij uitvoe-
rige vraaggesprekken met bij de provinciale milieuvergunningverlening betrok-
kenen, heeft ons geen aanleiding gegeven om de bovenstaande conclusies van 
het eerdere evaluatieonderzoek bij te stellen of te nuanceren. 
Wij hebben daarbij de indruk gelcregen dat niet gezegd kan worden dat het vol-
gen van de afdeling 3.5 Awb-procedure ertoe leidt dat bij de rechter minder beroe-
pen worden aangebracht dan wanneer een bezwaarschriftprocedure wordt door-
lopen. Wij verwijzen op dit punt ook naar de in bijlage 4 opgenomen casus-
beschrijvingen inzake de provinciale vergunningverlening in het kader van de 
Wet milieubeheer. 
Wel lijkt ons dat het gegeven, dat binnen de afdeling 3.5 Awb-procedure een ver-
plichte plaats is ingeruimd voor een 'gedachtewisseling' tussen de bezwaarden en 
het bestuur, ertoe kan leiden dat een deel van de bezwaren, zowel van de vergun-
ningaanvrager als van derden, wordt 'afgevangen' en derhalve geen onderwerp 
van een beroep op de rechter meer behoeft uit te maken. Van een kans daartoe 
kan in elk geval zeker worden gesproken, waarbij de grootte van die kans mede 
afhankelijk is van de kwaliteit van de gedachtewisseling. Overigens wordt een-
zelfde kans ook geboden in het vooroverleg dat vaak aan het indienen van de aan-
vraag voorafgaat. De pralctijk van het vooroverleg komt zeer veelvuldig voor bij de 
bouwvergunningverlening, maar wordt ook bij de Wm-vergunningverlening 
regelmatig gevolgd. Zeker wanneer ook derdebelanghebbenden bij dat voorover-
leg betrokken zouden worden, zou daarvan een aanzienlijke zeefwerking met 

33.  

34.  
35.  
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B.J. Schueler, J. Struiksma, F.C.M.A. Michiels, P.J.J. van Buuren en A.R. Neerhof, Ervaringen 
met de Awb, bestuiten over ruimtelijke ordening, milieu en standpiaatsen, Deventer 1996. 
Schueler e.a., a.w., p. 88. 
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betreldcing tot het aantal beroepsprocedures kunnen uitgaan. Maar desondanks 
blijft het natuurlijk een gegeven dat het object van het geschil (vergunningverle-
fling krachtens de Wet milieubeheer) er uit zichzelf toe leidt dat het aantal beroe-
pen relatief omvangrijk zal zijn. 

2.5.3 	De procedures vergeleken 

De formele fuik 

In de eerste plaats is het risico voor niet-ontvankelijkheid bij de na een bedenkin-
genprocedure tot stand gebrachte besluiten op zichzelf al groter dan bij besluiten 
waarbij een bezwaarschriftprocedure geldt, omdat bij de bedenkingenprocedure 
geen ruimte bestaat voor het indienen van zogenaamde pro-forma-bedenkingen. 
Daaronder verstaat men een ingediende bedenking, welke inhoudelijk niet of 
nauwelijks is gemotiveerd, die op een later moment door de bezwaarde wordt 
aangevuld met een eigenlijke motivering. Deze praktijk is tamelijk wijd verbreid 
bij de bezwaarschriftprocedure en wordt door bestuur en rechter ook geaccep-
teerd, omdat artikel 6:6 Awb 36  de mogelijkheid van (en dus de aanspraak van de 
bezwaarde op) herstel en aanvulling biedt. Met een beroep op het feit dat de arti-
kelen 3:24 en 3:25 Awb bepalen dat de bedenkingen binnen de termijn van vier 
weken moeten worden ingebracht, eist de Afdeling bestuursrechtspraak dat die 
bedenkingen op zijn minst beknopt moeten zijn gemotiveerd en accepteert zij 
niet dat met pure pro-forma-bedenkingen wordt gewerkt. A fortiori is het niet 
mogelijk om na de vier-weken-termijn nog met nieuwe bedenkingen te komen. 
Het voorgaande is alleen anders, wanneer sprake is van een verschoonbare ter-
mijnoverschrijding als bedoeld in artikel 6:11 Awb. 37  
Volgens de Afdeling dwingt de systematiek van afdeling 3.5 Awb tot dit oordeel, 
en wel in het bijzonder de noodzaak om de daarin neergelegde beslistermijnen te 
handhaven. Het uiteindelijk gevolg daarvan is, dat voor de bezwaarde die ver-
zuimd heeft tijdig een (ten minste beknopt gemotiveerde) bedenking in te dienen 
geen beroep op de rechter (ABRs) tegen het besluit meer openstaat. Artikel 20.6, 
tweede lid Wm bepaalt immers dat het beroep slechts openstaat voor "a. degenen 
die bedenkingen hebben ingebracht tegen het ontwerp van het bes1uit". 38  Dit 

36. Artikel 6:6 Awb luidt: "Indien niet is voldaan aan artikel 6:5 of aan enig ander bij de wet gesteld 
vereiste voor het in behandeling nemen van het bezwaar of beroep, kan dit niet-ontvankelijk 
worden verklaard, mits de indiener de gelegenheid heeft gehad het verzuim te herstellen bin-
nen een hem daartoe gestelde termijn." 

37. Zie de Waard, a.w., p. 39 e.v. en ABRS 15 augustus 1995, Gst. 1996, 7035, nr. 7, ABRS 2 januari 
1996, AB 1996, nr. 181, ABRS 3 jUii 1997, Gst. 1998, 7075, nr. 3 en ABRS 20 april 1998, GSt. 1998, 
7078, nr. 3. 

38. Ingevolge datzelfde artikellid komt daarnaast de mogelijkheid van het instellen van beroep toe 
aan "c. degenen die bedenldngen hebben tegen wijzigingen die bij het nemen van het besluit 
ten opzichte van het ontwerp daarvan zijn aangebracht"; en aan "d. belanghebbenden aan wie 
redelijkerwijs niet kan worden verweten geen bedenlcingen te hebben ingebracht tegen het ont-
werp van het besluit". 
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betekent dat waar de mogelijlcheden tot herstel van verzuim 39  op grond van arti-
kel 6:6 Awb in de bezwaarschriftprocedure ruimer zijn dan in de bedenkingen-
procedure, de risico's van een buiten behandeling laten door het bestuursorgaan 
en een niet-ontvankelijk verklaren door de rechter bij de laatstgenoemde proce-
dure aanmerkelijk groter zijn. 
Dit zou men, met een schuin oog naart° de 'argumentatieve fuik', waarvan vaak 
wordt gesproken en waarover hieronder meer, de 'formele fuik' kunnen noemen: 
al degenen die niet alert genoeg zijn om hun bedenking tijdig, i.e. binnen de 
gestelde termijn van vier weken, in voldoende mate te motiveren, zwemmen de 
(formele) opening van de rechtsbeschermingsfuik voorbij en nemen niet langer 
als partij aan het geschil deel. 

De argument atieve fuik 

Niet alleen moet een bedenlcing tijdig zijn ingediend, i.e. tijdens de termijn van 
vier weken genoemd in artikel 3:24 Awb, ook moeten de bij de rechter in het 
beroepschrift opgeworpen bezwaren "(...) bun grondslag vinden in door de 
betroldcen appellant tegen het ontwerpbesluit ingebrachte bedenkingen, respec-
tievelijk betrekking hebben op wijzigingen die ten opzichte van het ontwerp-
besluit zijn aangebracht." 0  In dit verband wordt wel gesproken van de 'argumen-
tatieve fuik' 42 . 

Onder de term 'argumentatieve fuik', dat een vrij weids begrip is, worden de vol-
gende stelregels begrepen: 
— hetgeen in de aanvraag van een beschilcking had kunnen worden aangevoerd, 

mag in beginsel niet pas in de bezwaarschriftenprocedure worden aange-
voerd; 

— hetgeen in de bedenkingenprocedure als bedenking had kunnen worden aan-
gevoerd, mag in beginsel niet pas bij de rechter worden aangevoerd; 

— hetgeen in de bezwaarschriftprocedure als bezwaar had kunnen worden aan-
gevoerd, mag in beginsel niet pas bij de rechter worden aangevoerd; 

— hetgeen in het beroepschrift bij de rechter als grond had kunnen worden aan-
gevoerd, mag in beginsel niet pas ter zitting worden aangevoerd; 

— hetgeen bij de rechtbank als grond had kunnen worden aangevoerd, mag in 
beginsel niet pas in hoger beroep worden aangevoerd. 43  

39. En hier wordt dus vooral gedoeld op het verzuim van het leveren van een voldoende motivering 
van het bezwaar/de bedenking. 

40. De vergelijldng met de 'argumentatieve fuik' gaat in zoverre mank, dat wie daarin 'gezwommen 
is' de mogelijkheid heeft verloren om nieuwe gronden of argumenten in het geding te brengen, 
terwip het bij de 'formele fuik' juist gaat om het 'binnenzwemmen' van de fink die toegang tot 
het geding biedt. 

41. AeRs 9 mei 1993, Get 1993, 7014, tn. 9 en M en R 1996, nr. 86. 
42. Dit begrip is bedacht door L.J.A. Damen in zijn bijdrage Rechtsvorming door de bestuursrech-

ter onder de Awb, in: F.A.M. Stroink e.a. (red.), VijfjaarJB en Audi, Den Haag 1999, p. 9-37. 
43. Zie Damen, a.w., p. 28. 
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Van de bovenstaande vijf stelregels gaat het in het kader van dit onderzoek in het 
bijzonder om de tweede: de verplichting voor een bezwaarde om een als beroeps-
grond bij de rechter aan te dragen bezwaar, tevoren als een bedenking tegen het 
ontwerpbesluit bij het bestuursorgaan naar voren te brengen. En wel in relatie tot 
de derde: de verplichting voor een bezwaarde om een als beroepsgrond bij de 
rechter aan te dragen bezwaar, tevoren in een bezwaarschrift tegen het genomen 
besluit naar voren te brengen. 44  
De vraag is derhalve, of de bedoelde stelregel van de `argumentatieve fuik' een 
stringenter uitwerking heeft wanneer het besluit na een bedenkingenprocedure 
tot stand is gekomen dan wanneer het besluit aan een bezwaarschriftprocedure is 
onderworpen. 

Zoals ook uit de bovenaangehaalde overweging van de ABRS in haar uitspraak van 
9 mei 1995 blijkt, rekt de Afdeling de regel van artikel 20.6, tweede lid Wm — 
welke bepaalt dat beroep slechts openstaat voor degenen die bedenkingen tegen 
het ontwerpbesluit hebben ingediend — in belangrijke mate op: ook de beroeps-
gronden ingebracht in het geding bij de rechter, moeten reeds terug te vinden 
zijn in de eerder ingediende bedenkingen. 
Weliswaar kent de Awb, in artikel 6:13, een qua streldcing soortgelijke bepaling 45  
als die in artikel 20.6, tweede lid Wm, maar op grond van de beschikbare juris-
prudentie kan worden geconcludeerd dat de toepassing van artikel 6:13 Awb 
beperkt blijft tot de vraag wie eerder in bezwaar of administratief beroep zijn 
opgekomen en niet betreicking heeft op de vraag wat in die voorfase door appel-
lant is aangevoerd. 46  Niettemin komt het vraagstuk van de `argumentatieve fuik' 
in de algemeen-bestuursrechtelijke jurisprudentie wel naar voren, echter veelal 
niet aan de hand van een concrete wetsbepaling (uit de Awb), maar vaak aan de 
hand van een beoordeling vanuit de beginselen van een goede procesorde. Soms 
wordt geoordeeld dat met nieuwe beroepsgronden buiten het geschil wordt getre-
den, dan wel dat met zo laat in de procedure ingebrachte nieuwe gronden de 
goede procesorde wordt verstoord, 47  of (wanneer door het verwerend bestuursor- 

44. Hierbij kan nog worden opgemerkt dat er, in verband met het verschijnsel van de argumenta-
tieve fuik, nog een ander element te onderkennen valt, dat van de fuik 'van het te leveren 
bewijs'. Gedoeld wordt hier op het verschijnsel (in de jurisprudentie) dat een bewijsmiddel op 
een zo vroeg mogelijk moment in de procedure moet worden ingebracht, op straffe van het niet 
toelaten van dat bewijs in een later stadium (in de rechterlijke procedure). Dit element van 
bewijsrecht laten wij in dit onderzoek rusten. In de eerste plaats omdat het in het kader van ons 
onderzoek nogal gedetailleerd is, maar ook omdat aan dit onderwerp in het, gelijktijdig met het 
onderhavige onderzoek te publiceren, onderzoek van de Universiteit Maastricht, de Katholieke 
Universiteit Brabant en de Universiteit Utrecht, Hoger beroep in het bestuursrecht, uitgebreid 
aandacht wordt besteed. 

45. Artikel 6:13 Awb luidt: "Geen beroep kan worden ingesteld tegen een op bezwaar of in admini-
stratief beroep genomen besluit door een belanghebbende aan wie redelijkerwijs kan worden 
verweten geen bezwaar te hebben gemaalct of administratief beroep te hebben ingesteld tegen 
het oorspronkelijke besluit." 

46. Zie ook De Waard, a.w., p. 47 en 48. 
47. Zie bijvoorbeeld VZ ABRS 12 maart 1996, RAwb 1996, nr. 92 en ABRS 16 december 1996, RAwb 

1997, nr. 61. 
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gaan bij de rechter nieuwe stellingen worden betrokken) een en ander voor de 
burger leidt tot 'verlies van instantie'. 
De Waard, die in dezen een onderscheid maalct tussen het model van het primaat 
van de trechterfunctie en het model van de herstelfunctie van (hogere) voorzie-
ningen, concludeert dienaangaande: "De Awb-jurisprudentie lijkt uit te gaan van 
het model waarin de trechterfunctie vooropstaat (al wordt artikel 6:13 Awb in de 
rechterlijke uitspraken tot nog toe niet expliciet gehanteerd als basis voor inhou-
delijke buitensluiting). 48  Een partij dient ervan uit te gaan dat zij in een volgende 
fase niet voor het eerst jets mag aanvoeren, als dat redelijkerwijs ook in een eer-
der stadium had gelcund." 49  

Anderzijds staat artikel 20.6, tweede lid Wm er niet aan in de weg dat niet eerder 
in bedenkingen aangevoerde rechtsgronden die de openbare orde raken, 5° toch in 
het geding worden betrokken. Dit zal het geval zijn, wanneer het rechtsgronden 
betreft die de rechter ambtshalve in zijn oordeel dient te betrekken (gelet op arti-
kel 8:69, tweede lid Awb). 51  Daarbij kan nog worden opgemerkt dat de aanwezig-
heid van de 'argumentatieve fuik' in de rechtsbescherming krachtens de Wm ook 
verldaarbaar is vanuit het gegeven dat daarbij — evenals in het ruimtelijkeorde-
ningsrecht voor wat betreft bestemmingsplannen overigens — sprake is van een 
getrapte actio popularis. 52  

Van een absolute tegenstelling, wat betreft het bestaan van een 'argumentatieve 
fuik', tussen de besluiten die ma een bezwaarschriftprocedure en die welke na het 
volgen van de bedenkingenprocedure bij de rechter worden aangevochten, kan 
dan ook niet worden gesproken. Wel moet worden geconcludeerd dat de 'argu-
mentatieve fuik' bij de besluiten die na een (aangeldede, zie no) 3.4-procedure 
of 3.5-procedure tot stand zijn gekomen beduidend wij der is. Wanneer die beslui-
ten (bij de ABRS) worden aangevochten, wordt door de rechter aan de appellant 
nog slechts in zeer beperkte mate ruimte geboden om met nieuwe, dat wil zeg-
gen in de bedenkingenprocedure niet aangevoerde, gronden te komen. 53  Deze 

48. Met "inhoudelijke buitensluiting" doelt De VVaard op het vereiste, dat bier centraal staat, dat 
aangevoerde beroepsgronden bun argumentatieve basis in eerdere bedenkingen (of bezwaar-
schriften) moeten hebben. 

49. De Waard, a.w., p. 48 en 49. Zie dienaangaande ook ABRS 25 januari 2001, AB 2001, 171, m.rit. 

FM. 

50. ZoaIs de bevoegdheid van het bestuursorgaan of bepaalde dwingendrechtelijke normen in bij-
zondere wetgeving. 

51. vz ABRS 12 augustus 1996, gAwb 1997, nr. 41. 

52. Dat wil zeggen dat beroep op de rechter openstaat voor een ieder, voor zover hij tevoren beden-
kingen resp. zienswijzen en bedenkingen (bij het bestemrningsplan) heeft ingediend, met 
andere woorden: de trechtetwerking binnen de actio popularis. Zie in dit verband ook ABRS 6 
januari 1997, AB 5997, fir. 167 en punt I van de noot van Verschuuren bij deze uitspraak. 

53. Deze praktijk (van de Afdeling bestuurstechtspraak) ontlokt Marseille, a.w., p. 75, de volgende 
stellingname: "Als er al goede redenen zijn om rechters hindemissen te laten opwerpen door 
het negeren van stellingen die procederende burgers tijdens een latere geschilbeslechtingsfase 
voor het eerst naar voren brengen, dan dient het rechterlijke handelen wel een duidelijke wette-
lijke basis te hebben, en moet gegarandeerd zijn dat de in bun 'aanvoerinogelijkheden' beperkte 
burgers ook werkelijk hadden kunnen weten dat dit hun kon overkomen." 
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ruimte lijkt in de praktijk beperkt te blijven tot de gronden die door de rechter bij 
diens ambtshalve toetsing zouden zijn beoordeeld. 

Vanuit het gehele besluitvormingsproces alsmede vanuit de rechterlijke toetsing 
bezien, kan tot slot worden opgemerkt dat het bestaan van de argumentatieve 
fuik ertoe kan leiden, dat een zekere conflictverbreding optreedt in die zin, dat in 
de bedenkingenfase het conflict door de bezwaarden zo breed mogelijk wordt uit-
gemeten, omdat bij hen de (terechte) vrees bestaat dat anders bepaalde bezwaren 
in de rechterlijke fase buiten beeld moeten blijven. Dat dit een verhoging van het 
juridiseringsgehalte van de besluitvorming tot gevolg heeft, is duidelijk. Met 
andere woorden: hoe sterker de trechterwerking van de formele en de argumen-
tatieve fuik zich in de rechterlijke fase doet gevoelen, hoe groter de juridische 
(materieel-procesrechtelijke) betekenis van de rechtsbescherming in de voorfase 
(bezwaar, zienswijze, bedenking) wordt. 

Min of meer haaks op de sterke trechterwerking van de formele en de argumenta-
tieve fuik staat het huidige streven van de regering om de besluitvorming, met 
inbegrip van rechtsbescherming in de voorfasen, zoveel mogelijk van juridise-
ringsaspecten te ontdoen. In dit verband kunnen, bijvoorbeeld, het oorspronke-
lijke wetsvoorstel inzake kosten bestuurlijke voorprocedures en dat inzake recht-
streeks beroep (prorogatie) worden genoemd. 

Conclusie 

De toepassing van artikel 20.6, tweede lid Wm leidt tot een wijdere `argumenta-
tieve fuik' dan de toepassing van artikel 6:13 Awb en de algemene noties van een 
goede procesorde. Van een absolute tegenstelling (in uitkomsten) tussen die 
beide situaties en de daarin gewezen rechtspraak kan echter niet worden gespro-
ken. Niettemin zou het aanbeveling verdienen om de toepassing van de `argu-
mentatieve fuik', zo men deze zou vvillen handhaven, van een wettelijke basis 54  te 
voorzien. 
In de praktijk is de rechtsbescherming-depriverende werking van de formele 
fuik' na een bedenkingenprocedure aanmerkelijk groter dan na een bezwaar-
schriftprocedure, daar het indienen van een zuivere pro-forma-bedenking 55  in de 
Afdeling 3.5 Awb-procedure door de ABRS niet mogelijk wordt geacht. Dit verschil 
kan onvoldoende gerechtvaardigd worden geacht door het feit dat het bestuursor-
gaan ingevolge de Afdeling 3.5 Awb-procedure besluitvormingstermijnen dient te 
halen (zoals in de jurisprudentie van de ABRS wordt aangenomen). Men dient 
zowel bij de bedenkingen- als bij de bezwaarschriftprocedure een lijn te trekken: 
ofwel is in beide gevallen een zuiver(e) pro-forma-bedenking/bezwaar niet toege-
staan, ofwel moet deze in beide procedures mogelijk worden geacht. Voor een 

54. En dan liefst met een duidelijkere redactie dan in het huidige artikel 20.6, tweede lid Wm te vin-
den is. In het Duitse bestuursrecht is een dergelijke wettelijke basis een vereiste, zie daarover 
ook Marseille, a.w., p. 70 en 71. 

55. Dat wil zeggen: een bedenlcing die niet of nauwelijks is gemotiveerd. 
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verschil in de beide procedures op dit punt, zoals in de jurisprudentie van de ABRS 

wordt aangenomen, bestaat ons inziens onvoldoende rechtvaardiging. 
Wanneer men voor de tweede optie zou kiezen, ligt ten minste een analoge toe-
passing in de Afdeling 3.5 Awb-procedure van artikel 6:6 Awb in de rede. Voor de 
duidelijkheid echter zou artikel 6:6 Awb in de Afdeling 3.5-procedure van over-
eenkomstige toepassing op de bedenking kunnen worden verklaard. 

De geconstateerde trechterwerking, in combinatie met de door de regering geuite 
dejuridiseringswens met betrekking tot de bestuurlijke voorfasen, leidt ons tot 
het gevoelen dat hier sprake is van twee ontwildcelingen die onderling een sterke 
spanning vertonen. Het gaat het kader van dit onderzoek te buiten om de navol-
gende vraag te beantwoorden, maar wij willen haar niettemin wel opwerpen: 
dringt zich hier niet de noodzaak op van een keuze met betrekking tot de beide 
voorgestane ontwikkelingen? Wanneer gekozen zou worden voor een, qua juridi-
sche betekenis, lichte voorfase (waarbij vergoeding van proceskosten om die 
reden ook niet noodzakelijk is), moet de trechterwerking in de rechterlijke fase 
dan niet achterwege, of ten minste zeer beperkt, blijven? 

2.6 	HET BEROEP 

Uit de dossieronderzoeken en de gesprekken blijkt dat de beroepsfase vanuit de 
ketenbenadering weinig problemen oproept. Belanghebbenden beklagen zich er 
wel over dat zij door de rechter streng op termijnoverschrijdingen worden afgere-
kend, terwill die van bestuursorganen nogal eens door de vingers worden gezien, 
en rechters zelf soms ook lange tijd nodig hebben. 

Rechters in eerste aanleg worden nog wel eens geconfronteerd met zaken die 
vanwege de nadruk op doelmatigheidsvragen in bezwaar hadden moeten worden 
afgedaan. Meestal slagen zij er wel in om een gebrek te vinden in de sfeer van 
motivering of zorgvuldigheid dat hen in de gelegenheid stelt het besluit te vernie-
tigen en de bat op die manier terug te spelen naar het bestuursorgaan. Hoewel 
het vernietigen van besluiten op formele gronden nadrulckelijk behoort tot de 
rechterlijke competentie, wordt de zaak op deze manier in de verkeerde schakel 
afgedaan: het bestuursorgaan heeft nagelaten zijn verantwoordelijkheid te 
nemen voor de heroverweging van doelmatigheid en de rechter moet de scherven 
oprapen. Bovendien is tijdens de juridiseringsdiscussie gebleken dat vernietiging 
op formele gronden nogal eens aanleiding kan geven tot misverstanden. 56  
De zogenaamde 'bestuurlijke lus' — bier opgevat als de bevoegdheid van de rech-
ter om het bestuur in een tussenuitspraak uit te nodigen een in het besluit 
gemaakte fout te herstellen — zou voor dit doel geschikt kunnen zijn. Zekerheid 
daaromtrent viel tijdens dit onderzoek niet te vericrijgen, omdat de respondenten 
zeer verschillende voorstellingen bij dit fenomeen hadden, uiteenlopend van een 
mogelijkheid voor het bestuur om ondergeschikte verzuimen te herstellen tot een 

56. Vgl. T Zwart, Republiek der rechters?, in: Het Bestuursrecht als Agenda war het Staatsrecht, 
Deventer 1999, p. 87-121. 
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vergaande bevoegdheid van de rechter om zelf in de zaak te voorzien. 57  Overwo-
gen kan worden om naar Engels model een verlofstelsel voor beroep op de 
bestuursrechter in te voeren. De Engelse rechter in eerste aanleg zal een 
bestuursrechtelijk geschil pas in behandeling nemen als hij het de moeite van 
behandeling waard vindt. 58  Indien een vergelijkbare bevoegdheid aan de Neder-
landse bestuursrechter zou worden toegekend, zouden zaken waarin de doelma-
tigheid van het besluit centraal staat, kunnen worden afgevangen. De verenig-
baarheid van een dergelijke constructie met art. 6 EVRM zou echter wel de nodige 
discussie opleveren, zoals een van de respondenten terecht opmerkte. 

Een alternatief zou kunnen zijn om de rechter de bevoegdheid te verlenen derge-
lijke zaken terug te verwijzen naar het bestuursorgaan, bijvoorbeeld in de vorm 
van een tussenvonnis. Daarbij kan aansluiting worden gezocht bij het in het voor-
stel rechtstreeks beroep opgenomen art. 8:54a Awb. 59  
Ook kan overwogen worden om van het treffen van een voorziening naar Engels 
voorbeeld een discretionaire bevoegdheid van de rechter te maken.' Gegrondver-
klaring van het beroep gaat in Nederland doorgaans gepaard met gehele of 
gedeeltelijke vernietiging van het besluit, de mogelijkheid om de nietigheid voor 
gedekt te verklaren vormt een uitzondering op deze regel. Aan de Engelse rechter 
komt daarentegen de vrijheid toe om, zelfs als hij het beroep gegrond acht, het 
toekennen van een voorziening achterwege te laten. Van die bevoegdheid maakt 
de rechter vooral gebruik wanneer de appellant een oneigenlijk gebruik maakt 
van zijn rechtsmiddelen,' of wanneer met het toekennen van een voorziening 
geen nuttig doel zou worden gediend.' Nagegaan dient te worden of aan de 
Nederlandse rechter de bevoegdheid moet worden toegekend om geen voorzie-
ning toe te wijzen in zaken die vanwege de nadruk op doelmatigheidsaspecten in 
bezwaar hadden dienen te worden afgedaan. 

Uit de gesprekken met rechters blijkt dat de colleges in hoger beroep met een 
groot aantal kansloze zaken worden geconfronteerd. Dergelijke zaken vragen 
onevenredig veel aandacht, hetgeen leidt tot een ondoelmatige besteding van de 
beschikbare tijd. Volgens de respondenten kan deze ontwikkeling ook leiden tot 
een ondermijning van het gezag van de betrokken colleges. Aangezien de keten-
benadering in dit opzicht niet optimaal werkt, zal getracht moeten worden om dit 

57. Dit probleem is al gesignaleerd door Van Ettekoven in zijn VAR-preadvies getiteld Alternatieven 
van de bestuursrechter (observaties vanuit de eerste lijn), Den Haag 2001, p. 58. Zijn bijdrage bevat 
een bespreldng van de verschillende varianten. 

58. Vgl. P.P. Craig, Administrative Law, Fourth Edition, London 1999, p. 784-791; Lee Bridges, 
George Meszaros en Maurice Sunldn, Judicial Review in Perspective, London 1995, p. 135-187. 

59. Kamerstuldcen II, 2000/01, 27 563, TM I. 

Go. Vgl. Sir William Wade & Christopher Forsyth, Administrative Law, Eighth Edition, Oxford 2000, 

pp. 688-691; Lord Justice Bingham, Should Public Law Remedies be Discretionary?, [1991] 
Public Law, p. 64-75; Lord Cooke of Thorndon, The Discretionary Heart of Administrative Law, 
in: Christopher Forsyth and Ivan Hare (red.), The Golden Metwand and the Crooked Cord, Oxford 
1998, p. 203-220. 

61. Zie bijvoorbeeld R. v. Commissioners of Customs and Excise, ex parte Cook [1970] 1 W.L.R. 450. 
62. Zie bijvoorbeeld East ham v. Newcastle United Football Club Ltd [1964] Ch. 413. 
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verschijnsel te keren. Daarbij kan worden gedacht aan de invoering van financiele 
prikkels, zoals een verhoging van het griffierecht of een proceskostenveroorde-
ling. Op die manier worden appellanten gedwongen om de kosten en baten van 
het instellen van hoger beroep af te wegen. Daarnaast zou de omvang van de 
beoordeling in hoger beroep bij wet kunnen worden beperkt tot de onderdelen 
van de uitspraak die door eiser zijn aangevochten en de gronden die daartoe zijn 
aangevoerd (grievenstelseft. De wetgever heeft ervoor gekozen een dergelijk stel-
sel in de Vreemdelingenwet z000 op te nemen. 63  Hoewel een dergelijke voorzie-
ning zal leiden tot een stroomlijning van het geschil, valt niet te verwachten dat 
het aantal lcansloze beroepen daardoor zal afnemen. 

Gelet op de positieve ervaringen die daarmee in het buitenland zijn opgedaan, 
valt te overwegen om in appel een verlofstelsel in te voeren. 64  De essentie van een 
dergelijk stelsel is dat het hoger beroep geen recht is dat aan appellant toekomt, 
maar afhankelijk is gesteld van goedvinden van de rechter. De beslissing van de 
rechter om al dan niet verlof te verlenen is min of meer discretionair en daarte-
gen staat geen voorziening open. Op die manier wordt de rechter in de gelegen-
heid gesteld om die zaken te selecteren die, gelet op de positie van de appellant of 
de voorliggende rechtsvraag, van belang zijn. In Frankrijk heeft een commissie 
uit het midden van de Conseil d'Etat de bevoegdheid om ldachten buiten zitting 
af te doen, indien zij niet ontvankelijk zijn of geen serieuze grieven bevatten. 65  
Tegen de beslissing van deze 'Commission d'admission des pouvoirs en cassa-
tion' staan alleen zeer uitzonderlijke rechtsmiddelen open. Sinds de invoering 
van deze filter in 1987 wordt jaarlijks zo'n 6o tot 7o % van de bij de Conseil 
d'Etat aanhangig gemaalcte zaken afgevangen. Het verdient aanbeveling om een 
dergelijk systeem in de Awb op te nemen. In de Vreemdelingenwet 2000 is een 
aanzet tot een dergelijk systeem gegeven. Zoals bekend voorziet art. 8:54 Awb in 
de mogeliftcheid om beroepen buiten zitting af te doen indien zij kennelijk niet-
ontvankelijk, kennelijk ongegrond of kennelijk gegrond zijn. Ingevolge art. 8:55 
Awb kan een belanghebbende tegen een dergelijke afdoening verzet doen. Artikel 
86 Vreemdelingenwet sluit die verzetsmogelijkheid wat betreft hoger beroep in 
vreemdelingenzaken uit. Dat betekent dat zaken door de rechter summier kun-
nen worden afgedaan zonder dat daartegen een voorziening openstaat. 

Conclusie 

De rechter wordt in beroep geconfronteerd met zaken die vanwege hun hoge 
doelmatigheidsgehalte in bezwaar hadden moeten worden afgedaan. In verband 
daarmee verdient het aanbeveling een verlofstelsel in te voeren, dan wel aan de 
rechter de bevoegdheid toe te kennen de zaak terug te verwijzen of geen voorzie-
ning uit te spreken. De toestroom van kansloze zaken in hoger beroep kan het 

63. Zie voor de motieven die aan deze keuze ten grondslag liggen Kamerstuldcen 11, 1998/99, 26 
732, nr. 3, p. 82. 

64. Vgl. T Koopmans, Hogere voorziening naar rechterlijk goedvinden, NIB 1985, p. 1417-142!. 
65. Zie voor een beschrijving van dit stelsel lean Massot en Olivier Fouquet, Le Conseil d'Etat juge de 

cassation, Berger-Levrault 1993, p. 53-61. 
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beste worden ingedamd door invoering van een verlofstelsel naar Frans model. 
Vooruitlopend daarop dient de verzetsmogelijkheid van art. 8:55 Awb, naar analo-
gie van het dienaangaande bepaalde in de Vreemdelingenwet 2000, te worden 
afgeschaft. 

2.7 	DE BELANGHEBBENDE 

Het onderzoek biedt enige aanknopingspunten voor de stelling dat financieel 
draagkrachtige belanghebbenden eerder de neiging hebben om alle rechtsmidde-
len uit te putten. De belanghebbenden in de Nma-zaken bleken over de nodige 
financiele armslag te beschikken en op het terrein van de rechtsbescherming 
werden kosten noch moeite gespaard. Niettemin is op dit terrein enige voorzich-
tigheid geboden. Zo stelde een respondent uit bestuurlijke kring de ervaring te 
hebben dat het juist de minst draagkrachtigen zijn die doorprocederen, anderen 
zien daarvan af wegens de kosten. Wel tonen de dossieronderzoeken en de 
gesprekken overtuigend aan dat de proceduredrang van belanghebbenden groot 
is als er financiele belangen op het spel staan. In dat soort lcwesties blijft vaak 
geen rechtsmiddel onbenut. Niet uitgesloten is dat juist om deze reden in de 
Nma-zaken werd doorgeprocedeerd. 

Hoewel in de onderzochte zaken geen ideele belanghebbenden zijn opgetreden 
en de dossiers daarover dus geen uitsluitsel bieden, hadden de respondenten 
doorgaans de indruk dat ideele belanghebbenden vaak geneigd zijn om van alle 
beschikbare rechtsmiddelen gebruik te maken. Zij beschouwen de rechtsbescher-
mingsprocedure vaak als een hulpmiddel om de achterban te bedienen, de publi-
citeit te halen en de politiek te beinvloeden. Vanuit dat perspectief is het lonend 
om de procedure voort te zetten, ook als dat ten behoeve van de rechtsbescher-
ming niet langer nodig is. Overigens zij wel opgemerkt, dat milieuorganisaties 
van hun procedures doorgaans veel werk maken en dat hun beroepen dilcwijls 
gegrond worden geacht. 

In Wob-zaken treedt meestal een bepaald type belanghebbende op, te weten jour-
nalisten en andere personen werkzaam bij de media. Deze belanghebbenden zijn 
vanwege de nieuwswaarde van de betreffende informatie vaak gericht op het snel 
behalen van resultaat. Deze attitude is bepalend bij de selectie van de rechtsmid-
delen, de nadruk ligt vooral op het maken van bezwaar in combinatie met het ver-
zoeken om een voorlopige voorziening. Belanghebbenden zullen doorgaans 
alleen beroep instellen als zij verwachten daarmee snel de beschilcking te zullen 
krijgen over het gevraagde materiaal. 
Betroldcenheid van een rechtshulpverlener heeft volgens medewerkers van 
bestuursorganen een juridiserende werking. Belanghebbenden die zich door een 
advocaat laten bijstaan, hebben vaak de neiging het gehele arsenaal aan rechts-
middelen te benutten. Zij worden door bun adviseurs vaak tot het gebruik van 
rechtsmiddelen aangezet. Die zijn erg op de juridische procedures gericht, terwijl 
het aanwenden van rechtsmiddelen voor hen financieel voordeliger is. 
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Het onderzoek levert aanwijzingen op voor de veronderstelling, dat de wijze 
waarop bestuursorganen met de betroldcenen omgaan, relevant is voor de keten-
benadering. 
Uit eerder onderzoek blipct dat de wijze waarop belanghebbenden worden beje-
gend conflictverhogend kan werken, 66  en de dossiers en de gesprelcken met 
belanghebbenden en rechtshulpverleners bevestigen dat beeld. Een formele, 
ambtelijke opstelling en een grote nadruk op de schriftelijke procedure, waarbij 
verzoeken om informatie en opheldering worden beantwoord met standaardfor-
mulieren, leiden nogal eens tot wrevel. Wanneer de persoon met wie de betrok-
kene contact heeft niet tevens de behandelend ambtenaar is, kunnen misverstan-
den en ergernis ontstaan. Dergelijke factoren kunnen de neiging van de 
belanghebbende om zich eveneens formeel op te stellen en eventueel in bezwaar 
of beroep te gaan vergroten. Dit laatste wordt erkend door medewerkers van 
bestuursorganen. Ook de inrichting van de hoorzitting tijdens de bezwaarfase 
kan een gunstig effect hebben. Medewerkers van bestuursorganen erkennen dat 
een beperking van het aantal ambtenaren en leden van de commissie, een goede 
uitleg over de rollen van de aanwezigen en het tonen van begrip en respect voor 
het standpunt van de bezwaarde deescalerend werken. Als de bezwaarde het 
gevoel heeft 'his day in court' te hebben gehad, zal hij eerder afzien van beroep. 

Interessant is de situatie bij de provincie Gelderland, waar de aanvrager soms 
wordt aangespoord om de spanningen weg te nemen, bijvoorbeeld door omwo-
nenden uit te nodigen voor een rondleiding door het bedriff. Dergelijke voorbeel-
den, waar de aanvrager op zijn eigen verantwoordelijkheid wordt aangesproken, 
verdienen navolging. 

Conclusie 

Wanneer er financiele belangen op het spel staan, hebben belanghebbenden 
doorgaans de neiging alle beschikbare rechtsmiddelen uit te putten. Hetzelfde 
verschijnsel doet zich voor bij ideele organisaties, zoals milieugroepen. Door een 
positieve bejegening van belanghebbenden door het bestuursorgaan kan worden 
voorkomen dat onnodig gebruik wordt gemaalct van bezwaar- en beroepsmoge-
lijkheden. 

66. vgl. Coral Milton, Appellant's Perceptions of the Tribunal Process, in: Michael Adler en 
Anthony Bradley (red.), Justice, Discretion and Poverty, Abingdon 1974, p. 129-41. 
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3 	Conclusies en aanbevelingen 

Aanbevelingen aan de wetgever: 

De bij de besluitvorming betrolcken actoren vertonen soms gedrag dat niet 
strookt met de veronderstellingen die aan de ketenbenadering ten grondslag lig-
gen: zij zijn er om hun moverende redenen op uit om het geschil voort te zetten 
in de volgende schakel(s) en niet om het in zo'n vroeg mogelijk stadium op te los-
sen. Aangezien de motieven voor dit gedrag buiten de ketenbenadering gelegen 
zijn, kan het niet worden beinvloed met maatregelen die op die keten gericht zijn. 
Het verdient aanbeveling daarmee bij aanpassingen van de ketenbenadering 
rekening te houden. 

De rechter wordt in beroep geconfronteerd met zaken die vanwege hun hoge 
doelmatigheidsgehalte in bezwaar hadden moeten worden afgedaan. In verband 
daarmee verdient het aanbeveling een verlofstelsel in te voeren, dan wel aan de 
rechter de bevoegdheid toe te kennen de zaak terug te verwijzen of geen voorzie-
ning uit te spreken. De toestroom van kansloze zaken in hoger beroep kan het 
beste worden ingedamd door invoering van een verlofstelsel naar Frans model, 
zoals ook reeds voorzien in de Vreemdelingenwet 2000. 

Aanbevelingen aan het bestuur: 

De door de Awb gestelde termijnen worden nog steeds veelvuldig overschreden. 
Hoewel doorgaans laconiek op dergelijke overschrijdingen wordt gereageerd, 
hebben zij soms aanwijsbaar contentieuze consequenties. Aangezien de over-
schrijdingen vaak voortvloeien uit de werkwijze of de structuur van het bestuurs-
orgaan, dient de oplossing van de overschrijdingsproblematiek niet zozeer te 
worden gezocht in aanscherping van de wettelijke normen, als wel in organisato-
rische maatregelen bij de bestuursorganen zelf. Door in het interne traject dead-
lines op te nemen en de juristen binnen de organisatie de bevoegdheid toe te ken-
nen andere medewerkers daarover te rappelleren, kan een betere naleving van de 
termijnen worden bevorderd. 

Het horen in primo en het horen in bezwaar zijn tot op zekere hoogte communi-
cerende vaten. Wanneer intensief vooroverleg heeft plaatsgevonden, bestaat er 
doorgaans minder behoefte aan het maken van bezwaar. Zelfs in de gevallen 
waarin een bestuursorgaan niet tot horen verplicht is, kan het de moeite waard 
zijn daartoe niettemin toch over te gaan als de bezwaarfase daardoor achterwege 
zou kunnen blijven. Het is daarom van belang dat bestuursorganen in onver-
plichte gevallen, vaker dan thans het geval is, nagaan of horen uitkomst zou lcun- 
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nen bieden. De mogelijke voordelen van het horen — het niet opkomen in 
bezwaar en beroep — dienen tegen de bestuurslasten te worden afgewogen. 
Ook de belanghebbenden zouden er verstandig aan doen vaker contact te zoeken 
met de medewerkers van het bestuursorgaan om relevante informatie aan te dra-
gen en om uitleg te vragen, alvorens naar het zware middel van bezwaar te grij-
pen. 
De onderzoekers sluiten niet uit dat de standaardformule in besluiten waarin 
gewezen wordt op de mogelijkheid van bezwaar en beroep, in dit opzicht een con-
tentieuze cultuur in de hand werkt. Het verdient aanbeveling na te gaan of als 
belanghebbenden niet ook uitdrukkelijk gewezen dienen te worden op de moge-
lijIcheid van overleg. Eventueel zou kunnen worden overwogen om de bezwaar-
termijn te stuiten zolang het overleg plaatsvindt. 

De zeefwerking van de bezwaarfase komt niet altijd tot zijn recht. Bestuursorga-
nen gebruiken deze procedure soms als een verlenging van de primaire fase of 
als een voorbereiding op de beroepsfase. Door een te grote nadruk op de juridi-
sche dimensie vindt dilcwijs geen bestuurlijke heroverweging plaats en wordt het 
conflictoplossend vermogen niet altijd ten voile benut. Het probleem kan worden 
opgelost door de juridische inbreng in de bezwaarfase terug te dringen ten gun-
ste van inhoudelijke en politiek-bestuurlijke expertise, alsmede deslcundigheid op 
het terrein van conflictbemiddeling. Een handreilcing, waarin de gewenste aan-
pak van de bezwaarprocedure wordt beschreven, kan goede diensten bewijzen. 
Het verdient aanbeveling een informele, non-contradictoire procedure in te voe-
ren. De situatie in Australie kan in beide opzichten als inspiratiebron dienen. 

Door een positieve bejegening van belanghebbenden door het bestuursorgaan 
kan worden voorkomen dat onnodig gebruik wordt gemaakt van bezwaar- en 
beroepsmogelijkheden. 

Aanbevelingen aan de rechter en de wetgever: 

De toepassing van artikel 20.6, tweede lid Wm leidt tot een wijdere 'argumenta-
tieve fuik' dan de toepassing van artikel 6:13 Awb en de algemene noties van een 
goede procesorde. Van een absolute tegenstelling (in uitkomsten) tussen die 
beide situaties en de daarin gewezen rechtspraak kan echter niet worden gespro-
ken. Niettemin zou het aanbeveling verdienen om de toepassing van de 'argu-
mentatieve fuik', zo men deze zou willen handhaven, van een wettelijke basis te 
voorzien. 
In de praktijk is de rechtsbescherming-depriverende werking van de 'formele 
fuik' na een bedenkingenprocedure aanmerkelijk groter dan na een bezwaar-
schriftprocedure, daar het indienen van een zuivere pro-forma-bedenldng in de 
Afdeling 3.5 Awb-procedure door de ABRS niet mogelijk wordt geacht. Dit verschil 
kan onvoldoende gerechtvaardigd worden geacht door het feit dat het bestuursor-
gaan ingevolge de Afdeling 3.5 Awb-procedure besluitvormingstermijnen dient te 
halen (zoals in de jurisprudentie van de ABRS wordt aangenomen). Men dient 
zowel bij de bedenkingen- als bij de bezwaarschriftprocedure een lijn te trekken: 
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ofwel is in beide gevallen een zuiver(e) pro-forma-bedenking/bezwaar niet toege-
staan, ofwel moet deze in beide procedures mogelijk worden geacht. Voor een 
verschil in de beide procedures op dit punt bestaat ons inziens onvoldoende 
rechtvaardiging. Wanneer men voor de tweede optie zou lciezen, ligt ten minste 
een analoge toepassing in de Afdeling 3.5 Awb-procedure van artikel 6:6 Awb in 
de rede. Voor de duidelijkheid echter zou artikel 6:6 Awb in de Afdeling 3.5-pro-
cedure van overeenkomstige toepassing op de bedenking kunnen worden ver-
klaard. 
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Bijlage 1 — Uitgewerkte vraagstelling 

De vijf hoofdaspecten waaraan in het onderzoek aandacht is besteed — zoals 
genoemd in hoofdstuk 1 — zijn als volgt uitgewerkt in een vraagstelling. 

Ketenbenadering in de primaire fase 
Bij dit onderdeel stond de vraag centraal in hoeverre degenen die zijn belast met 
het voorbereiden van het besluit — gemakshalve aangeduid als beleidsambtenaren 
— stilstaan bij de gevolgen van hun handelen voor eventuele vervolgfasen in de 
procedure. Een belangrijke vraag in dit verband was of zij zich inspannen om het 
contentieuze gehalte van het besluit zoveel mogelijk terug te dringen en zoveel 
mogelijk feiten en belangen in kaart te brengen die in een vervolgfase van belang 
kunnen zijn. De volgende vragen waren aan de orde: 

• Proberen de beleidsambtenaren, zonder afbreuk te doen aan de inhoud van 
het besluit, de pil voor de belanghebbende te vergulden door bijvoorbeeld uit-
leg te verschaffen, of door voor te stellen het besluit gefaseerd, of op een voor 
de belanghebbende anderszins minder belastende manier, te effectueren? 

• In hoeverre wordt het conceptbesluit aan de belanghebbende bekend 
gemaakt, om hem in de gelegenheid te stellen feitelijke onjuistheden te corri-
geren en hem op de uitkomst voor te bereiden? 

• Wordt volstaan met het opsporen van feiten en belangen die voor het nemen 
van het besluit nodig zijn, of worden daarnaast ook andere gegevens verza-
meld die in de bezwaar- of beroepsfase van belang kunnen zijn? 

• In hoeverre worden de juristen uit de organisatie, die de toon aangeven in de 
bezwaar- en beroepsfase, reeds in de primaire fase bij het opstellen van beslui-
ten betrokken? 

• Beschikken de beleidsambtenaren over door juristen opgestelde handleidin- 
gen, die hen in de gelegenheid stellen hun besluiten Awb-proof te maken? 

• Kunnen de beleidsambtenaren uit de voeten met de door juristen verschafte 
aanwijzingen? Uit het szw-onderzoek is namelijk gebleken dat juristen soms 
hun uiterste best doen om hun collega's over de juridische haken en ogen te 
informeren, maar dat die daarmee niet altijd uit de voeten kunnen vanwege 
de geringe toegankelijkheid. 

• In hoeverre koppelen de juristen terug over de gang van zaken in de bezwaar-
en beroepsfase, zowel in algemene zin als in concrete zaken? 

Het horen van de belanghebbende in de primaire fase 
Bij dit onderdeel stond de vraag centraal in hoeverre de beleidsambtenaren zich 
bevvust zijn van de meerwaarde van het horen, dat wil zeggen de mogelijkheden 
die het horen biedt bij het opsporen van de relevante feiten en het belang van die 
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opsporing voor de volgende schakels. In dit verband zijn de volgende vragen aan 
de orde gesteld: 

• In hoeverre wordt van de mogelijkheid van het horen een optimaal gebruik 
gemaakt, met andere woorden in hoeverre worden de baten en lasten van het 
horen op een evenwichtige manier tegen elkaar afgewogen? 

• In hoeverre wordt ook in andere dan de wettelijk verplichte gevallen gehoord? 
• Aan de hand van welke criteria wordt bepaald of in dergelijke onverplichte 

gevallen zal worden gehoord? 
• Wie neemt in onverplichte gevallen de beslissing om al dan niet te horen? 
• Welke hoorvarianten worden toegepast en ligt aan de keuze een beleid ten 

grondslag? 
• Kunnen de beleidsambtenaren met de Awb-bepalingen inzake het horen uit 

de voeten? 
• In hoeverre moedigt het horen de belanghebbenden aan om af te zien van het 

aantekenen van bezwaar en beroep? 

De zeeffunctie van de bezwaarschriftprocedure 
Bij dit onderdeel stond de vraag centraal in hoeverre de bezwaarschriftprocedure 
werkelijk een zeefwerking heeft in relatie tot een later beroep op de rechter. Beke-
ken is hoe de werlcwijze is bij de behandeling van het bezwaar (door de advies-
commissie). In dit verband spelen de volgende vragen een rol: 

• In hoeverre is er sprake van een trechterwerking in relatie tot een later beroep 
op de rechter, en wel in die zin, dat in de bezwaarschriftprocedure ook die ele-
menten van het geschil worden behandeld (en indien mogelijk opgelost), die 
niet de rechtmatigheid van het besluit betreffen? 

• In hoeverre wordt in het besluit op bezwaar het primaire besluit volledig her-
overwogen, met inbegrip van de doelmatigheidsaspecten? 

• Worden de voorzitter en de leden van de adviescommissie, indien die fun-
geert, op hun juridische deskundigheid geselecteerd of (ook) op hun vakin-
houdelijke en bestuurlijke achtergrond? 

• In hoeverre komen in de bezwaarschriftprocedure voor het geschil relevante 
(nieuwe) feiten aan het licht die al in de primaire fase gebleken hadden kun-
nen zijn? 

• In hoeverre wordt getracht om, voorafgaand aan de behandeling van het 
bezwaar, in overleg met de bezwaarde tot een oplossing te komen? 

• In welke mate is de bezwaarschriftprocedure gericht op het uit de wereld hel-
pen van het geschil (conflictoplossend vermogen)? 

• In hoeverre voegt de bezwaarschriftprocedure iets toe aan het horen van 
belanghebbenden in de primaire fase? 

• Zijn er verschillen tussen een door het bestuursorgaan zelf behandeld 
bezwaarschrift en een behandeling waarbij een externe adviescommissie 
wordt ingeschakeld? 
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• In hoeverre worden de termijnen (van art. 7:10 Awb) gehaald? Het overschrij-
den van die termijn zonder kennisgeving aan de appellant zou immers een 
steen des aanstoots lcunnen vormen. 

De toerusting van de rechter 
Negatief geformuleerd horen op grond van de ketenbenadering bij de rechter 
geen zaken thuis die geschikt zijn om in de primaire of bezwaarfase te worden 
afgehandeld. Positief geformuleerd dienen alleen zaken bij de rechter terecht te 
komen waarin zuivere rechtsvragen domineren. Bovendien geldt dat ook ten aan-
zien van zaken die wel bij de rechter thuishoren, in de primaire en bezwaarfase 
het nodige voorwerk dient te worden verricht. Zo dienen alle voor de beslechting 
van het geschil noodzakelijke feiten te worden verzameld en de verschillende 
standpunten in kaart te worden gebracht. In dit verband zijn de volgende vragen 
aan de orde gesteld: 

• Glippen er zaken, waarin geen zuivere rechtsvraag voorligt, ten onrechte door 
het net van de primaire en bezwaarfase, bijvoorbeeld omdat onvoldoende 
inspanningen zijn verricht om het geschil op te lossen? 

• In hoeverre hebben de primaire en bezwaarfase structurerend gewerlct in die 
gevallen waarin de lcwestie wel terecht bij de rechter aanhangig wordt 
gemaakt? 

• In hoeverre is de rechter thans voldoende geequipeerd om zaken die op grond 
van de ketenbenadering niet bij hem thuishoren of die nog niet rijp zijn voor 
rechterlijke besluitvorming, niettemin, toch af te doen? 

• In hoeverre bestaat er behoefte aan uitbreiding van het rechterlijk arsenaal 
met filters, zoals de zogenaamde `bestuurlijke lus', het vereiste van rechterlijk 
verlof om de procedure aanhangig te maken (vgl. de Engelse 'leave to apply'), 
of de mogelijkheid om de zaak na een globale beoordeling naar het bestuurs-
orgaan terug te verwijzen (vgl. het voorgestelde art. 8:54a Awb)? 

De rot van de belanghebbende 
Bij dit onderdeel stond de vraag centraal in hoeverre het welslagen van de keten-
benadering wordt beinvloed door de rol van de belanghebbende. Daarbij is in het 
bijzonder gelet op de hoedanigheid van de belanghebbende en de wijze waarop 
hij door of namens het bestuursorgaan is bejegend. Daarbij rezen de volgende 
vragen: 

• In hoeverre zijn belanghebbenden die over de nodige financiele armslag 
beschikken, eerder geneigd het gehele palet aan rechtsmiddelen te benutten? 
Als de belanghebbenden die over ruimere financiele mogelijkheden beschik-
ken geneigd zijn om tot in hoogste instantie door te procederen, is de kans 
groot dat een zaak daardoor in een fase belandt waarin hij volgens de ketenbe-
nadering niet thuishoort. 

• In hoeverre heeft de betrolckenheid van een belanghebbende met meer finan-
ciele armslag tot gevolg dat de feiten, belangen en standpunten beter zicht-
baar worden gemaalct? Als de belanghebbenden met meer financiele armslag 
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alles uit de kast halen, zal dat structurerend lcunnen werken voor de rechter-
lijke fase. 

• In hoeverre zijn non-gouvernementele organisaties met een ideele doelstel-
ling geneigd het gehele palet aan rechtsmiddelen te benutten? Ms de non-
gouvemementele organisaties met een ideele doelstelling geneigd zijn om tot 
in hoogste instantie door te procederen, is de kans groot dat een zaak daar-
door in een fase belandt waarin hij volgens de ketenbenadering niet thuis-
hoort. 

• In hoeverre heeft de betrokkenheid van non-gouvernementele organisaties 
met een ideele doelstelling tot gevolg dat de feiten, belangen en standpunten 
beter zichtbaar worden gemaakt? Ms de non-gouvernementele organisaties 
met een ideele doelstelling alles uit de kast halen, zal dat structurerend wer-
ken voor de rechterlijke fase. 

• Welke bejegeningsfactoren werken de ketenbenadering in de hand en welke 
verschijnselen kunnen daaraan afbreuk doen? 
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Bijlage 2— Onderzoeksverantwoording 

Deze bijlage bevat een nadere methodologische verantwoording. 

Casestudy: algemene toelichting 
In de sociale wetenschappen — meer specifiek de bestuurs- en beleidswetenschap-
pen — wordt vrij vaak gebruik gemaakt van casestudy's; een lcwalitatieve onder-
zoeksbenadering waarbij een relatief klein aantal — soms zelfs een enkele — casus 
diepgaand wordt bestudeerd. 67  Dit type onderzoek leent zich goed voor het ver-
kennen van fenomenen en het achterhalen van de aard van verschijnselen en pro-
blemen. De benadering leent zich niet voor de — kwantitatieve — toetsing van ver-
onderstelde verbanden. 
Informatie over de casus kan op verschillende manieren worden verzameld. In 
deze studie zijn de dossiers intensief bestudeerd, en zijn diepte-interviews gehou-
den met diverse betrokkenen bij de dossiers. 

Generaliseerbaarheid onderzoeksresultaten 
De resultaten van casestudy's leveren geen statistisch generaliseerbare informatie 
op: het is niet mogelijk om op basis van de onderzochte cases uitspraken te doen 
over de gehele 'populatie'. Het is — met andere woorden — niet mogelijk om exact 
aan te geven hoe vaak een verschijnsel zich voordoet, en wat de omvang van een 
probleem is. De resultaten zijn wel theoretisch generaliseerbaar, hetgeen wil zeggen 
dat het mogelijk is om op basis van de resultaten uitspraken te doen over de aard 
van de waargenomen verschijnselen: de onderzoeker kan uitspraken doen over 
welke fenomenen zich voordoen, maar hij kan geen harde uitspraken doen over 
de mate waarin deze zich voordoen. 
Ten behoeve van de generaliseerbaarheid van de resultaten is het van groot 
belang dat de cases zorgy -uldig zijn geselecteerd. Zij dienen een goede afspiege-
ling te vormen van het te bestuderen fenomeen. 

Selectie van typen besluiten 
Bij de selectie van de te bestuderen typen besluiten zijn de volgende criteria lei-
dinggevend geweest: 
— een zekere spreiding over diverse bestuurslagen; 
— selectie van een type besluit waarop afdeling 3.5 van de Awb van toepassing is, 

zoals de verlening van vergunningen ingevolge art. 8.1 Wet milieubeheer, om 
een vergelijking tussen de bezwaarschriftprocedure en de bedenkingenproce-
dure van afdeling 3.5 Awb mogelijk te maken; 

67. Zie voor een uitgebreidere toelichting op casestudy-methodologie: G.J.N. Bruinsma en M.A. 
Zwanenburg (red.), Methodolog-ie voor bestuurskundigen, stromingen en methoden, Muiderberg 
1992; R.K. Yin, Case Study Research. Design and Methods, Sage 1981; J.M. Hutjes en J.A. van 
Buuren, De gevalsstudie, strategic van kwalitatief onderzoek, Amsterdam 1992. 
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— betrolckenheid van ideele belanghebbenden; 
— betroklcenheid van belanghebbenden met lange adem; 
— naast de besluiten op aanvraag zouden ook besluiten dienen te worden gese-

lecteerd waartoe het initiatief uitgaat van het bestuursorgaan, zoals in de sfeer 
van de handhaving; 

— selectie van besluiten op een relatief jong terrein waarop de wetgever bij het 
opstellen van de Awb niet zozeer het oog had, om te bezien in hoeverre het 
trechtermodel daar uitpakt, bijvoorbeeld het economisch bestuursrecht; 

— naast besluiten aflcomstig uit beschildcingenateliers zou ook een categorie 
besluiten uit een beschilckingenfabriek dienen te worden geselecteerd, zoals 
besluiten in de sfeer van de sociale zekerheid; 

— selectie van een type besluit waarvoor de wettelijke hoorplicht niet geldt; 
— selectie van een type besluit waarover de CRVB in hoger beroep oordeelt. 

De volgende vijf categorieen besluiten zijn geselecteerd, die een evenwichtige 
mix vormen van bovengenoemde criteria. 

— Besluiten in de sfeer van de sociale zekerheid: Axw-beslissingen 
Een keuze voor besluiten op het gebied van de sociale zekerheid lag voor de hand 
vanwege het feit dat zeer veel burgers te maken hebben met de uitvoering van 
regelingen op dit gebied. Bovendien worden de geschillen in hoger beroep beoor-
deeld door een bijzonder bestuursrechterlijk college, de Centrale Raad van 
Beroep. Een derde reden om voor de sociale zekerheid te kiezen was, dat diverse 
typen besluiten op dit terrein afkomstig zijn van zogenaamde beschikkingsfabrie-
ken. Uit eerder Awb-onderzoek is gebleken dat de kans op fouten bij dergelijke 
besluiten groter is, zodat de bezwaarschriftprocedure in het teken staat van het 
herstel daarvan. Ten slotte geldt voor besluiten in de sfeer van de sociale verzeke-
ringen geen hoorplicht in de primaire fase. 

— Besluiten op het ter-rein van het economisch bestuursrecht 
In Nederland heeft het bestuursrecht zich aanvankelijk voomamelijk ontwikkeld 
op niet zuiver economische terreinen, zoals de ruimtelijke ordening, de milieu-
hygiene, de belastingen en de sociale zekerheid. Toen de Awb werd opgesteld was 
de rol van het economisch bestuursrecht in Nederland nog bescheiden. De 
opstellers van de Awb hebben dan ook vooral op andere terreinen dan het econo-
misch bestuursrecht het oog gehad. De vraag is hoe de Awb op dit jonge gebied 
uitwerkt: kan men daarmee uit de voeten of zijn aanpassingen nodig? In hoe-
verre bieden de uitzonderingen die op het generale regime zijn aangebracht bier 
uitkomst? 
Fen tweede reden om voor het economisch bestuursrecht te kiezen is gelegen in 
het type belanghebbende dat op dit terrein actief is. Het gaat nogal eens om 
bedrijven voor wie veel op het spel staat en die bereid en in staat zijn om veel geld 
te besteden aan de rechtsgang. Vertonen deze bedrijven de neiging om alle 
beschikbare rechtsmiddelen uit te putten — waardoor de bezwaarfase de kans 
loopt minder serieus te worden genomen — of zijn zij juist geneigd tijdig hun ver-
lies te nemen, zoals het goede ondememingen betaamt? In het laatste geval zou 
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zich een andere ontwikkeling voordoen dan bij milieugroepen en andere ngo's, 
die soms de indruk wekken tot het eind te willen doorgaan. 
Na een orienterend gesprek met de OPTA is uiteindelijk gekozen voor een onder-
zoek naar de besluiten van de Nma. 

— Door GS te verlenen vergunningen op grond van de Wet milieubeheer 
De motivering om de door GS, ingevolge art. 8.2 Wm jo. art. 3.1 van het Inrichtin-
gen- en vergunningenbesluit milieubeheer, te verlenen vergunning als te onder-
zoeken besluit te selecteren, is de volgende. Het belangrijkste argument is dat bij 
de totstandkoming van dat besluit, ingevolge art. 8.6 Wm jo. art. 3:14 Awb, de uit-
gebreide openbare voorbereidingsprocedure van afd. 3.5 Awb moet worden 
gevolgd. Deze procedure vervangt de bezwaarschriftprocedure die normaliter 
voorafgaand aan het beroep op de rechter moet worden doorlopen. Er was 
daarom aanleiding om te bezien in hoeverre met het volgen van de afd. 3.5-proce-
dure wordt voldaan aan de vereisten die (normaliter) aan de bezwaarschriftproce-
dure worden gesteld (zeeffunctie). Een bijzonder punt van aandacht daarbij is, 
dat de trechterwerking van de afd. 3.5-procedure strenger lijkt te zijn dan in de 
bezwaarschriftprocedure: in Wm-procedures lijkt eerder dan na een bezwaar-
schriftprocedure door de rechter (ABRs) te worden geconcludeerd dat de 
bezwaarde ten onrechte het object van het geschil verbreedt doordat hij punten 
aan de orde stelt, die niet in de bedenkingenprocedure aan de orde zijn geweest. 
Een tweede argument voor de keuze van de provinciale Wm-vergunning was dat 
daarmee, wat betreft de te onderzoeken besluiten, een zekere spreiding over de 
bestuursorganen van de verschillende overheidslagen werd bereikt. 
Tot slot kan van de provinciale milieuvergunning (een beschikking van het 
`ateliertype) worden gezegd dat zij, omdat zij de meer grootschalige vergunning-
plichtige inrichtingen betreft, velen raalct. 

— Beslissingen omt rent verzoeken om informatie ingevolge de Wob 
Gelet op de andere besluiten die waren voorgesteld, lag het voor de hand om te 
kiezen voor toepassing van de Wob op rijksniveau. De ervaringen met Wob-
besluiten in het szw-onderzoek laten zien dat het bier, gelet op de gevoeligheid 
van de materie, om puur maatwerk gaat. De Wob-besluiten kunnen daardoor 
worden afgezet tegen besluiten afkomstig uit `beschilckingsfabrieken'. Bovendien 
lijkt de zeeffunctie van de bezwaarfase bij dit type besluiten nauwelijks een rol te 
spelen. Is het verzoek afgewezen en wordt bezwaar gemaakt, dan zal het bezwaar 
veelal ongegrond worden verklaard: de wet geeft immers aan dat het verzoek 
wordt ingewilligd met inachtneming van het bepaalde in de art. lc) en II Wob (uit-
zonderingen en beperkingen) en het ligt niet voor de hand dat het bestuursor-
gaan in bezwaar over de toepassing van deze bepalingen een andere mening zal 
zijn toegedaan. Ten slotte kan worden voortgeborduurd op de resultaten en erva-
ringen van het szw-onderzoek. 

— Handhavingsbesluiten in het kader van de openbare orde 
Omdat het aanbeveling verdiende om ook andere dan besluiten op aanvraag in 
het onderzoek te betrekken, en handhavingsbesluiten ambtshalve worden geno- 
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men, lag het voor de hand deze te selecteren. Het gaat hierbij om discretionaire 
bevoegdheden, waarbij de belangen van derden zijn betrokken. De uitkomsten 
van dit deel van het onderzoek kunnen relevant zijn voor de vierde tranche van de 
Awb. Zoals uit recente ontwilckelingen is gebleken, doen zich op het terrein van 
de openbare orde specifieke handhavingsproblemen voor, die gevolgen kunnen 
hebben voor het trechtermodel. Zo lenen besluiten waarbij gedogen een rol 
speelt, zich bij uitstek voor afhandeling in de primaire of bezwaarfase, omdat de 
rechter daarmee niet altijd rekening zal lcunnen houden. 

Selectie van de casus 
Vervolgens zijn per type besluit een drietal casus geselecteerd ter nadere bestude-
ring. Er is voor gekozen om de zaken niet 'at random' te selecteren, omdat dan de 
kans groot is dat we vooral 'gemiddelde' zaken zouden tegenkomen. Extremere 
zaken — waar alles goed is gegaan ofjuist helemaal niet — bieden vaak veel inzicht 
in Imelpunten en probleemfactoren. We hebben voor de selectie van de casus 
onze contactpersoon hij de benaderde bestuursorganen gevraagd ons een 'worst-
case' aan te reiken (een dossier dat een goede illustratie kan vormen van de Icnel-
punten/problemen die men in de pralctijk ervaart, een 'best-case' (een dossier 
waarin de besluitvormingsketen optimaal heeft gefunctioneerd) en een 'average-
case' (dossiers waarvan er dertien in een dozijn gaan). 

Dossieranalyse 
Deze dossiers zijn vervolgens bestudeerd en, aan de hand van de gestelde vraag-
punten (zie bijlage 1), geanalyseerd. Ten behoeve van de te voeren vraaggesprek-
ken met betrokkenen zijn de aan de casus ontleende gegevens op schrift gesteld. 

Overzicht van gevoerde gesprekken 
Vervolgens zijn gesprelcken gevoerd met betrolckenen bij de dossiers. Naast case-
specifieke vragen zijn daarbij ook vragen van een meer algemene strekking 
gesteld, zoals: hoe is de procedure in deze zaak verlopen, en hoe verloopt de pro-
cedure meestal? 

De volgende personen zijn geinterviewd (telefonisch of in persoon). In sommige 
gesprekken zijn meerdere casus aan de orde gekomen. Het waren vrij lange 
gesprekken, een half uur tot drie kwartier voor de telefonische, en een tot ander-
half uur voor de gesprekken. Verslagen van de gesprelcken zijn ter accordering 
toegestuurd aan de respondenten. 
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Een provincie inzake Wm-vergunningen 

— casus A: het aannemersbedrijf 	 De aanvrager 

De behandelend ambtenaar 

— casus B: het asfalteerbedrijf 	 De aanvrager 

De advocaat 

Een omwonende 

Twee behandelende ambtenaren in primo 

Twee ambtenaren betrokken bij 
' 	 bezwaar/beroepsprocedure 

— casus C: het afvalrecyclingbedrijP 	 De aanvrager 

De advocaat 

a. 	De behandelend ambtenaar van deze zaak was niet meer werkzaam bij de provincie. 
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De svu inzake Akw-aanvragen 

— casus D: de beer C. 	 De advocaat 

De behandelend ambtenaar in prima 

De behandelend ambtenaar in bezwaar 

De behandelend ambtenaar in beroep 

De rechter 

— casus E: de beer A. 	 De behandelend ambtenaar in prima 

De behandelend ambtenaar in bezwaar 

De behandelend ambtenaar in beroep 

De rechter 

— casus F: de beer M. 	 Twee behandelende ambtenaren in prima 

De behandelend ambtenaar in bezwaar 

De behandelend ambtenaar in beroep 

De advocaat 

Een gemeente over openbare-ordezaken 

— casus G: de dancing 	 De behandelend ambtenaar in de primaire fase 

De behandelend ambtenaar in bezwaar en 

beroep 

— casus H: café X 	 De behandelend ambtenaar in de primaire fase 

De behandelend ambtenaar in bezwaar en 

beroep 

De advocaat 

De rechter 

— casus I: café Y 	 De behandelend ambtenaar in de primaire fase 

De behandelend ambtenaar in bezwaar en 

beroep 

Een ministerie over Wob-zaken 

— casus J: de burgemeester 	 Behandelend ambtenaren en belanghebbende 

— casus K: de beer NP 	 Behandelend ambtenaren. 

— easus L: de beer Van E. 	 Behandelend am btenaren en belanghebben de 

De Nma over mededingingszaken 

Elektriciteitsdossier 	 Behandelend ambtenaren en advocaat 

Notarissendossier 	 Behandelend ambtenaren. De advocaat was 

wegens verblijf in het buitenland verhinderd. 

Schildersdossier 	 Behandelend ambtenaren en advocaat 

a. De advocaat in deze zaak was niet meer hi) het betreffende kantoor werkzaam. 

b. Advocaat heeft na herhaald verzoek geen contact opgenomen met onderzoekers. 
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Overige gesprekk en 
In de verkennende fase voorafgaand aan de casestudy's zijn enkele orienterende 
gesprelcken gevoerd met: 
— medewerkers van het ministerie van justitie; 

medewerkers van het ministerie van BZK; 

— twee bestuursrechters in eerste aanleg; 
— een raadsheer van de CRVB; 

— drie leden van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. 
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Zaak Van E. 	 Behandelend ambtenaren en belanghebbende. 

Zaak N . 	 Behandelend ambtenaren. 

Zaak Van P. 	 • 	Behandelend ambtenaren en belanghebbende. 

Bijlage 3 — De Wet openbaarheid van bestuur 

INLEIDING 

Er zijn drie dossiers over de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) onderwerp 
geweest van studie. Om zicht te krijgen op de wijze waarop de Awb de besluitvor-
ming in de primaire en bezwaarfase structureert, zijn drie dossiers geselecteerd 
waarover bezwaarprocedures zijn gevoerd. Het zijn alledrie zaken waarbij het 
ministerie van Justitie dan wel het Om als bestuursorganen betrolcken zijn 
geweest. De studie bestond uit een analyse van de schriftelijke dossiers en een 
reeks vraaggespreldcen. Met de volgende personen zijn de gesprekken gevoerd: 

a. 	Advocaat heeft na herhaald verzoek geen contact opgenomen met onderzoekers. 

In deze bijlage worden de resultaten van de s -tudie naar Wob-dossiers beschreven. 
Het stuk is als volgt opgebouwd. In de volgende paragraaf gaan wij kort in op de 
Wob. In de daarop volgende paragraaf geven wij een korte beschrijving van de 
drie dossiers. Vervolgens komen de resultaten van de analyse aan bod, waarbij we 
achtereenvolgens ingaan op de primaire fase en de bezwaarfase. In de afsluitende 
paragraaf vindt een nadere reflectie plaats op een aantal relevante thema's dat 
faseoverschrijdend is: de relatie tussen bestuursorgaan/burger (bejegening), de 
belanghebbende en een algemene reflectie op de Algemene wet bestuursrecht. 

De Wet openbaarheid van bestuur (Wob) 
Voor de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) is gekozen voor een informatiestel-
sel. Dit wil onder meer zeggen dat de verzoeker de bestuurlijke aangelegenheid 
moet vermelden bij het opvragen van informatie. De Wob heeft betreldcing op 
bestuursorganen en op de onder de verantwoordelijkheid van een bestuursor-
gaan werkzame instellingen, diensten of bedrijven. Na een Wob-verzoek moet het 
bestuursorgaan binnen 14 dagen een antwoord geven. Dit kan zijn: inwilliging, 
afwijzing of een verzoek tot uitstel van nog eens 14 dagen. Bij uitstel of afwijzing 
moet het bestuursorgaan een motivering geven (dit hoeft alleen schriftelijk als 
het verzoek per brief was gedaan). De motivering moet betreklcing hebben op het 
onderwerp van de gevraagde informatie en gebaseerd zijn op wettelijk vastge-
legde uitzonderingen. 
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De overheid kan weigeren stukken in te laten zien op basis van twee uitzonde-
ringsgronden: 

Absolute weigeringsgronden 
• Art. 10, eerste lid, sub a: Eenheid van de Kroon; dit heeft betrekking op de een-

heid tussen de koning(i) en ministers. De eenheid mag niet in het geding 
komen door het naar buiten komen van documenten. 

• Art. to, eerste lid, sub b: Veiligheid van de Staat; het gaat hierbij met name om 
zaken als defensiegeheimen en geheimen die samenhangen met het werk van 
inlichtingen- en veiligheidsdiensten. De veiligheid van de Staat mag niet 
geschaad worden. 

• Art. to, eerste lid, sub c: Bedrijfs- en fabricagegegevens; dit betreft bedrijfs- en 
fabricagegegevens die door natuurlijke personen of rechtspersonen vertrou-
welijk aan de overheid zijn meegedeeld. Bij de verstrelcking van deze gege-
yens is het niet noodzakelijk dat er expliciet bij staat dat het vertrouwelijk is. 

Relatieve weigeringsgronden 
Hierbij is sprake van een belangenafweging. Verstrelcking van informatie blijft 
achterwege als het belang daarvan niet opweegt tegen de volgende belangen: 
• Art. to, tweede lid, sub a: Buitenlandse betreldcingen; voor de toepassing van 

deze uitzonderingsgrond is al voldoende dat de overheid voorziet dat het 
internationale contact op bepaalde punten stroever zal lopen. 

• Art. to, tweede lid, sub b: Economische of financiele belangen van de Staat 
e.d. 

• Art. to, tweede lid, sub c: Opsporing en vervolging van strafbare feiten. 
• Art. to, tweede lid, sub d: Inspectie, controle en toezicht; het werk van een 

inspectie mag niet geschaad worden door de openbaarmalcing van gegevens. 
• Art. to, tweede lid, sub e: Eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer, deze 

uitzonderingsgrond heeft betrekking op particuliere personen, ambtenaren 
en bestuurders. 

• Art. to, tweede lid, sub f: Primeurrecht; de geadresseerde moet eerst over de 
gegevens beschildcen, voordat deze openbaar gemaakt mogen worden. 

• Art. to, tweede lid, sub g: Voorkoming van onevenredige bevoordeling of 
benadeling; dit artikel is nogal algemeen en wordt gezien als een vangnet, 
omdat het op veel situaties van toepassing kan zijn. Het betreft de bevoorde-
ling of benadeling van natuurlijke personen, rechtspersonen of derden. 

Een aanverwante wet die in een van de bestudeerde casusposities een belangrijke 
rol gespeeld heeft, is de Wet op de Persoonregistraties. In de Wet op de Persoon-
registraties is de inhoud van de bescherming van de privacy bepaald. Deze wet 
heeft alleen betrekking op gegevens die deel uitmaken van een persoonsregistra-
tie en kent alleen aan de geregistreerde het recht op informatie toe. Hierbij wordt 
het verzoek afgewogen tegen de volgende uitzonderingsgronden: Veiligheid van 
de Staat; opsporing en vervolging van strafbare feiten; economische en financiele 
belangen van de Staat en andere openbare lichamen; inspectie, controle en toe-
zicht door of vanwege overheidsorganen met een publiekrechtelijke taak; gewich- 
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tige belangen van anderen dan de verzoeker, de houder daaronder begrepen. 
Derden kunnen een beroep doen op de Wob om informatie uit een persoons-
registratie (als bedoeld in de wpR) te lcrijgen. Hierbij wordt de verstreldcing afge-
wogen tegen het belang van eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer. 

Ook voor de Wob zijn drie dossiers bestudeerd. Begonnen zal worden met een 
feitelijke beschrijving van de drie casusposities. 

Feitelijke beschrijving van de drie casusposities 

Dossier Van E. 
Bij brief van 20 januari 2000 heeft Van E. het Openbaar Ministerie te Amster-
dam op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) gevraagd om open-
baarmaking van de briefwisseling die tussen de officier van justitie en de Korps-
leiding Amsterdam is gevoerd inzake het strafrechtelijk onderzoek tegen hem. In 
een brief van 17 februari 2000 is hierop negatief gereageerd door de advocaat-
generaal bij het gerechtshof, omdat de gevraagde correspondentie geen deel uit-
maalct van het strafdossier. Daarmee is het openbaar ministerie niet de aangewe-
zen instantie om de gevraagde informatie te verstrekken. De advocaat-generaal 
verwees Van E. naar de korpschef. In een volgende brief van 25 februari 2000 

heeft Van E. tegen die beslissing bezwaar gemaakt. Van het horen is afgezien, 
omdat volledig aan het bezwaarschrift tegemoet wordt gekomen. Op 12 mei 2000 

wordt op dit bezwaarschrift positief beschikt door de secretaris-generaal, namens 
de Minister van Justitie. Van E. krijgt de door hem verlangde informatie. Echter 
niet op grond van de Wob, omdat een gehonoreerd verzoek krachtens deze wet 
zou betekenen dat de gevraagde informatie openbaar bekendgemaakt zou moe-
ten worden. De informatie wordt verstrekt op basis van het bepaalde in de Wet op 
de Persoonsregistraties. 

Dossier N. 
Op 20 oktober 2000 heeft mr. J.M. Beer namens zijn clienten N., P. en C-M inge-
volge de Wet openbaarheid van bestuur verzocht om afschriften van de proces-
sen-verbaal betreffende verklaringen die door ambtenaren van de gemeente 
Enschede, de provincie Overijssel en de Rijksoverheid tegenover de politie en/of 
Justitie zijn afgelegd inzake de v -uurwerkramp. 26 oktober 2000 is hierop afwij-
zend beslist door de officier van justitie op grond van art. Io, tweede lid, sub c 
Wob. Tegen dit besluit is op 14 november 2000 door mr. Beer bezwaar aangete-
kend. Op 30 november 2000 vindt de hoorzitting plaats alwaar namens de ver-
zoekende partij mr. A.E. Dek aanwezig is. Vervolgens wordt op 7 februari 2001 

door de secretaris-generaal, namens de Minister van Justitie, het bezwaarschrift 
ongegrond verklaard. De op 26 oktober 2000 aangevoerde afwijzingsgrond is 
terecht. Daaraan worden nog twee andere gronden toegevoegd op basis waarvan 
afwijzend op het verzoek dient te worden beschikt. Het betreft de gronden 
genoemd in art. 10, tweede lid, sub e en g Wob. Op 12 maart 2001 heeft de heer 
Beer namens N. e.a. beroep aangetekend tegen de beslissing op bezwaar. Op 4 
april 2001 wordt namens het College van procureurs-generaal uitdrukkelijk aan 
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de rechtbank verzocht om op basis van art. 8:29 van de Awb alleen zelf van de 
stukken, waarom in het beroep wordt verzocht, kennis te nemen. Op 2I mei 2001 
doet de arrondissementsrechtbank te Almelo uitspraak op dit verzoek van het col-
lege van procureurs-generaal en komt met toepassing van art. 8:29 lid 3 Awb vol-
ledig aan dit verzoek tegemoet 

Dossier Van P. 
Deze zaak heeft betrekking op een Wob-procedure ter verkrijging van een band-
opname van een gesprek tussen een burgemeester, de beer Van P., en een onaf-
hankelijk onderzoeker (ingesteld door de gemeenteraad), de heer D. Op basis van 
dit gesprek, dat in vertrouwen is aangegaan door de heer Van P., is een strafpro-
cedure tegen hem gestart. Uiteindelijk is burgemeester Van P. veroordeeld inge-
volge art. 363 onder i wvsr en ontslagen als burgemeester door Bicz. 
Gedurende het gehele traject heeft de beer Van P. veelvuldig klachten ingediend 
omtrent de wijze waarop hij werd bejegend van de zijde van het Openbaar Minis-
terie. Uiteindelijk leidt dit tot een rondetafelgesprek tussen de beer Van P. en ver-
tegenwoordigers van het Openbaar Ministerie op het arrondissementsparket te 
's-Hertogenbosch. Naast de afhandeling van zijn klachten heeft de beer Van P. 
gedurende dit gesprek ook gevraagd om kennis te kunnen nemen van de betref-
fende bandopname. Na het rondetafelgesprek wordt alles wat daar besproken is 
afgehandeld met een schrijven vanuit het College van procureurs-generaal. In 
deze brief wordt ook een negatieve reactie gegeven op het verzoek ter verkrijging 
van de betreffende bandopname. 

Het dossier eindigt met een terugverwijzing naar de arrondissementsrechtbank 
van 's-Hertogenbosch die inhoudelijk op de zaak zal moeten ingaan. De recht-
bank heeft nog geen uitspraak gedaan. 

In chronologische volgorde was de feitelijke gang van zaken als volgt. Op II 
januari 1999 wordt het rondetafelgesprek georganiseerd op het arrondissements-
parket te 's-Hertogenbosch. Een aantal klachten over de opstelling en bejegening 
van het om in de strafprocedure tegen Van P. passeert bier de revue. Tevens ver-
zoekt hij om een bandopname van een gesprek tussen hem en de beer D., zoals 
deze gebruilct is in het strafproces. Op 5 maart 1999 ontvangt de heer Van P. een 
brief van het College van procureurs-generaal ter afdoening van zijn klachten. Hij 
krijgt op een aantal punten gelijk, maar het belangrijkste (voor dit onderzoek) is 
dat er negatief beschikt wordt op het verzoek om de bandopname op basis van de 
Wob te mogen beluisteren. De belangen van de beer D. nopen hiertoe. Hij zou 
hierdoor onevenredig worden benadeeld. Op 26 maart 1999 tekent Van P. hierte-
gen bezwaar aan bij de Minister van Justitie. 5 juli 1999 wordt hierop negatief 
beschikt door de secretaris-generaal namens de Minister van ftistitie. Feitelijk 
verandert er weinig aan de grond waarop die beslissing wordt gegeven. Er wordt 
gesproken over eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van de beer D., als-
mede over het voorkomen van een onevenredige benadeling van deze persoon. 
9 augustus 1999 stelt Van P. tegen deze beslissing op bezwaar beroep in bij de 
rechtbank te 's-Hertogenbosch. Bij brief van 5 november 1999 laat van P. weten 
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niet in te stemmen met het gegeven dat de rechtbank uitspraak doet op grondslag 
van het kopie-exemplaar van de bewuste bandopname. Doordat het een kopie 
betreft kan aan de authenticiteit worden getwijfeld. Daarnaast vindt Van P. het 
een inbreuk op zijn privacy dat de Minister van Justitie een kopie heeft laten 
maken. Van de zijde van Justitie wordt een verzoek aan de rechtbank gedaan ex 
art. 8:29 Awb. Op 18 oktober 1999 beslist de rechtbank dat het verzoek van Justi-
tie gerechtvaardigd is en doet haar uitspraak dan ook met toepassing van art. 8:29 
lid 3 Awb. De uitspraak wordt gewezen op 5 juni 2000 en behelst een gegrond-
verklaring van het beroep en een vernietiging van het bestreden besluit. Het Col-
lege van procureurs-generaal was onbevoegd het besluit in primo te nemen. 
Besloten wordt dat het verzoek gericht dient te worden aan de hoofdadvocaat-
generaal te 's-Hertogenbosch en derhalve door het college moet worden doorge-
stuurd. Tegen deze beslissing stelt de Minister van Justitie hoger beroep in bij de 
Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (verder ABRvS) op 
3 augustus 2000. Tevens vraagt hij een voorlopige voorziening aan tegen de door 
de rechtbank opgelegde doorzendplicht. De Voorzitter ABM treft inderdaad een 
voorlopige voorziening op 19 oktober 2000 inhoudende het niet behoeven door 
te zenden van het verzoek van de beer Van P. naar de hoofdadvocaat-generaal te 
's-Hertogenbosch. De openbare zitting ten behoeve van de bodemprocedure 
wordt gehouden op 8 januari 2001. De uitspraak wordt openbaar gemaakt op 15 
februari 2001. Hierbij wordt het ingestelde appel gegrond verklaard en wordt de 
zaak terugverwezen naar de rechtbank voor een inhoudelijke behandeling. 

Bemerkingen naar aanleiding van de primaire fase 

Termijnen 
Aan Wob-verzoeken is een behandelingstermijn verbonden van twee weken. De 
ambtenaren die namens het ministerie van Justitie en het College van procu-
reurs-generaal Wob-verzoeken behandelen, geven aan dat deze termijn zelden 
wordt gehaald. Behalve in zaken waarbij het gaat om een Wob-verzoek dat al eens 
eerder is gedaan, of sterk vergelijkbaar is met een eerder Wob-verzoek. De ver-
lengde termijn van vier weken wordt ook hoogst zelden gerealiseerd. De termij-
nen kunnen alleen worden gerealiseerd als het gaat om een verzoek om een 
document, en als duidelijk is om welk document het precies gaat. Bij de meeste 
Wob-verzoeken is dat niet het geval. Het zijn meestal diffusere verzoeken op 
openbaarmaking. Na overschrijding van de 2 + 2 weken gaat het Awb-regime in 
werking, en dient de verzoeker op de hoogte te worden gehouden van de redenen 
voor de vertraging. 

Overigens dient hierbij te worden vermeld dat het niet altijd duidelijk is wanneer 
een verzoek om inlichtingen te beschouwen is als een Wob-verzoek. Een Wob-
verzoek is immers in beginsel vormvrij. De afdelingen voorlichting worden fre-
quent benaderd met verzoeken om inlichtingen. In de meeste gevallen worden 
die inlichtingen gewoon verstrekt. Pas als twijfel ontstaat of het gevraagde 
zomaar kan worden verstrelct, wordt een verzoek om informatie aangemerkt als 
een Wob-verzoek. Deze verzoeken worden door de aanvrager schriftelijk inge- 

53 



diend, of anders door de behandelende ambtenaar op schrift gesteld en als een 
Wob-verzoek behandeld. 

De behandelende ambtenaren geven aan dat zij zich in de praktijk niet druk 
maken over de twee-wekentermijn. Tussen de vier en zes weken stuurt men een 
bericht dat men de uiterste best doet om het gevraagde boven tafel te krijgen. Zij 
hebben de indruk dat de afdelingen van goede wil zijn om Wob-verzoeken snel af 
te doen. Maar in de praktijk gaan andere dossiers vaak voor. Naast de Wob-verzoe-
ken komen er ook vanuit de minister/de Tweede Kamer verzoeken om informatie 
binnen. En in hectische tijden zal dan eerder gewerkt worden aan de verzoeken 
van de minister/de Tweede Kamer en hebben Wob-verzoeken een lagere priori-
teit. 

Wijze van behandeling van een Wob-verzoek 
De interne procesgang van de afhandeling van een Wob-verzoek is als volgt. Wob-
verzoeken komen schriftelijk binnen in de postkamer. De afdeling documentatie 
en registratie boekt het verzoek in. Vervolgens komt het op de agenda van de 
afdeling Bestuurlijk Juridische Zaken. Dan komt het verzoek op het bureau van 
een medewerker. Die gaat allereerst zoeken naar de informatie waarom is 
gevraagd. Die informatie kan heel snel zijn gevonden, als deze voorhanden is op 
het parket generaal. Als dat niet zo is, als de informatie op een parket ligt of als 
een brede zoekactie moet worden ondernomen doordat het verzoek weinig con-
creet is ("doe mij alles over..."), dan kan het een hele poos duren voordat de infor-
matie boven tafel is. Het is een gegeven dat de overheid niet beschikt over een 
optimaal archiefsysteem, informatie zit vaak in de hoofden van mensen, en het is 
lastig om uit te zoeken wie precies welke informatie heeft. Het is bovendien vaak 
lastig om contact te krijgen met de behandelende ambtenaar. Dan wordt deze 
informatie gelezen en wordt beoordeeld of de informatie kan worden vrijgegeven. 
Vaak merkt men tijdens het lezen dat er nog veel meer informatie voorhanden 
moet zijn. 

Een bijkomend probleem is dat collega's niet altijd toeschietelijk zijn in het ver-
strekken van informatie aan de Wob-behandelaar als men weet dat het om een 
Wob-verzoek gaat. Men zegt dan zelf dat stukken niet openbaar zijn. De Wob-
behandelaar moet de betreffende ambtenaar er dan van overtuigen de stukken 
toch toe te sturen, en dat de beoordeling over openbaarheid bij de Wob-behande-
laar ligt, en niet bij de betreffende ambtenaar. Er is een "natuurlijke psychische 
barriere" ten aanzien van het overleggen van informatie aan een Wob-behande-
laar. 

De verzoeker krijgt van de behandelaar van het Wob-verzoek een ontvangstbeves-
tiging. Na twee weken volgt de brief waarin twee weken uitstel wordt aangekon-
digd. ALs deze termijn ook wordt overschreden, dan krijgt de verzoeker bericht 
waarin een streefdatum wordt aangekondigd. 
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De behandelende ambtenaren geven aan dat het wel goed is dat er termijnen wor-
den gesteld, dat zet druk op de ketel. De termijnen zouden wel wat realistischer 
kunnen, om de verwachtingen van met name burgers die niet frequent contact 
hebben met de overheid, wat in te perken. 
De communicatie met de verzoeker en het horen verloopt bij voorkeur schrifte-
lijk. Er is wel eens telefonisch contact, maar dat gebeurt dan op initiatief van de 
verzoeker. Telefonisch/persoonlijk contact met de verzoeker loopt volgens de 
behandelende ambtenaren vaak vervelend af. De gedragslijn is dat alles schrifte-
lijk gebeurt, als er telefonisch contact is geweest, dan dient dat op schrift te wor-
den gesteld. 

Specifieke opmerkingen over de primaire fase in de drie dossiers 
In de zaak Van E. wilde de aanvrager het eigen dossier inzien. Dat was op basis 
van de Wob in primo geweigerd door de officier van justitie. Het bezwaar werd 
ongegrond verklaard, maar op basis van de Wet op de Persoonsregistraties heeft 
de aanvrager volgens de behandelende ambtenaren wel inzage in het dossier 
gekregen. De heer Van E. is overigens zelf minder tevreden met zowel de 
gevolgde procedure als de uitkomst. Hij meent dat er sprake is geweest van een 
forse overschrijding van termijnen, waarbij hij uiteindelijk ook niet datgene heeft 
mogen inzien waarvan hij eigenlijk kennis wilde nemen. Hij wilde namelijk 
inzage in de correspondentie tussen de politie en justitie over zijn zaak, alsmede 
in het geschoonde journaal. Deze informatie zat niet in het dossier dat hij mocht 
inzien. 

Bij de zaak Van P. ging het in principe om een concreet document (een bandop-
name). In deze zaak speelde echter veel meer dan alleen het Wob-verzoek. Vol-
gens de behandelende ambtenaren is in een rondetafelgesprek geprobeerd om 
problemen uit de wereld te helpen die veel breder streldcen dan de Wob, dat was 
een vorm van conflicthantering. 

Volgens de heer Van P. werd het hem in het `rondetafelgesprek' met een verte-
genwoordiger van het ministerie van Justitie, de plaatsvervangend procureur-
generaal, de hoofdofficier van justitie en een directeur van de Centrale Recher-
che, duidelijk dat de geluidsbanden een cruciale rol gespeeld hadden. De onder-
zoeker, de beer D., had namelijk te kennen gegeven in een gesprek met de 
recherche dat de beer Van P. toegegeven had, dat hij wist dat de korting op de 
stuk grond gegeven werd in mil voor het aanwenden van zijn invloed bij de vast-
stelling van het bestemmingsplan. Deze `bekentenis' zou op de band staan. De 
banden waren in bezit van de recherche, maar waren niet geheel afgeluisterd. De 
heer Van P. wilde nu zelf de banden beluisteren. De beer Van P. werd in het 
gesprek te kennen gegeven dat hij hiertoe een Wob-verzoek moest indienen. De 
beer Van P. heeft spoedig hierna een Wob-verzoek ingediend, waarna geen 
gesprek meer plaatsgevonden heeft met de ambtenaren die het primaire besluit 
genomen hebben. Het Wob-verzoek werd afgewezen (naar het gevoel van de 
belanghebbende binnen de termijnen), omdat het geen algemeen belang maar 
een persoonlijk belang betrof. Verder werd in de motivering ingegaan op de 
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belangen van de onderzoeker D. De heer Van P. vond overigens dat hij in vol-
doende mate informatie verstrekt had tijdens het 'rondetafelgesprek' en hij had 
geen behoefte nogmaals gehoord te worden. 

In de zaak N. werd gevraagd om afschriften van processen-verbaal van ambtena-
ren die zijn gehoord random de vuurwerkramp te Enschede, in verband met de 
voorbereiding van een civiele procedure ten behoeve van de slachtoffers van de 
ramp. De advocaat heeft enige druk weten uit te oefenen op de termijnen, omdat 
deze naar de mening van de behandelende ambtenaren de publiciteit zocht. 

Bezwaatfase 

De behandelende ambtenaren zien niet in dat de bezwaarfase bij Wob-verzoeken 
zich leent voor de oplossing van conflicten. Dat werkt niet bij dit soort beslissin-
gen. Er is geen conflict dat uitgepraat moet worden. Het gaat eenvoudigweg over 
de vraag of bepaalde stuldcen openbaar zijn of niet. De behandeling in bezwaar is 
primair een juridisch inhoudelijke toets van het primaire besluit. 

De behandelende ambtenaren vinden de bezwaarfase desondanks zinnig. Soms 
komt er in bezwaar nieuwe informatie naar voren. Soms zijn er fouten gemaakt 
die men dan zelf kan herstellen. Het is plezierig als er een kans bestaat fouten te 
herstellen. 

De verzoeker komt vaak met informatie waar je in het kader van de Wob-behan-
deling volgens de behandelende ambtenaren niet zoveel mee !cunt: waarom het 
bijvoorbeeld voor die ene specifieke persoon zo belangrijk is om de informatie te 
verkrijgen. Daar gaat het niet om bij Wob-afwegingen, het gaat om een princi-
piele keuze of informatie al dan niet openbaar is. De argumenten vallen vaak 
onder de categorie "geen belang waar de Wob rekening mee houdt". 

Het horen in bezwaar is voor de behandeling in bezwaar niet zo zinvol, de infor-
matie staat vaak oak al in het bezwaarschrift. Maar het horen is blijkbaar wel zin-
vol voor de verzoeker, 8o tot 90% van de bezwaarden wil op de hoorzitting 
komen. Het voorziet blijkbaar in een behoefte. 

Tijdens hoorzittingen met journalisten zijn de behandelende ambtenaren extra 
voorzichtig. Het is immers het vak van journalisten am mensen te ondervragen, 
en de ambtenaren moeten zich niet laten verleiden tot het geven van informatie 
die niet openbaar is. Tijdens de zitting geven de ambtenaren heel weinig prijs, 
"we zitten vooral te luisteren, gaan niet snel in discussie". 

Het komt niet zo vaak voor dat mensen na bezwaar in beroep gaan. Vaak is er 
sprake van een ervaren verzoeker, een journalist die zakelijke afwegingen maakt: 
hoe groot is de kans dat ik de stukken in beroep wel krijg? Floe groot is de kans 
dat het publiek tegen die tijd nog interesse heeft in deze informatie? De behande-
lende ambtenaren schatten dat a tot 5 van de ioo zaken in beroep komen. 
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Een van de behandelende ambtenaren weet niet zeker of in dat kader kan worden 
gesproken van een `zeefwerking' van de bezwaarfase. Hij vraagt zich af of men-
sen bij het ontbreken van een bezwaarmogelijkheid naar de rechter zouden zijn 
gegaan. De drempel om naar de rechter te gaan is hoger dan de drempel om 
bezwaar aan te tekenen. De termijnen in bezwaar (6 + 4 weken) worden overi-
gens naar de mening van de behandelende ambtenaren wel redelijk gehaald. 

Algemene constateringen 

Relatie bestuursorgaan-burger 
In Wob-zaken wordt slechts bij uitzondering gehoord. De belanghebbenden zijn 
veelal journalisten en op deze wijze wil men voorkomen dat zij het horen zullen 
gebruiken om de gewenste inlichtingen aan de medewerkers te ontfutselen. Als 
er al wordt gehoord, geeft men de voorkeur aan schriftelijke communicatie. Hier-
door wordt de bezwaarprocedure ook niet in de eerste plaats gebruikt als een mid-
del om conflicten te beslechten. Het kan echter wel voorkomen in het kader van 
de `verlengde primaire fase' dat fouten uit het primaire besluit gefilterd worden 
in de bezwaarfase. De communicatie tussen het bestuursorgaan en de belangheb-
bende is hierdoor echter niet primair gericht op het uit de wereld helpen van het 
conflict. 

De belanghebbende 
Bij de Wob, die de besluitvorming aan lcrappe termijnen bindt, vindt in de pri-
maire fase frequent een overschrijding plaats, zelfs wanneer gebruik wordt 
gemaakt van de mogelijkheid van uitstel. Dit leidt in de meeste gevallen niet tot 
actie van de belanghebbenden. De belanghebbenden die gesproken zijn in het 
kader van dit onderzoek, hadden het gevoel dat de termijnen door henzelf actief 
bewaakt moesten worden (navragen wanneer het besluit eraan komt). De belang-
hebbenden hadden ook niet het gevoel dat in het kader van deze procedure inten-
sief gecommuniceerd werd met hen. De belanghebbenden vonden de motivering 
van de besluiten ook summier. 

Algemene bevindingen over de Awb 
Het dossieronderzoek maakt duidelijk dat in de bezwaarfase van Wob-zaken veel 
tijd en aandacht wordt besteed aan informatievergaring en opheldering. Uit dos-
sieronderzoek en gesprekken met medewerkers van bestuursorganen blijkt dat er 
regelmatig nieuwe feiten naar voren komen in bezwaar, die ook al tijdens de 
behandeling in primo bekend hadden lcunnen zijn. Wat in de primaire fase mis-
ging of is nagelaten, kan in de bezwaarfase worden gecorrigeerd. Daardoor krijgt 
de bezwaarfase in dit soort zaken het karalcter van een `verlengde' primaire fase. 
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De afvalverwerker I 	 De vergunningaanvrager 

De behandelend ambtenaar in de primaire fase 

De afvalverwerker Ha 	 De vergunningaanvrager 

De advocaat 

Het asfalteerbedrijf 	 De vergunningaanvrager 

De advocaat 

Een omwonende 

Twee behandelende ambtenaren in de primaire 

fa se 

De betrokken ambtenaar van de communicatie-

afdeling 

• Bijlage 4— De behandeling van vergunning-
aanvragen in het kader van de 
Wet milieubeheer 

INLEIDING 

Bij een provincie zijn drie dossiers rondom een Wm-vergunningaanvraag inten-
sief bestudeerd: een vergunningaanvraag voor het oprichten en in werking heb-
ben van een inrichting conform art. 8.1 lid i sub a en c Wm (de afvalverwerker I); 
een aanvraag voor een revisievergunning, eveneens inzake afvalverwerking (de 
afvalverwerker II); en een aanvraag voor de verschuiving van werktijden naar de 
avond en nacht (het asfalteerbedrijf). De studie heeft bestaan uit een analyse van de 
schriftelijke dossiers en een reeks vraaggesprekken. Met de volgende personen 
zijn gesprekken gevoerd: 

a. 	De behandelende ambtenaar was niet meer werkzaam bij de betreffende provincie. 

In deze bijlage worden de resultaten van de studie naar de Wm-dossiers beschre-
yen. Het stuk is als volgt opgebouwd. In de tweede paragraaf geven we een korte 
beschrijving van de drie dossiers. In de daaropvolgende paragrafen worden de 
resultaten van de analyse weergegeven, waarbij we achtereenvolgens in het alge-
meen ingaan op de primaire fase (paragraaf drie), vervolgens specifiek aandacht 
besteden aan de functie van de uitgebreide voorprocedure in relatie tot het ont-
breken van een bezwaarfase (paragraaf vier) en ten slotte ingaan op de fase van 
beroep (fase vijf). In de zesde afsluitende paragraaf vindt een nadere reflectie 
plaats op een aantal relevante thema's dat faseoverstijgend is: de relatie bestuurs-
orgaan/burger (bejegening), de belanghebbende en een algemene reflectie op de 
Algemene wet bestuursrecht. 

59 



Feitelijke beschrijving van de drie Wm-dossiers 

De afivalverwerker 
Op 28 juli 1998 wordt een aanvraag ingediend voor het oprichten en inwerking 
hebben van een inrichting conform art. 8.1 lid i sub a en c Wmb. Op deze aan-
vraag dient een besluit van Gs te volgen. Tevens is er een aanvraag voor het lozen 
van afvalwater op grond van art. i lid i juncto art. 3 lid i wvo. Op deze aanvraag 
dient de Minister van Verkeer en Waterstaat een besluit te nemen. De provincie 
coOrdineert de besluitvorming. 
De inrichting zou zijn ten behoeve van: 
— sorteren van bouw- en sloopafval; 
— breken en zeven van beton, metsel- en asfaltpuin; 
— opslag teerhoudend asfaltpuin; 
— opslag en zeven van veegpuin; 
— produceren van cement- en emulsiegebonden producten; 
— exploiteren van een milieustraat voor verwijdering van grof huishoudelijk 

afval; 
— composteren van groenafval. 

Er heeft een voorbespreking plaatsgevonden met de aanvrager, diens adviseur, 
een juridische en een technische provincieambtenaar, waarin de plannen zijn 
besproken. Gs vragen vervolgens om aanvullende gegevens en informatie m.b.t. 
de compostering (wijze van compostering en aard van het materiaal), die zij ver-
volgens van de aanvrager lcrijgen. Dit is dan het moment van aanvraag sep-
tember 1998). 
CS berichten over de aanvraag in verband met advisering een gemeente, het min. 
van Verkeer en Waterstaat, het min. van usiv, de lnspectie Milieuhygiene, het 
Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwater-behandeling. 
Op 8 december 1998 is er een Wmb-ontwerpbeschikking van Gs conform aan-
vraag met beperkingen en voorschriften in het belang van het milieu. Het minis-
terie van VSEW had op 3 november 1998 een wvo-ontwerpbeschiklcing genomen 
conform aanvraag met voorwaarden. Ook deze beschildcing wordt bekend-
gemaakt aan bovenvermelde instanties, inclusief omwonenden. Tot en met 
15 januari 1999 is er tijd om schriftelijke bedenkingen in te brengen bij Gs. Tot 
7 januari is er tijd om mondelinge bedenlcingen in te brengen. De inspraak-
mogelijkheid wordt ook in de lokale pers gepubliceerd. 
Er zijn geen reacties van de wettelijke adviseurs; er zijn geen bedenkingen inge-
bracht en er heeft geen bijeenkomst plaatsgevonden. 
Op 19 maart 1999 krijgt aanvrager de definitieve beschikking conform het ont-
werpbesluit. 
Van 8 april t/m 20 mei ligt het besluit ter inzage. Tot 20 mei staat voor de indie-
ners van bedenlcingen (die waren er niet) en anderen beroep open bij de ABRvS 
met mogelijkheid om een voorlopige voorziening te vragen. Op 21 mei 1999 — na 
verloop van de beroepstermijn — is de beschilcking van kracht. Niemand gaat in 
beroep, dus is er geen rechterlijke procedure. 
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De afvalverwerker ii 
Op 6 mei 1998 wordt een aanvraag ingediend voor een revisievergunning op 
grond van de Wet milieubeheer voor het wijzigen en uitbreiden van de activitei-
ten op een bepaalde locatie. Het betrof met name het opslaan en verwerken van 
afvalstoffen. De vigerende vergunning was niet langer toereikend. Door de pro-
vincie was een stop opgelegd om nog meer afvalstoffen in te nemen en aan de 
hand van een stappenplan is het terrein d.m.v. opruimingswerkzaamheden weer 
vergunningconform gemaakt. Daarna is de aanvraag geplaatst. 
Na het indienen van de aanvraag ligt het geheel een tijdje stil. Na informeel aan-
dringen van het bedrijf is na ongeveer een jaar een conceptbeschikking gereed. 
Deze wordt gepubliceerd. Enkele bedrijven dienen bedenkingen in tegen de ont-
werpbeschikking (in de periode 4-IT juni 1999). Op io juni 1999 werd er een 
openbare hoorzitting t.b.v. de ontwerpbeschikking gehouden. 
Een omliggend bedrijf dient een verzoek tot voorlopige voorziening/schorsing in 
tegen deze vergunning bij de Raad van State. Na overleg tussen de aanvrager en 
het buurbedrijf wordt het schorsingsverzoek ingetrokken. De bodemprocedure 
loopt nog. 

Het asfaltbedrijf 
Aan een asfaltbedrijf wordt een verordeningsvergunning toegekend die nachte-
lijke werkzaamheden mogelijk maakt. Het bedrijf en omwonenden gaan in 
beroep tegen het besluit. Op 26 juli 1999 wordt het beroep door de ABRvS 
gegrond verklaard. 

De primaire fase 

Bekend making (ontwerp)besluiten aan betrokkenen 
Aangezien op besluiten genomen in het kader van de Wm de uitgebreide open-
bare voorbereidingsprocedure van afdeling 3:5 Awb van toepassing is, dient er 
een ontwerpbesluit te liggen, alvorens tot een definitieve beschikking te komen. 
Dit ontwerpbesluit dient naast toezending aan andere betrolcken bestuursorga-
nen en de aanvrager zelf ook bekendgemaakt te worden. In alle drie de dossiers 
heeft GS zich conform deze wettelijke verplichting opgesteld. 

De provincie beperkt zich niet tot een enkele toezending van het ontwerpbesluit, 
maar bespreekt dit in de regel uitvoerig met de aanvrager. Overigens zijn veel 
zaken ook al in een eerder stadium, tijdens een vooroverleg, aan de orde geko-
men. 

Een ambtenaar: "Tijdens de bespreking van het conceptbesluit wordt vooral 
gesproken over de voorschriften waarvan het vermoeden bestaat dat het discussie 
zal opleveren. Tijdens de bespreking kan aan de orde komen of de voorschriften 
technisch uitvoerbaar zijn, en of ze niet onevenredig veel kosten met zich mee-
brengen." 
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Ten behoeve van omwonenden en andere belanghebbenden worden ontwerp-
beschikkingen standaard gepubliceerd. Bovendien worden standaard omwonen-
den in een omtrek van i tot 2 kilometer door de provincie aangeschreven. Bij de 
provincie zijn ambtenaren werkzaam die specifiek zijn belast met het informeren 
van belanghebbenden, zij verzorgen de verspreiding van de ontwerpbeschikkin-
gen. 

Het horen van de belanghebbende(n) in de primaire fase 
In alle drie de bestudeerde dossiers is een hoorzitting georganiseerd waar belang-
hebbenden in de gelegenheid zijn gesteld om bezwaren naar voren te brengen en 
een nadere toelichting te verschaffen over het standpunt van de provincie. 

In deze zaken is het horen niet verplicht: art. 3:25 Awb biedt de gelegenheid dit 
desgevraagd te doen. De provincie organiseert echter standaard een hoorzitting 
bij Wm-aanvragen en laat deze doorgang vinden als daar behoefte aan is. De pro-
vincie gaat in deze verder dan de wettelijke verplichting. 

De beschikkingen waar het hier om gaat, zijn 'maatwerk'-beschikldngen in het 
kader waarvan veelvuldig contact is tussen de aanvrager (eventueel diens verte-
genwoordiger) en de provincie. De aanvragers van de onderzochte dossiers geven 
aan goed te zijn geinformeerd over de procesgang. Het gaat bier overigens om 
partijen die vaker met dergelijke zaken te maken hebben en daardoor goed op de 
hoogte zijn van procedures en werkwijzen. 
In gevallen waar bedenkingen worden ingebracht, is er ook veel contact met 
omwonenden/overige belanghebbenden. Vooral in de casus van het asfalteer-
bedrijf is veelvuldig contact (geweest) met omwonenden, ook buiten de hoorzit-
ting om. 

Opvallend is dat binnen de provincie een communicatieafdeling in het traject kan 
worden betrolcken als zaken hoog worden opgespeeld. Dat was bij het asfalteer-
bedrijf het geval. Daar is intensief contact gezocht met de omwonenden, die zich-
zelf hadden georganiseerd in een belangenvereniging. Naast een hoorzitting zijn 
daar 'huiskamergesprekken' geweest, en is zelfs de gedeputeerde op bezoek 
geweest. De contacten met de derdenbelanghebbenden gaan dus veel verder dan 
volgens de Awb is vereist. 

Binnen de provincie wordt onderscheid gemaakt tussen 'wettelijke' en tuiten-
wettelijke' communicatie. Het buitenwettelijk communicatietraject gaat veel ver-
der dan de Awb voorschrijft. Vooral in complexe en gevoelige zaken — zoals het 
bestudeerde dossier rondom het asfalteerbedrijf — wordt intensief gecommuni-
ceerd. De manier waarop individuele ambtenaren omgaan met de wettehjke ver-
plichting om te horen, verschilt volgens een respondent per persoon. 

Een ambtenaar. "De minimale eisen interpreteert elke ambtenaar op een andere 
wijze. Er zijn hele formalistische ambtenaren, die keurig een hoorprocedure voe- 
ren volgens de letter van de wet. Ook zijn er 'mensen die in mijn beleving we! het 
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licht hebben gezien': mensen die zich realiseren dat horen meer is dan alleen de 
formele procedure volgen." 

Betrokkenheid juristen in de primaire fase 
In de bestudeerde dossiers hebben een juridisch en een technisch ambtenaar 
gezamenlijk aan de dossiers gewerkt. Dat is een standaardprocedure. Een tech-
nisch medewerker, eventueel aangevuld met een akoestisch deskundige, en altijd 
een juridisch medewerker maken samen de conceptvergunning. Bij ingewik-
kelde zaken wordt eventueel overlegd met een senior, bij politiek-bestuurlijk 
gevoelige zaken wordt overlegd met de milieugedeputeerde. Dat laatste was in de 
zaak van het asfalteerbedrijf bijvoorbeeld het geval. 

Overschrijding van termijnen: eerder regel dan uitzondering 
In alle drie de onderzochte gevallen zijn de termijnen overschreden. Bij de afval-
verwerker i zijn de termijnen jets overschreden (8 maanden in plaats van 6), bij 
de andere twee dossiers zijn ze ruim overschreden. Bij het asfalteerbedrijf heeft 
de advocaat een voorlopige voorziening aangevraagd tegen de fictieve weigering 
die door het overschrijden van de termijnen was ontstaan. 
Volgens de ambtenaren is het overschrijden van de termijnen eerder regel dan 
uitzondering. De beperkte termijnoverschrijding in geval van afvalverwerker 
wordt door de behandelende ambtenaar zelfs `netjes' genoemd. 

De ambtenaren geven verschillende redenen aan voor termijnoverschrijdingen. 
Enerzijds zijn er zaakgerelateerde, inhoudelijke redenen, zoals de noodzaak om 
relevante gegevens af te wachten. Bij het asfalteerbedrijf bijvoorbeeld wilde de 
provincie een rechterlijke uitspraak in een vergelijkbare zaak afwachten, alvorens 
het besluit te nemen. Anderzijds zijn er organisatorische redenen, zoals een 
gebrek aan capaciteit om alle zaken binnen de termijn te behandelen. Het gebrek 
aan capaciteit heeft volgens betrokken ambtenaren alles te maken met het stellen 
van prioriteiten en met management. Ook worden een groot verloop onder amb-
tenaren en een gebrek aan communicatie genoemd als oorzaken voor termijn-
overschrijdingen. 

In de pralctijk blijkt dat de formele termijnen niet als zeer dringend worden 
beschouwd. Een ambtenaar: "Ondanks dat er termijnen zijn, is er altijd wel een 
gelegenheid om over die termijnen heen te schieten." De contacten met de aan-
vragers zijn in de regel intensief, en over termijnoverschrijdingen wordt met de 
aanvragers en eventuele overige belanghebbenden wel gecommuniceerd, zowel 
schriftelijk als mondeling. Ambtenaren geven aan dat aanvragers in het alge-
meen vrij laconiek reageren op termijnoverschrijdingen. Dat hangt overigens wel 
af van de directe belangen die ermee zijn gemoeid. De termijnoverschrijdingen 
bij het onderzochte asfalteerbedrijf hebben zowel voor de ondernemer als voor de 
omwonenden tot problemen geleid. We geven enkele relevante passages uit de 
gespreksverslagen weer: 
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De ondernemer "De hele procedure rondom de vergunningaanvraag heeft erg 
lang geduurd. De termijnen zijn fors overschreden. De termijnoverschrijdingen 
zijn voor het bedrijf erg lastig, omdat er lang onzekerheid blijft bestaan over de 
mogelijkheden die het bedrijf heeft om 's avonds en 's nachts te werken. Dat bete-
kent dat het bedrijf bij het aannemen van nieuwe opdrachten de opdrachtgevers 
geen uitsluitsel kan geven over de mogelijkheid om 's avonds of 's nachts aan te 
leveren. Voor potentiele opdrachtgevers kan dat een reden zijn om naar de con-
current te gaan." De onzekerheid kan het bedrijf dus opdrachten en inkomsten 
kosten. 
Het heeft meer dan een jaar geduurd voordat de eerste vergunning er was. De 
respondent vindt dat zijn bedrijf daardoor onnodig lang in onzekerheid heeft ver-
keerd, met alle financiele consequenties van dien. De lange termijn kan verklaard 
worden doordat de provincie moest reageren op een groot aantal bedenkingen die 
waren ingebracht door met name omwonenden, en door capaciteitsproblemen 
bij de provincie. De respondent heeft weinig begrip voor die termijnoverschrij-
dingen. Volgens de respondent heeft de provincie de zaak te lang voor zich uitge-
schoven: "Als er een wil was geweest, dan had de zaak veel sneller kunnen lopen." 
Op een gegeven moment heeft het bedrijf druk uitgeoefend door te stellen dat het 
niet-afgeven van een vergunning binnen de gestelde termijn kan worden 
beschouwd als een fictieve weigering. "Dat is niet de stfil die wij normaal betrach-
ten, maar je moet het zo maar doen, anders kun je nog veel langer wachten." 

De omwonende: "De termijnen zijn stevig overschreden." Respondent is daar 
verbolgen over "Steeds weer zijn er allerlei excuses waarom het zo lang duurt, en 
in de tussentijd gaat de overlast gewoon door! Ook voor het bedrijf is het lastig, 
niemand weet waar hij toe aan is." Respondent denkt dat de vertragingen voor 
een belangrijk deel te wijten zijn aan capaciteitsproblemen bij de provincie, aan 
een groot verloop van mensen en aan discommunicatie tussen afdelingen. 

De ambtenaren vinden de Awb-termijnen vrij strak gesteld. Ze zijn niet goed 
haalbaar als de zaak iets gecompliceerder wordt, hetgeen vaak het geval is bij 
Wm-vergunningaanvragen. Een ambtenaar: "Als in het vooroverleg de zaak niet 
goed is uitgediept, dan lukt het je nooit om een vergunning rond te krij gen in 7/8 
maanden." Een ambtenaar geeft aan dat in de praktijk de fase van vooroverleg wel 
wordt opgerekt, door erop aan te sturen dat de formele aanvraag later wordt inge-
diend, als al wat zaken helder zijn. 

Desondanks zijn de geinterviewde ambtenaren er geen van allen voorstander van 
om de termijnen op te rekken. Ze geven hiervoor diverse argumenten. Fen amb-
tenaar verwacht dat een aantal ontwikkelingen op het terrein van de milieuver-
gunningverlening ertoe kan leiden dat de termijnen in de toekomst wel realis-
tisch zullen worden, zoals de vergunningen op hoofdlijnen en de nieuwe 
meldingssystematiek. Een andere ambtenaar vindt dat de termijnen op zich wel 
reeel zijn, en dat overschrijdingen een gevolg zijn van prioriteitsstelling en manage-
ment, daarin zou moeten worden geinvesteerd. Vanuit het perspectief van de ver-
gunningaanvrager vindt deze ambtenaar de termijnen redelijk. 
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De termijnoverschrijdingen kunnen in de pralctijk aanleiding vormen voor juridi-
sche procedures. De advocaat van het asfalteerbedrijf geeft aan dat het bedrijf 
getracht heeft door middel van schriftelijke communicatie en uiteindelijk ook een 
voorlopige voorziening tegen een fictieve weigering `stoom op de ketel' te houden 
bij de provincie. 

De motivering van het primaire besluit 
De bestudeerde vergunningen zijn uitgebreid gemotiveerd. In de vergunningen 
wordt ook uitgebreid aandacht besteed aan de bedenkingen die zijn ingebracht, 
en wordt aangegeven tot wat voor aanpassingen dit heeft geleid in de uiteinde-
lijke vergunning. 
De indruk bestaat dat bij de motivering van primaire besluiten sterk wordt geanti-
cipeerd op de beoordeling door de rechter in geval er een beroepsprocedure volgt. 
Een ambtenaar heeft de indruk dat — mede onder invloed van rechterlijke uitspra-
ken — steeds meer aandacht wordt besteed aan de motivering. 

Een respondent: "Respondent heeft de indruk dat er steeds meer aandacht komt 
voor de motivering van besluiten. Er wordt steeds meer op papier gezet. Vroeger 
ontbrak in de considerans wel eens een goede toelichting op de manier waarop 
men tot een besluit was gekomen. Vaak is voor de aanvrager en de provincie wel 
duidelijk waarom een bepaald besluit is genomen, er gaat immers een heel pro-
ces aan vooraf waar met elkaar wordt gesproken over het besluit. Dat wordt niet 
altijd helemaal beschreven in de considerans. Onder invloed van rechterlijke uit-
spraken over onvoldoende motivering, is daar dus meer aandacht voor gekomen. 
Ook het kwaliteitsproject ziet toe op een goede motivering." 

In de zaak van het asfalteerbedrijf is extra aandacht besteed aan de motivering 
van het besluit, omdat de provincie in het besluit wilde ingaan tegen de vigerende 
jurisprudentie. Er lag een recente uitspraak van de RvS in een vergelijkbare zaak, 
in het voordeel van de aanvrager. De provincie heeft — vooruitlopend op een 
beroepsprocedure — in de motivering van het primaire besluit veel aandacht 
besteed aan de onderbouwing van een besluit dat kan worden geinterpreteerd als 
strijdig met de RvS-uitspraak. 

Uitgebreide voorbehandeling versus behandeling in bezwaar 

De afwezigheid van een bezwaarmogelijkheid: een terechte keuze 
Vanwege de uitgebreide voorprocedure in de primaire fase is er geen mogelijk-
heid om bezwaar aan te tekenen tegen het primaire besluit. De belanghebbenden 
kunnen vanzelfsprekend wel in beroep gaan bij de rechter. De bezwaarfase blijft 
achterwege vanuit de veronderstelling dat deze — na een uitgebreide voorbehan-
deling — slechts een herhaling van zetten zou zijn. De respondenten ondersteu-
nen deze veronderstelling, zij hebben niet de indruk dat een bezwaarfase iets toe 
zou voegen aan de procedure, en een beroep bij de rechter zou lcunnen voorko-
men. De mogelijkheid om bedenkingen in de primaire fase in te brengen, vormt 
een goede compensatie voor het ontbreken van de mogelijkheid om later bezwaar 
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aan te tekenen. Het uitsluiten van de bezwaarmogelijkheid is in hun ogen dan 
ook een terechte keuze. Omdat het gaat om complexe zaken waar veel belangen 
bij zijn betrolcken, geniet het de voorkeur om standaard de belanghebbenden in 
een vroeg stadium — ten tijde van het ontwerpbesluit — in de besluitvormingspro-
cedure te betrekken. In de uitgebreide voorbereidingsprocedure zijn vele 
momenten waarop partijen hun zienswijzen kunnen inbrengen en in sommige 
gevallen zelfs met ellcaar in discussie kunnen gaan. Vanuit de provincie zijn altijd 
meerdere ambtenaren bij het opstellen van het primaire besluit betrokken, 
sowieso een technisch en een juridisch ambtenaar, en in complexe zaken kan een 
seniormedewerker bij de zaak worden betrokken. 
Ook de belanghebbenden geven geen blijk van een behoefte om de zaak in 
bezwaar door andere provincieambtenaren te laten bekijken. Ms de provincie na 
de uitgebreide voorbereiding een besluit heeft genomen waar men het niet mee 
eens is, dan heeft men meer vertrouwen in een stap naar de rechter. 

De `zeefwerkinge van de uitgebreide voorbereidingsprocedure in de primaire fast 
Verondersteld wordt dat de 'zeefwerking' die bij andere typen besluiten uitgaat 
van de bezwaarfase, bij besluiten waar art. 3:5 Awb op van toepassing is, zal uit-
gaan van de uitgebreide voorbereidingsprocedure in de primaire fase. 
De gelnterviewde ambtenaren constateren dat in het merendeel van de zaken een 
beroep volgt. Het gaat vaak om zaken waar aanzienlijke belangen worden 
geschaad, hetzij van de aanvrager, hetzij van derdenbelanghebbenden. Er zal 
altijd een keuze moeten worden gemaakt die voor een of meerdere partijen niet 
prettig is. Compromissen zijn vaak niet goed mogelijk. Conflictoplossing door 
gesprekken is vaak niet mogelijk, iemand — een rechter — moet de knoop door-
hakken. Ter illustratie volgt een passage uit een gesprelcsverslag. 

Een ambtenaar: "Hoewel inzake het asfalteerbedrijf zeer uitgebreid gesprelcken 
zijn gevoerd met belanghebbenden, is een beroepsprocedure niet voorkomen. De 
belangen lagen lijnrecht tegenover elkaar, een compromis bleek niet mogelijk, de 
provincie heeft de knoop doorgehakt en beide partijen waren ontevreden over het 
resultaat. Er moest een rechter aan te pas komen." 
De respondent vraagt zich af of de uitgebreide voorprocedure of de bezwaarfase 
beroep kan voorkomen. Haar ervaring is dat veelal een beroepsprocedure volgt 
(in 8 van de TO gevalleM. 
Ze vraagt zich af of een voor- of bezwaarprocedure de partijen echt op een lijn 
weet te brengen. "Als partijen het gevoel hebben dat ze serieus worden genomen, 
kan dat wel bijdragen aan het voorkomen van beroep: mensen begrijpen waarom 
niet aan hun belangen tegemoetgekomen kan worden en zien daarom af van een 
beroepsprocedure. Dat is wat anders dan dat je partijen op een lijn weet te bren-
gen. De voor- en bezwaarprocedure bieden wel de gelegenheid om uit te leggen 
hoe de regels in elkaar zitten en hoe de procedure verloopt. Dat kan kansloze 
beroepen voorkomen." 

Doordat wordt uitgelegd waarom een bepaald besluit is genomen, en door de 
algemeen geldende regels uit te leggen, kunnen mensen begrip krijgen voor het 
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besluit of inzien dat aan hun belang niet tegemoetgekomen kan worden. Dat kan 
beroepschriften voorkomen. Maar zoals de bovenstaande passage illustreert, lijkt 
de zeefwerking door de uitgebreide behandeling in de primaire fase beperkt. 

Ook de ambtenaar betrokken bij communicatietrajecten bij zwaardere zaken (in 
de casus van het asfalteerbedrijf) schat de mogelijkheid om door het horen/com-
municatie beroepsprocedures te voorkomen, niet hoog in: 
"Het communicatietraject dat nu parallel loopt aan de juridische procedures, kan 
geen beroepsprocedures voorkomen. Omwonenden hebben laten weten at ze de 
indruk hebben dat de provincie goed bezig is, maar voor de zekerheid wenden zij 
hun rechtsmiddelen aan om oppositie te voeren tegen het bedrijf." Meer in het 
algemeen geeft de respondent aan dat het lastig is om door middel van communi-
catie beroepsprocedures te voorkomen. "Je werkt aan een herstel van vertrouwen. 
Maar mensen geloven je niet op je blauwe ogen, ze houden de juridische weg 
achter de hand. De geest achter de procedures is nu echter wel anders." 

Inspanningen om beroepszaken te voorkomen 
De geinterviewde ambtenaren geven blijk van een sterke orientatie op het voorko-
men van conflicten in het kader van een Wm-aanvraag, en daarmee op het voor-
komen van bedenkingen en eventueel beroepszaken. Het komt regelmatig voor 
dat de provincieambtenaren de aanvrager ten tijde van het vooroverleg aanraden 
om contact te zoeken met omwonenden. Zo is een bedrijf wel eens aangeraden 
om rondleidingen voor omwonenden in het bedrijf te organiseren, zodat deze 
bekend raken met de bedrijfsprocessen die zich daar afspelen. Bij een van de 
bestudeerde dossiers, de afvalverwerker 1, heeft het bedrijf ook daadwerkelijk 
contact opgenomen met de ene directe omwonende. 

De fase van beroep 

De structurerende werking van de primaire en de bedenkingenfase 
De primaire en bedenkingenfase hebben zowel bij de dossiers van de afvalver-
werker II en het asfalteerbedrijf een zekere structurerende werking gehad. 

Doelmatigheid versus rechtmatigheidstoetsing 
Bij de afvalverwerker II is duidelijk en onomstotelijk voor een groot deel tege-
moetgekomen aan de doelmatigheidsoverwegingen die door middel van beden-
kingen zijn ingebracht. Dit heeft een goed besluit tot gevolg gehad waartegen 
men uiteindelijk niet in beroep is gegaan. De rechtmatigheidstoets heeft uitein-
delijk de doorslag gegeven. Dit is met name het gevolg van de inbreng van de 
advocaat. De door hem ingebrachte rechtmatigheidsaspecten hebben in het uit-
eindelijke dictum dan ook de doorslag gegeven. 

De termijnen in beroep zijn gehaald. 
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Ter aftluiting 

Ter afsluiting gaan we nader in op een aantal faseoverstijgende zaken: de relatie 
tussen bestuursorgaan/belanghebbenden (bejegening), de belanghebbende en 
een algemene reflectie op de Algemene wet bestuursrecht. 

Bejegening: de relatie tussen bestuursorgaan en belanghebbenden 
Een vooronderstelling bij aanvang van deze studie luidde dat de bejegening van 
belanghebbenden door het bestuursorgaan van belang is voor de ketenbenade-
ring: het is denkbaar dat doorprocederen voorkomen kan worden als belangheb-
benden op een juiste wijze worden bejegend door het bestuursorgaan. 
Deze casestudy biedt geen onderbouwing voor deze stelling. De belanghebben-
den zijn weliswaar niet alien even goed te spreken over de provincie, maar zij 
hebben weinig ldachten over de directe bejegening. De klachten hebben vooral 
betreldcing op de snelheid waarmee wordt geopereerd (overschrijding van termij-
nen) en de inhoud van de besluiten die zijn genomen. Over de gesprekken die 
zijn gevoerd, bestaan relatief weinig klachten. Er worden wel enkele "slordighe-
den" in de sfeer van de bejegening gemeld (zoals het onduidelijk communiceren 
over tijdstip en plaats van een hoorzitting, mondeling zaken beloven en daar ver-
volgens niet op terugkomen, etc.), maar de indruk bestaat niet dat deze elemen-
ten hebben bijgedragen aan beroepsprocedures. Ook als de bejegening perfect 
was gelopen, zouden naar alle waarschijnlijkheid de beroepsprocedures zijn 
gestart: de belangen die met de zaken zijn gemoeid, zijn groot. 

De belanghebbende 
Bij aanvang van deze studie leefde de veronderstelling dat belanghebbenden met 
meer financiele armslag eerder geneigd zouden zijn om bun rechtsmiddelen aan 
te wenden. Uit de Wm-casestudy is zowel een ontkrachting als een bevestiging 
van deze stelling te destilleren. 
De casus van het asfalteerbedrijf is voor deze analyse het meest richtinggevend. 
Daarbij was sprake van een belanghebbende met een — veronderstellenderwijs — 
flinke financiele armslag (het gaat om een vrij groot bedrijf dat een advocaat in de 
arm had genomen), en een groep van belanghebbenden met vrij weinig finan-
ciele middelen (de omwonenden). Beide partijen hebben fiks gebruik gemaakt 
van bun rechtsmiddelen. De omwonenden beschikten niet over voldoende mid-
delen om een advocaat in de arm te nemen, zij hebben zich gezamenlijk intensief 
in de materie verdiept en zelf de procedures gevoerd. 
De betroldcenheid van de advocaat in dit dossier lijkt in ieder geval op een 
moment in de procesgang ertoe geleid te hebben dat meer gebruik is gemaalct 
van juridische procedures dan voor de oplossing van het geschil strikt noodzake-
lijk was. Inzake een termijnoverschrijding is een voorlopige voorziening aange-
vraagd, terwijl het op dat moment aannemelijk was dat de vergunning er binnen 
een aantal weken zou komen te liggen. De aanvrager benadrukt echter dat het 
bedrijf procederen in het algemeen probeert te voorkomen. 
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De geinterviewde ambtenaren geven andere kenmerken van belanghebbenden 
aan, die samengaan met een sterke concentratie op procederen. Ter illustratie 
geven we een passage weer uit een interviewverslag met een ambtenaar. 

De respondent geeft aan dat je vaak al bij het eerste contact met een aanvrager 
kunt vaststellen of er een beroep zal volgen. De volgende factoren spelen een rol. 
De betrokken adviseur. Sommige adviseurs zijn berucht bij de, provincie. De amb-
tenaren weten dat sommige adviseurs altijd tot het uiterste zullen gaan. Een advi-
seur verdient meer geld als hij een aanvrager begeleidt tot aan de RvS. Hij advi-
seert de aanvrager om door te procederen om te voorkomen dat sommige 
voorzieningen moeten worden getroffen. Hij spiegelt de aanvrager dan voor dat 
het niet treffen van een voorziening veel besparingen oplevert. 
Betrokkenheid van milieugroeperingen. Als milieugroeperingen als belanghebbende 
van zich laten horen, dan kun je voorspellen dat het tot een procedure komt. 
Vele belanghebbenden. Als veel belanghebbenden van zich laten horen in de pri-
maire fase, dan kun je er vrij zeker van zijn dat het een zaak voor de RyS wordt. 
Betrokkenheid brancheverenigingen. De afvalverwerker I was aangesloten bij een 
branchevereniging. De procesgang is goed verlopen, het besluit is vrij makkelijk 
tot stand gekomen. Tegelijkertijd met deze zaak liep een aanvraag van een con-
current, die niet was aangesloten bij een branchevereniging. Daar is toen beroep 
op gekomen omdat de branchevereniging er alles aan heeft gedaan om te voorko-
men dat deze concurrent met het bedrijf van start kon gaan, met als argument dat 
er geen behoefte is aan nog een vergelijkbaar bedrijf in de regio. 

Algemene reflectie op de Algemene wet bestuursrecht 
De geinterviewde ambtenaren geven zonder uitzondering aan dat zij goed lcun-
nen werken met de bepalingen van de Awb, en dat zij de eisen die de Awb stelt 
aan de procesgang redelijk vinden. Zelfs de termijnen acht men op zich reeel, 
hoewel ze in de praktijk zelden worden gehaald (zie hiervoor, paragraaf 3). 

Een verklaring voor de algemene tevredenheid over de Awb wordt aardig onder 
woorden gebracht in de volgende interviewpassage: 

Een ambtenaar: "Respondent is van mening dat de eisen die in de Awb zijn ver-
woord, maatschappelijk aanvaarde elementen zijn, zoals goed en tijdig informe-
ren, serieus overleggen, proberen om tot een modus te komen. Eigenlijk wordt 
getracht om met een regeling iets vast te leggen wat vanzelfsprekend is of zou 
moeten zijn. Dit soort zaken regel je niet met wetgeving. Het gaat om de intentie 
waarmee mensen een procedure ingaan." 

Een geinterviewde advocaat merkt op dat de Awb-bepaling dat hangende bezwaar 
of beroep een nieuw besluit kan worden genomen (art. 6:18/19 Awb), een lastige 
regeling is. Voor de verschillende partijen is het niet duidelijk wat precies met 
deze regeling bedoeld wordt of wat je ermee lcunt. 
Dezelfde advocaat is bovendien van mening dat de proceskostenveroordeling 
royaler zou kunnen. Tegenwoordig is dit in een procedure als van het asfaltbedrijf 
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2 keer f 710,— plus de vergoeding van de griffiekosten. De werkelijke kosten zijn 
veel hoger. Voor de invoering van de Awb bestond de dubbele redelijkheidstoets 
(Velsen/De Waard). Indien je terecht rechtskundige hulp had ingeroepen en de 
uurkosten waren redelijk, dan werd de overheid veroordeeld voor de kosten wan-
neer de beschikking door de rechter vemietigd werd. Een consequentie hiervan 
was dat de bestuursorganen veel beter gingen letten op de lcwaliteit van de 
beschikkingen. 

Een voorbeeld van een mogelijkheid om de overheid meer aan de termijnen te 
laten houden, kan volgens de advocaat van het asfaltbedrijf in de Woningwet wor-
den gevonden. Indien een termijn niet wordt gehaald, dan wordt een fictieve 
bouwvergunning verleend. Dit zou ook bij de Awb kunnen worden ingevoerd: het 
onder bepaalde voorwaarden toestaan van activiteiten totdat een reeel besluit 
wordt genomen. Hierbij is van belang dat dit niet een onomkeerbare gedraging 
mag zijn. 
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De heer M. 	 Twee behandelende ambtenaren in de primaire 
fase 
De behandelend ambtenaar in bezwaar 
De behandelend ambtenaar in beroep 
De advocaat 

De heer A. 	 De behandelend ambtenaar in de primaire fase 
De behandelend ambtenaar in bezwaar 
De behandelend ambtenaar in beroep 
De rechter 

De heer C. 	 De behandelend ambtenaar in de primaire fase 
De behandelend ambtenaar in bezwaar 
De behandelend ambtenaar in beroep 
De rechter 

Bijlage 5 — De Algemene Kinderbijslagwet (AKw) 

1 INLEIDING 

Bij een regionale vestiging van de Sociale Verzekeringsbank (svB) zijn drie dos-
siers rondom een mcw-aanvraag intensief bestudeerd. De svB neemt jaarlijks vele 
mcw-beschildcingen, die in overgrote meerderheid een sterk gestandaardiseerd 
karakter hebben. Om zicht te krijgen op de wijze waarop de Awb de besluitvor-
ming in de primaire, bezwaar- en beroepsfase structureert, zijn drie dossiers 
geselecteerd waarover bezwaar- en/of beroepsprocedures zijn gevoerd. Het zijn 
alledrie zaken waarbij sprake is van internationale relaties. Deze zaken zijn in de 
regel complexer. Tijdens de gespreldcen is ook de normale procesgang bij — in ter-
men van de medewerkers van de SVB - `gladde zaken' aan de orde gekomen. 
De volgende drie dossiers zijn nader bekeken: de mcw-aanvraag van de heer M., 
de mcw-aanvraag van de heer A. en de mcw-aanvraag van de heer C. De studie 
heeft bestaan uit een analyse van de schriftelijke dossiers en een reeks vraagge-
sprekken. Met de volgende personen zijn gespreldcen gevoerd: 

De behandelende ambtenaar in beroep was in alle drie de zaken dezelfde. Een 
bezwaarmedewerker heeft twee dossiers behandeld. In totaal zijn m gesprekken 
gevoerd. Overigens dient te worden vermeld dat tijdens de gespreldcen met rech-
ters niet intensief op de specifieke casus is ingegaan, omdat zij deze niet helder 
meer voor ogen hadden. Deze gespreldcen hadden een meer algemeen karakter. 

In deze bijlage worden de resultaten van de studie naar de Am-dossiers beschre-
ven. Het stuk is als volgt opgebouwd. In de tweede paragraaf geven we een korte 
beschrijving van de drie dossiers. In de daaropvolgende paragrafen worden de 
resultaten van de analyse weergegeven, waarbij we achtereenvolgens ingaan op 
de primaire fase, de bezwaarfase en de fase van beroep. In de zesde afsluitende 
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paragraaf vindt een nadere reflectie plaats op een aantal relevante thema's dat 
fase-overstijgend is: de relatie bestuursorgaan/burger (bejegening), de belang-
hebbende en een algemene reflectie op de Algemene wet bestuursrecht. 

2 FEITELIIKE BESCHRIJVING VAN DE DRIE AKW-DOSSIERS 

De aanvraag van de heer M. 
M. woont in Nederland. Fen aantal kinderen woont in Marolcko. Het geschil 
spitst zich toe op een te hoog uitgekeerd bedrag aan kinderbij slag door de svs 
omdat voor een aantal kinderen jonger dan 16 jaar en wonend in Marokko ten 
onrechte tweevoudige kinderbijslag is betaald. De lcinderen voldoen niet aan de 
vereiste 'causaal verband', dat wit zeggen dat ze uitwonend zijn wegens studie. 
Daarop volgt een terugvordering van de svs. Vanwege allerlei vertraagde en 
onzorgvuldige besluitvorming wordt het teruggevorderde bedrag verlaagd. 
Nadien ontstaat een conflict over de te betalen rente over de periode van in 
gebreke zijn met de betaling. Dit geschil heeft een lange voorgeschiedenis en is 
pas onlangs afgesloten. 

De gang van zaken 
Op 12 januari 1999 is er een beschikking van de svs (primair besluit) dat het 
recht op kinderbijslag over de tweede, derde en vierde lcwartalen 1998 niet kan 
worden vastgesteld wegens het ontbreken van gegevens. In de beschikking wordt 
niet vermeld welke gegevens ontbreken. 

Op 29 januari 1999 dient M. een bezwaarschrift in. Op 28 april 1999 vindt een 
hoorzitting plaats (horen in bezwaar). In de hoorzitting is geconstateerd dat de 
zaak heel gecompliceerd ligt. De bezwaarde meent dat hem ten onrechte te wei-
nig kinderbijslag is betaald omdat hij voor een aantal kinderen dubbele bijslag 
had moeten ontvangen in plaats van enkele. Afgesproken is dat zowel bezwaarde 
als de svs de hele zaak op een rijtje zouden zetten en in contact zouden blijven. 
De svs geeft op 20 augustus 1999 bij brief een historisch overzicht van de ver-
leende kinderbijslag vanaf het vierde lcwartaal '995 tot en met het eerste kwartaal 
1998 (dus tot aan het besluit van 12 januari 1999). Daarbij komt de svs tot de 
conclusie dat er voor een bedrag van f 21.001,- te veel is uitgekeerd voor het 
tweede kwartaal van 1997 tot en met het eerste kwartaal van 1998. Dit omdat ten 
onrechte tweevoudige kinderbijslag is uitgekeerd voor kinderen waarvan het 'cau-
saal verband' (uitwonend zijn in verband met studie) ontbreekt. 
In december 1999 heeft een andere advocaat de zaak overgenomen. 
Op 4 april woo ontvangt de SVB een onderzoek van de Nederlandse ambassade 
in Marokko over de daar wonende kinderen van M. De zoon van M. heeft zes kin-
deren laten zien; twee waren er Met omdat ze elders respectievelijk aan het stude-
ren en ergens op bezoek waren en vijf kinderen wonen in Nederland. 
De nieuwe advocaat heeft op io april woo eindelijk, na een aantal mislukte 
pogingen, telefonisch contact opgenomen met de svs. De svs heeft haar verzocht 
om het bezwaarschrift van 29 januari 1999 in te trekken omdat belanghebbende 
geen baat zou hebben bij een besluit op bezwaar. Pas als het bezwaarschrift zou 
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worden ingetrokken, konden er namelijk inhoudelijke beslissingen over de zaak 
genomen worden. De advocaat trekt op 12 april 2000 het bezwaarschrift in. 
Op 19 juni 2000 is er echter nog geen beslissing van de SVB. De advocaat ver-
zoekt daarom tot een beslissing in een brief memorerende dat belanghebbende 
veel financiele schade aan het oplopen is vanwege het uitblijven van kinderbij-
slag. Op 28 juni 2000 schrijft de SVB aan de advocaat dat het dossier in behande-
ling is bij een andere afdeling en dat binnen vier weken een bericht zou komen. 
De advocaat stuurt op 7 augustus 2000 een rappel aan de SVB; er zijn immers zes 
weken verstreken sinds 28 juni 2000. Op 21 augustus 2000 rappelleert de advo-
caat nogmaals en sommeert de SVB de achterstallige beschikkingen te nemen en 
het daarbij horende bedrag uit te keren bij gebreke waarvan vanaf 28 juni 2000 

rente verschuldigd zou zijn. 

De SVB biedt op 18 augustus 2000 excuses aan en vraagt om uitstel voor vier 
weken. Op 30 augustus 2000 dient de advocaat een bezwaarschrift in tegen een 
fictieve weigering van de kinderbijslag over het tweede lcwartaal 1998 tot en met 
het eerste kwartaal van 2000 en een verzoek tot voorlopige voorziening bij de 
president van de rechtbank. 
Tussen de svs en de advocaat vindt op 5 september 2000 een telefonisch gesprek 
plaats waarin het volgende wordt afgesproken: A) wegens alle fouten gemaakt 
door de SVB zal het terug te vorderen bedrag wegens dringende reden geredu-
ceerd worden tot f 11.499,—. Daarmee gaat de advocaat alckoord. B) Achterstallige 
kinderbijslag zal zo snel mogelijk worden betaald in Marokko en in Nederland. 
Er is echter het probleem dat in Marolcko inmiddels wegens overlijden van een 
zus van de kinderen die de bedragen ontving, geen betaaladres meer voorhanden 
is. 
Op dezelfde datum neemt de SVB een beschilcicing met de bovengeschetste 
inhoud. 
Op 13 september 2000 laat de advocaat per brief aan de SVB weten dat, gezien het 
besluit, de voorlopige-voorzieningprocedure is aangehouden. Een tweede brief 
laat de SVB weten dat als de betaling correct is verlopen de vovo, het bezwaar-
schrift en het verzoek tot rentebetaling van 6% zal worden ingetrokken. De recht-
bank laat op 3 oktober 2000 aan de SVB weten dat zij is veroordeeld tot betaling 
van de proceskosten op grond van art. 8:75a Awb. Op 12 olctober 2000 beschikt 
de SVB over de terugvordering van f 11.499,— zijnde het te veel uitgekeerde 
bedrag van het vierde kwartaal van 1997 tot en met het eerste kwartaal van 1998. 
Het bedrag van het tweede tot en met het derde kwartaal 1997 werd ilcwijtgeschol-
den'. 
De advocaat laat op 5 januari 2001 aan de SVB weten dat: 
a. in Nederland te laat is uitgekeerd, waardoor aan rente een bedrag van f 74,64 

betaald dient te worden; 
b. in Maroldco de uitkering te laat is aangekomen, waardoor aan rente een 

bedrag van f 524,07 betaald dient te worden; en 
c. het griffiegeld betaald dient te worden (f 60,—). 

73 



Uit een interne memo van de SVB blijkt dat dit een onaangename wending is, 
temeer omdat de te late betaling in Marokko niet aan de svs te wijten valt, maar 
aan allerlei verwikkelingen daar. Daarnaast valt de te late betaling in Nederland 
en de betaling van het griffiegeld ook niet aan de SVB te verwijten, daar het bedrag 
op tijd is overgemaakt. 
Op 7 februari 2001 gaat een brief van de SVB naar de advocaat met mededelingen 
over de gang van zaken over de betalingen. De rente over de te late betaling in 
Nederland zal betaald worden, maar over de betaling in Maroldco niet. 
De advocaat stuurt op 19 februari 2001 een brief aan de svs met de mededeling 
dat alles betaald dient te worden, omdat anders rente gevraagd zal worden niet 
slechts vanaf 28 juni, maar vanaf de eerste dag dat de kinderbijslag niet is ontvan-
gen If  3.559,69). 
De SVB bevestigt op 2.6 februari 2001 de ontvangst van de brief van 19 februari, 
die zij beschouwt als een bezwaarschrift vanwege de connexiteit met het besluit. 
De sva meldt tevens dat een besluit binnen 13 weken zal worden genomen. 
Vervolgens laat de advocaat op 4 april 2001 aan de svs weten dat client M. rente 
vordert vanaf de eerste dag van de vertraging van de betaling. Er volgt ten slotte 
een hoorzitting waar de SVB op de eis van de aanvrager ingaat. 

De aanvraag van de heer A. 
A. woont in Nederland en heeft een zoon B. die in Marokko woont. B. heeft in het 
schooljaar 1995-1996 (gestart in september 1995) op een lyceum in de plaats X. 
onderwijs gevolgd en aldaar in 1996 zijn baccalaureaat behaald. In het acade-
misch jaar 1996-1997 (gestart in september 1996) is B. begonnen met een studie 
aan de faculteit der letteren in Y. De sits heeft met ingang van het vierde lcwartaal 
van 1996 kinderbijslag geweigerd. Het geschil spitst zich toe op de rechtsvraag of 
B. in 1996 "dezelfde opleiding" volgde als in 1995 conform het wettelijke vereiste. 
Hierbij speelt een wetswijziging met bijbehorende overgangsregeling een rol. 

De SVB stelt zich in het primaire besluit alsook in het besluit op bezwaar op het 
standpunt dat geen sprake is van "dezelfde opleiding", omdat er een overgang 
heeft plaatsgevonden die vergelijkbaar is met die van voortgezet naar universitair 
onderwijs en derhalve een verschil in niveau is. Dit laatste is van doorslaggevende 
betekenis. 
Eiser stelt zich op het standpunt dat niet hetzelfde niveau het onderscheidend cri-
terium is bij de uitleg van de wettelijke term "dezelfde opleiding", maar de 
inhoud van de opleiding. In casu is sprake van een overgang naar een diepgaan-
dere studie met dezelfde inhoud. Er is sprake van een aansluitend geheel. 

De rechtbank heeft de SVB in het gelijk gesteld: op grond van de wetsgeschiedenis 
staat het verschil in niveau eraan in de weg om te kunnen spreken van dezelfde 
schoolsoort. Overigens zijn er ook geen gronden aanwezig om het bestreden 
besluit te vernietigen. Het beroep van A. is ongegrond. 
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De gang van zaken 
Op 7 januari 1997 geeft de SVB een beschikking (primair besluit) over de toeken-
ning van kinderbijslag over het 4e kwartaal van 1996, inclusief korte motivering, 
een brochure en informatie over bezwaar. 
De SVB krijgt op 22 januari 1997 een brief van B. uit Marokko met het verzoek om 
de kinderbijslag voort te zetten omdat hij anders zijn studie moet afbreken. 
A. dient op 29 januari 1997 een kort bezwaarschrift (bezwaar) in, in het Frans 
geschreven. 
De SVB stuurt vervolgens op 30 januari 1997 een brief met bevestiging van ont-
vangst van het bezwaarschrift en een folder over de verdere gang van zaken. 
Op 7 april 1997 stuurt de sys een brief dat de termijn voor het besluit op bezwaar 
dreigt te worden overschreden en kondigt op grond van de Awb een verlenging 
van vier weken aan (tot 29 mei 1997). 
De SVB nodigt op 30 mei 1997 A. uit voor een hoorzitting op II juni 1997. Tevens 
verzoekt de SVB om een verlenging van de beslissingstermijn tot 4 weken na de 
hoorzitting. 
Een vriend van een collega van A. meldt op 4 juni 1997 telefonisch dat A. al sinds 
februari met vakantie in Marokko is en dat A. pas over twee maanden terug zal 
zijn (telefonische aantekening). 
Op 5 juni stuurt de SVB een brief naar A. met het verzoek akkoord te gaan met ver-
lenging van de beslissingstermijn tot 4 weken na terugkomst van vakantie. 
Op ii juni 1997 is een telefonische aantekening dat A. twee weken geleden is ver-
trokken (was toch met vakantie?) en dat A. zijn broer machtigt om hem bij de 
hoorzitting te vertegenwoordigen. 
De SVB stuurt op 16 juni 1997 vervolgens een brief met de bevestiging van de 
afspraak met A.'s broer voor een hoorzitting op 19 juni 1997. Deze hoorzitting 
vindt op 19 juni 1997 plaats (horen in bezwaar). De broer van A. vertegenwoor-
digt hem en een neef is tolk. A.'s stelling is dat het wel gaat om dezelfde oplei-
ding; dat A. veel kosten moet maken en of er niet iets te regelen valt met de SVB. 

De SVB legt echter uit dat de wet uitgevoerd dient te worden en geeft een folder 
met speciale informatie over de wetswijziging en tips voor eventuele belastingre-
geling. A.'s broer vraagt de SVB daarna om te wachten met een besluit tot A. terug-
komt half oktober. Ondanks het feit dat dit wel erg lang is, gaat de SVB akkoord 
met wachten op een besluit op bezwaar tot i november 1997. 

Op i juli 1997 ontvangt de SVB van de Nederlandse ambassade in Maroklco infor-
matie over het Maroldcaanse onderwijssysteem. 
Een kennis van A. belt op 6 oktober 1997 de SVB om te vragen of er een besluit 
ligt. De SVB meldt dat het besluit er nog niet is, maar dat het niet positief zal zijn 
(telefoonrapport). 
Kennelijk heeft A. moeite met deze mededeling en meldt zich op 16 oktober 1997 
bij het loket (loketrapport). 

Op 31 oktober 1997 is er de beschikking op bezwaar die het bezwaar ongegrond 
verklaart op grond van de Awb en de Wet van 21 december 1995 juncto art. 7 en 
26 AKW (zoals tot i januari 1996). 
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De advocaat stelt op 15 december 1997 vervolgens beroep in bij de rechtbank zon-
der gronden. Aanvulling van de gronden geschiedt op 2 maart 1998. De zitting 
zal plaatsvinden op 14 oktober 1998. De rechtbank verklaart op 30 oktober 1998 
het beroep van A. ongegrond. 
De advocaat van A. stelt op 9 december 1998 hoger beroep in bij de Centrale 
Raad van Beroep (cavil) op nader aan te vullen gronden, die op 14 april 1999 per 
fax bij de CRVB binnenkomen. De sva dient vervolgens op 4 mei 1999 haar ver-
weerschrift in met daarbij het verzoek aan de CRVB om de zaak aan te houden in 
verband met prejudiciele vragen die in twee soortgelijke zaken zijn gesteld aan 
het Europees Hof van Justitie van de EG (EHVI-EG) over de uitleg van art. 14 van de 
Samenwerkingsovereenkomst EEG-Marokko. 

De CRVB laat op 6 maart 2000 aan de sva weten de zaak op te schorten om te 
wachten op de uitspraak van het EHVI-EG. 

Het EHVJ-EG doet op zo maart 2001 uitspraak. De procedure loopt nog, want nu, 
na deze uitspraak, zal de CRVB de zaak weer verder behandelen. 

De aanvraag van de heer C. 
De beer C., woonachtig in Nederland, vraagt op 16 juni 1996 kinderbijslag aan 
voor drie ldnderen (G., G. en S.) waarvan hij de biologische vader is. De kinderen 
leven bij bun moeder A.D. in Turkije. C. is echter wettig gehuwd met U. en was 
dat ook tijdens de geboorte van de drie kinderen van A.D. Hij heeft de drie kinde-
ren van A.D. erkend en is met bun moeder A.D. door een imam religieus 
getrouwd, maar niet naar (Turks) burgerlijke recht. 
Op 15 november 1996 heeft de sits de kinderbijslag geweigerd toe te kennen 
vanaf het tweede lcwartaal van 1995. Reden is dat de kinderen noch als eigen kin-
deren, noch als pleegkinderen, noch als aangehuwde kinderen kunnen worden 
beschouwd op grond van de AKW. 

Gang van zaken 
C. dient op 23 september 1997, via zijn advocaat W., weer een aanvraag in bij de 
sva voor dezelfde ldnderen. 
De SVB weigert op 23 olctober 1997 (primair besluit) lcinderbijslag toe te kennen 
voor het derde kwartaal van 1996 t/m het vierde lcwartaal van 1997 met dezelfde 
motivering. 
Op 17 november 1997 dient, namens C., advocaat H. bezwaar in zonder gronden. 
De sva bevestigt op 21 november 1997 de ontvangst van het bezwaarschrift en 
geeft tot 18 december de tijd voor de aanvulling van gronden. De SVB zal trachten 
binnen 13 weken vanaf ontvangst van de bezwaargronden te beschikken. 
De advocaat van C. vraagt op 8 december om uitstel voor de aanvulling van gron-
den vanwege beedigde vertalingen van documenten uit Turldje. 
Op ro december 1997 bevestigt de advocaat per brief de telefonische afspraak 
met de sva die verlenging tot januari 1998 verleent. Het bezwaarschrift wordt 
op 23 december '997 per brief met de gronden aangevuld. Ms bijlagen zijn opge-
nomen verklaringen dat C. voor de kinderen in Turkije geld opstuurt en uittrek- 
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sels van het Turkse bevolkingsregister. Op 26 januari 1998 maakt de SVB per brief 
kenbaar dat de termijn voor de besluitvorming dreigt te worden overschreden en 
kondigt aan dat zij op grond van de Awb de termijn tot 17 maart verlengt. 
De SVB neemt op 4 februari contact op met de advocaat voor de planning van een 
hoorzitting en nodigt C. uit voor een hoorzitting op 5 maart 1998. Deze hoorzit-
ting vindt op 5 maart 1998 plaats (horen op bezwaar). De zoon van C. treedt hier-
bij op als tolk. De medewerkers van de SVB aanwezig bij de hoorzitting zijn ande-
ren dan degenen die het besluit hebben genomen. De advocaat van C. is ook 
aanwezig. C. begrijpt niet dat hij geen kinderbijslag kan krijgen: het zijn immers 
zijn kinderen en hij onderhoudt ze. Van de kant van de svs wordt hem uitgelegd 
dat de kinderen c.q. C. 's betrekking tot de kinderen niet voldoen aan de eisen van 
de AKW. Er wordt echter afgesproken om te kijken of er een mogelijkheid tot wet-
tiging van de kinderen bestaat. 
Op 12 maart 1998 stuurt de SVB het verslag van de hoorzitting naar de advocaat 
van C. 

Het besluit op bezwaar volgt op 26 maart 1998, waarbij het bezwaar ongegrond 
wordt verklaard. De motivering bevestigt het standpunt van de SVB: de drie kinde-
ren in kwestie zijn geen eigen kinderen in de zin van de AKW, dat wil zeggen wet-
tige kinderen geboren uit een geldig huwelijk. 

3 DE PRIMAIRE FASE 

De SVB kan worden beschouwd als een `beschikkingsfabriek' waar gebonden 
massabeschilckingen tot stand komen, zoals de beschikkingen op aanvraag van 
de kinderbijslag. In 2000 waren er 1.843.897 Axw-gerechtigden (gezinnen). In 
totaal ging het om 3.435.177 kinderen. 40.095 kinderen wonen daarvan in het 
buitenland. 68  De uitkeringen worden ieder half jaar aangepast aan de inflatie, 
daarnaast kunnen veranderingen in leeftijd, woon- en/of schoolsituatie aanlei-
ding vormen voor aanpassingen van de uitkering. Elke aanpassing is een nieuwe 
beschikking in de zin van de Awb. 

Interactie met aanvragers gedurende de primaire fase 
Op standaardvragen/formulieren volgen doorgaans standaardbeschildcingen. De 
beschildcingen op grond van de AKW zijn op grond van art. 4:12 Awb ie lid uitge-
zonderd van de hoorplicht in de voorbereidende fase (art. 4:7 en 4:8 Awb) van het 
primaire besluit, omdat het gaat om het vaststellen van financiele aanspraken. 
De contacten tussen client en ambtenaar in de primaire fase verlopen in de regel 
schriftelijk. Er wordt schriftelijk verzocht om bewijzen te overleggen. Clienten 
kunnen ook aan het loket verschijnen of naar het callcenter bellen. De loket-amb-
tenaren en callcentermedewerkers hebben inzicht in de gevoerde corresponden-
tie. Deze medewerkers kunnen navraag doen bij de behandelende ambtenaar. Bij 
ingewildcelder vragen verschijnt de behandelende ambtenaar ook wel eens zelf 

68. Bron: Jaarverslag 2000 SV13.. De weergegeven cijfers zijn jaargemiddelden. 

77 



aan het loket, of wordt de client doorverbonden. Dat komt niet zo heel vaak voor. 
Dit is echter wel mogelijk en hier zijn ook voorzieningen voor getroffen, zoals 
een rustige ruimte waar met de client een gesprek kan worden gevoerd, en de 
mogelijkheid om een tolk in te schakelen. 

Gezien de grote aantallen en de eenvormigheid van het merendeel van de beslis-
singen, is het begrijpelijk dat Axw-zaken in de primaire fase hoofdzaak schrifte-
lijk worden behandeld. In de overgrote meerderheid van de zaken is dat ook vol-
doende. Bij ingewildcelder zaken, waarbij redenen zijn om direct contact te 
zoeken met de ambtenaar die het primaire besluit voorbereidt, resulteert de pro-
cesgang, die is georienteerd op schriftelijke communicatie, in een lastige bereik-
baarheid van de ambtenaar. Uit gespreldcen met (vertegenwoordigers van) aan-
vragers is gebleken dat de behandelende ambtenaren lastig bereikbaar zijn voor 
Axw-aanvragers, getuige de volgende interviewpassage: 

Een advocaat: Het contact tussen advocaat en sva verloopt vooral schriftelijk. De 
client zelf gaat elk kwartaal persoonlijk langs bij de svs om informatie te overleg-
gen die nodig is voor de kinderbijslag. Hij heeft dan contact met de baliemede-
werker, maar niet met de behandelende ambtenaar zelf: "Daar komt mijn client 
niet doorheen," aldus de advocaat. De advocaat heeft wel geprobeerd om direct 
telefonisch contact te leggen met de behandelende ambtenaar. Dan wordt gezegd 
"u hoort van ons" en vervolgens volgt er niets. De advocaat stelt vraagtekens bij de 
bereidheid van de medewerkers van de svs om zaken uit te leggen. Wat de advo-
caat rest is formele brieven schrijven... 
Hoewel de bestudeerde casus volgens de respondent a-typisch zijn, omdat het 
alle internationale zaken betreffen, waarbij ook bezwaar en/of beroepsprocedures 
zijn gevoerd, staat de condusie over de moeilijke bereikbaarheid van de ambtena-
ren niet op zidizelf. De relatieve ontevredenheid van Axw-aanvragers over de con-
tacten in de primaire fase blijkt namelijk ook uit het klanttevredenheidsonder-
zoek van de SVB zelf. Zo zijn volgens dit onderzoek Ani-klanten van de SVB 

minder tevreden over de communicatie met de svs dan de andere klanten (Anw, 
Aow). Vooral het telefonische en schriftelijke contact laat te wensen over. 69  

De termijnen 
Voor de svs golden ten tijde van de besluitvorming andere termijnen dan de nor-
male Awb-termijnen (zie art. 4:13 Awb jo. art. 29c Ant). Op grond van dit laatste 
artikel moet een beschikking acht weken na de aanvraag volgen indien geen ken-
nisgeving is gegeven dat de termijn verlengd wordt (art. 29c, leden e2 en 3 mow). 
Indien informatie uit het buitenland moet worden vergaard, kan de termijn wor-
den verlengd met ten hoogste zes maanden (art. 29c, lid 4 Aim). 

In het algemeen worden de termijnen bij de Axw-beschikkingen gehaald, in ieder 
geval als het gaat om zogenaamde 'gladde zaken'. Dit zijn zaken waarvoor geen of 
weinig extra gegevens hoeven te worden opgevraagd. Van het totaal aantal 

69. Bron: Jaarverslag z000 SVB, p.48. 
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beschikkingen geschiedt 85% automatisch. De werkprocedures bij de `productie-
afdelingen' van de SVB zijn sterk geautomatiseerd, waarbij de termijnen in de pro-
cedure zijn ingebouwd. In het systeem zijn zogenoemde `welckers' ingebouwd, 
zodat de behandelende ambtenaar een seintje krijgt als op een dossier actie 
ondernomen moet worden. 

Bij de bestudeerde dossiers was in twee van de drie zaken geen sprake van een 
termijnoverschrijding in de primaire fase. Bij het dossier van aanvrager M. was 
echter sprake van forse termijnoverschrijdingen, die van invloed zijn geweest op 
het procesverloop. Dit dossier wordt door de ambtenaren zelfs aangemerkt als 
een 'worst-case': het had niet zo mogen lopen. Volgens de behandelende ambte-
naren is de zaak door organisatorische oorzaken `blijven liggen'. 
Door de termijnoverschrijdingen zag aanvrager M. zich genoodzaakt om de SVB 

onder druk te zetten, om de zaak vlot te trekken, door een bezwaar tegen een fic-
tief besluit in te dienen en een voorlopige voorziening aan te vragen. Uiteindelijk 
zijn beide zaken ingetroldcen en is er een bevredigende oplossing gekomen. De 
termijnoverschrijdingen hebben ertoe geleid dat de aanvrager lange tijd in finan-
ciele onzekerheid heeft verkeerd. Het ging namelijk over een aanzienlijk bedrag. 

Informatievergaring 
Om de informatie te verkrijgen die nodig is om een besluit te kunnen nemen, 
worden aanvragers in de regel schriftelijk verzocht om informatie te leveren. Het 
gaat daarbij om zaken als schoolverklaringen, bewijzen van onderhoud, adresge-
gevens, etc. Bij mcw-gerechtigde kinderen die niet in Nederland wonen, kan 
nader onderzoek worden verricht in het betreffende land. Deze onderzoeken wor-
den door de ambassades ter plaatse verricht. 
In de overgrote meerderheid van de gevallen volstaat echter de standaardwijze 
om schriftelijk informatie te vergaren. Bij ingewildcelder zaken — vaak met een 
internationaal karakter — schiet de informatievergaring wel eens tekort. De 
behandelaars van bezwaarschriften constateren soms dat het onderzoek in de pri-
maire fase niet altijd diepgaand genoeg is geweest: "De beslissers kijken niet ver-
der dan hun neus lang is." Naar schatting van een bezwaarmedewerker komen in 
ongeveer 30% van de gevallen in de bezwaarfase nieuwe feiten aan het licht. 

De rechtmatigheid van de toegekende mcw-uitkeringen hangt sterk samen met de 
lcwaliteit van de informatievergaring. Is voldoende informatie bekeken om een 
rechtmatig besluit te nemen? De overheid legt een rechtmatigheidseis van 1% op. 
Hiermee wordt bedoeld dat niet meer dan 1% van alle uitbetalingen onrechtmatig 
mag zijn. Uit gegevens van de svs blijkt dat de rechtmatigheidseis ten aanzien 
van de AKW niet wordt overschreden: voor de jaren 1997, 1998 en 1999 gelden 
rechtmatigheidscijfers van respectievelijk 0,96%, 0,79% en 0,53%• 0  

70. 	Bron: Jaarverslag 2000 SVB, p. 39. 
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Bet rokkenheid van juristen 
In de fase van primaire besluitvorming zijn geen juristen betrokken. De mede-
werkers van de 'productieafdeling' die de primaire beschikkingen opstellen, zijn 
op mno-Hno-niveau geschoold en daarnaast intern specifiek opgeleid voor het 
verrichten van hun werk. Voor vragen fungeren de juristen die werkzaam zijn bij 
de afdeling bezwaar en beroep als juridische vraagbaak bij complexere besluiten 
in primo. Bovendien stellen de juristen werkzaam bij de afdeling wetscommuni-
catie handleidingen op voor de primaire fase. Hierin 'vertalen' zij ook de uitkom-
sten van bezwaar- en beroepsprocedures voor de 'productieafdelingen'. Ook deze 
juristen fungeren wel eens als adviseur voor de primaire fase. 

De motivering van het primaire besluit 
In overgrote meerderheid heeft de motivering van mcw-besluiten een standaard-
karakter. Zij "rollen uit de computer". De ambtenaren in primo hebben de moge-
lijkheid om de standaardmotiveringen aan te passen of nader uit te werIcen. 
Vooral bij de eenvoudige, nationale besluiten komt dat niet vaak voor. Bij de inge-
wikkelder internationale zaken wordt de motivering veelal wel op maat gesneden. 

De beperkte motivering in de primaire fase is een bewuste keuze, getuige het vol-
gende interviewfragment: 

Een behandelaar in bezwaar. "De hoorzitting in bezwaar heeft vaak als functie het 
nader uitleggen van het primaire besluit. De toelichtingen op het primaire besluit 
zijn met opzet summier gehouden. Daar spelen efficientieoverwegingen mee: in 
98 van de mo gevallen hebben mensen voldoende aan die summiere uitleg, die 2 

gevallen die overblijven Icffigen in de bezwaarfase desgewenst 'het voile pond'. 
Als je alle primaire besluiten specifiek zou motiveren, dan zou daar erg veel capa-
citeit in gaan zitten." Respondent heeft de indruk dat de medewerkers die de pri-
maire besluiten nemen `niet wakker liggen' van het motiveringsvereiste in de 
Awb. Het is een keuze om summier te zijn in de toelichting op het besluit, van-
wege capaciteitsoverwegingen, je 'Iaat de computer ratelen'. Bij ingewikkelde 
zaken wordt wel eens een briefie met een toelichting gevoegd, maar dat wordt 
vaak vergeten. Men gaat ervan uit dat het in bezwaar we! wordt 'rechtgebakken'. 
Bij de Anv-beschildcingen wordt voor de algemene procesgang gekeken naar de 
grote aantallen. 

De behandelaars in bezwaar geven aan dater wel wat aan te merken is op de juri-
dische kwaliteit van de primaire besluiten. Dat geldt met name ten aanzien van 
het afwegen van feiten en omstandigheden. De hoge mate van standaardisering 
van de primaire fase is daar volgens deze respondenten debet aan. 

Terugkoppeling benvaar en beroep naar de primaire bestuitvoorbereiders 
Als een zaak gegrond wordt verklaard in bezwaar of beroep, dan wordt dat altijd 
teruggekoppeld naar de behandelaar in primo. Dezelfde ambtenaar neemt een 
nieuw besluit. De afdeling wetscommunicatie bestudeert uitspraken en gaat na of 
deze aanbevelingen bevatten voor de organisatie. Algemene aanwijzingen wor- 
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den door hen gecommuniceerd, en ook via het geautomatiseerde systeem zijn op 
onderwerp uitspraken van rechters te vinden. 

4 DE BEHANDELING IN BEZWAAR 

Bezwaarschriften worden behandeld door de afdeling bezwaar en beroep. Daar 
zijn io medewerkers bezwaar en 2 vestigingsjuristen werkzaam. Een medewer-
ker behandelt naar schatting per jaar zo'n 16o bezwaarschriften. 

Ontvankelijkheid bezwaarschriften 
Voor het indienen van bezwaarschriften gelden termijnen. Als een bezwaar-
schrift buiten de gestelde termijn binnenkomt, dan reageert de SVB daar op met 
een ontvangstbrief waarin tevens de vraag wordt gesteld of men redenen wil aan-
geven voor de verlate indiening. Als daar gegronde redenen voor zijn (ongevallen, 
ziekenhuisopname, etc.), dan wordt het bezwaar in behandeling genomen. Een 
lange vakantie in het buitenland geldt voor de svs niet als een gegronde reden. 
Als er geen gegronde reden voor de late indiening is, dan wordt het bezwaar-
schrift echter wel bekeken. Mocht uit het bezwaarschrift namelijk blijken dat er 
sprake is van een kennelijke fout, dan wordt het bezwaar toch heroverwogen en 
zal een nieuw besluit worden voorbereid. Het bezwaarschrift wordt dan 
beschouwd als een verzoek om herziening. 

Het horen in de bezwactifase 
Naar schatting in ongeveer 40 tot 50% van de bezwaarschriftenprocedures wor-
den hoorzittingen georganiseerd. Bij de overige zaken blijft het horen achterwege 
omdat (1) geheel tegemoet wordt gekomen aan het bezwaar; (2) het bezwaar ken-
nelijk ongegrond is; of (3) er sprake is van kennelijke niet-ontvankelijlcheid. Dat 
laatste komt niet zo vaak voor, naar schatting bij minder dan 3% van de gevallen. 
Ook blijft een hoorzitting wel eens achterwege als er inhoudelijk geen redenen 
voor zijn. Dat gebeurt vaak in — telefonisch — overleg met de bezwaarde: 

Een behandelaar in bezwaar: "Er vindt geen hoorzitting plaats als er geen nieuwe 
feiten zijn en als de zaak juridisch helder ligt." Respondent pakt dan vaak de tele-
foon. Hij legt de aanvrager de situatie voor, geeft aan dat een hoorzitting wat hem 
betreft mogelijk is, maar dat het zonde zal zijn van de tijd; `dan jaag je mensen 
maar op kosten, die moeten er tenslotte een middag voor vrij nemen'. Vaak gaan 
mensen ermee akkoord dat op basis van de stukken een nieuw besluit wordt 
genomen. 

Alle geinterviewde ambtenaren in bezwaar geven aan dat het soms goed mogelijk 
is om met een korte telefonische uitleg van het primaire besluit aan het bezwaar 
tegemoet te komen. Er is in het verleden overvvogen om bier een standaardproce-
dure van te maken. Nadat telefonisch contact heeft plaatsgevonden, zou een brief 
kunnen volgen waarin de telefonisch gegeven uitleg nog eens wordt verwoord. 
Onder aan die brief zou een antwoordstrook kunnen worden gevoegd waarop 
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mensen kunnen aangeven of ze (i) een besluit op bezwaar wensen; (2) een hoor-
zitting willen; of (3) het bezwaarschrift willen intrekken. Van een dergelijke stan-
daardprocedure is uiteindelijk afgezien, omdat er discussie over ontstond of deze 
handelwijze we! Awb-conform is. 
De hoorzitting wordt verricht door een ambtelijke commissie, bestaande uit de 
behandelende ambtenaar in bezwaar en een collega bezwaarmedewerker die 
onbekend is met de zaak. Ter introductie worden de aanwezigen voorgesteld en 
worth de procedure uitgelegd. Tevens wordt aangegeven dat het mogelijk is om 
het bezwaar in te trekken als partijen er tijdens het gesprek uitkomen. 

Probleemoplossend vermogen van de hoorzitting in bezwaar 
Net komt regelmatig voor dat problemen gedurende de hoorzitting de wereld uit 
worden geholpen. Sommige bezwaren komen voort uit onduidelijkheid over het 
primaire besluit. In de hoorzitting in de bezwaarfase wordt een en ander nog 
eens uitgebreid uitgelegd. Het komt voor dat bezwaarden na uitleg bun bezwaar-
schrift intrekken. Als sprake is van een terugvordering gecombineerd met een 
herzieningsbesluit, dan komt het ook voor dat tijdens de hoorzitting in bezwaar 
een regeling wordt getroffen over bijvoorbeeld een spreiding van de terugvorde-
ring over een groter aantal maanden. De terugvordering geeft namelijk enige 
onderhandelingsruimte voor de svis-medewerkers, waardoor partijen er onder-
ling uit kunnen komen. Ook als een bezwaar voornamelijk is ingegeven door 
ontevredenheid over de dienstverlening/bejegening, is het wel eens mogelijk om 
gedurende de bezwaarfase tot een vergelijk te komen. 

In de bestudeerde dossiers A. en C. heeft de hoorzitting in bezwaar niet tot een 
oplossing geleid. De zaak C. verdient daarbij nadere aandacht. Daar was sprake 
van een onduidelijkheid over de afstemming tussen het Nederlandse en het 
Turkse recht. De behandelaar in bezwaar heeft zelf aangestuurd op een beroeps-
procedure, omdat men over deze kwestie graag een rechterlijke uitspraak wilde. 
De zaak is vervolgens voorgelegd aan de rechter, die net als de svii oordeelde dat 
de mcw-aanvraag niet gehonoreerd kon worden. 
Bij de zaak A. heeft de broer van de aanvrager de hoorzifting bijgewoond. De 
behandelend ambtenaar: "Dat is geen ideale situatie, want je weet niet hoe de 
broer de uitleg van de svn overbrengt op de aanvrager. Hitstellen vonden we toen 
geen goede optie, omdat de zaak anders over de termijnen been zou gaan." Tij-
dens deze zitting is getracht om uit te leggen waarom het primaire besluit afwij-
zend is geweest. Dat heeft echter niet geleid tot het intrekken van het bezwaar. 

Bij de zaak M. is het allemaal wat vreemd gelopen. De uitkomst van de hoorzit-
ting was de afspraak dat de slits een en ander op een rijtje zou zetten vanwege de 
complexiteit van de zaak, en dat partijen elkaar op de hoogte zouden houden. 
Mede vanwege een lopend onderzoek in Marokko heeft de zaak vervolgens erg 
lang stilgelegen. Ongeveer een jaar later trekt de advocaat het bezwaarschrift in, 
na telefonisch overleg met de svn. Het overleg tijdens de — zeer langdurige — 
bezwaarfase (hoorzittingen en telefonisch) heeft probleemoplossend gewerkt: 
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men is er uiteindelijk uitgekomen. Maar de gang van zaken verdient volgens de 
betroldcen medewerker van de SVB zeker niet de schoonheidsprijs. 

Termijnen in bezwaar 
Voor de behandeling van een bezwaarschrift geldt een termijn van 13 weken, met 
de mogelijkheid om deze eenzijdig te verlengen met 4 weken. Volgens een res-
pondent worden naar schatting 6o tot 70% van de zaken binnen de termijn van 
13 weken afgedaan, 70 tot 8o% van de zaken in 17 weken. 

Een behandelaar in bezwaar: "Het overschrijden van termijnen wordt door de SVB 

als een probleem gedefinieerd. Er wordt nu ook aan gewerkt, er zijn doelstellin-
gen geformuleerd ten aanzien van de te halen termijnen. Ook in het kader van 
een Icwaliteitstraject is er aandacht voor. Indien sprake is van een capaciteitsge-
brek, wordt wel afgewogen welke zaken met voorrang dienen te worden behan-
deld: welke Idanten willen zo snel mogelijk worden geholpen? Het ligt bijvoor-
beeld voor de hand dat Idanten voor terugvorderingsbeschildcingen het niet zo 
erg vinden om even te wachten." 

Termijnen in bezwaar worden bij de svB landelijk gemonitord. Er is een landelijk 
systeem (RoBB) waarin kan worden nagegaan of termijnen worden gehaald. 
Bovendien wordt ook binnen de onderzochte vestiging van de SVB gestuurd op 
termijnen. De bezwaarmedewerkers zijn ingedeeld in groepen, periodiek wordt 
aangegeven welke groep de termijnen in welke mate heeft overschreden. Op die 
manier wordt een competitie-element geintroduceerd. 

Termijnoverschrijdingen zijn volgens een behandelaar in bezwaar regelmatig te 
wijten aan aanvragers die de gevraagde gegevens te laat aanleveren. In de regel 
worden bezwaarden schriftelijk op de hoogte gesteld van (dreigende) termijn-
overschrijdingen. De casus M. laat zien dat dat ook wel eens misgaat. In deze 
zaak was dat vooral te wijten aan miscommunicatie binnen de SVB: een vrij groot 
aantal mensen heeft zich met de zaak beziggehouden, waardoor zaken onduide-
lijk werden en de communicatie naar de bezwaarde niet goed is verlopen. 

In de onderzochte casus M. zijn bijna systematisch alle beloofde beslissingster-
mijnen niet nagekomen, overigens soms — maar niet consequent — met vermel-
ding daarvan. In de casus A. en C. heeft de SVB het schriftelijk gemeld wanneer 
termijnoverschrijdingen dreigden, met vermelding van een nieuwe termijn. De 
vertraging in zaak A. had te maken met de afwezigheid van de aanvrager wegens 
vakantie. 

Heroverweging 
De svB-medewerkers menen dat zaken in bezwaar volledig worden heroverwo-
gen. Uit de dossiers en de gesprelcken blijkt dat het daarbij gaat om het inwinnen 
van aanvullende informatie, het verzamelen van jurisprudentie en het opnieuw 
bezien van de juridische aspecten. De doelmatigheidscomponent ontbreelct in 
deze heroverweging volledig. • 
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1997 	 1998 	 1999 	 2000 

r 	 
Aantal bezwaarschriften AKW 	 10.416 	10.771 	 8.457 	 8.408 

Aantal beroepszaken AKW 	 710 	 1.133 	 1.035 	 709 

De besluiten op bezwaar in de casus A. en C. bevestigen het primaire besluit of 
verklaren het bezwaar ongegrond. De motivering is uitgebreid, maar doet niet af 
aan het felt dat de svs op haar standpunt blijft voor wat betreft de juridische 
begrippen die in het geding zijn. Daar hebben de zienswijze en de informatie van 
belanghebbenden geen verandering in gebracht. Dit betekent echter niet dat er 
geen heroverweging heeft plaatsgevonden. Dat is wel degelijk gebeurd: er is aan-
vullende informatie ingewonnen, er is jurisprudentie verzameld, etc. 

De `zeeffunctie' van de bezwacofase 
In het algemeen kan worden geconstateerd dat de geinterviewde ambtenaren 
zeer tevreden zijn met de 'reparatiemogelijkheid' die de Awb biedt in de bezwaar-
fase. Vooral in een teschikkingenfabriek' is een dergelijke mogelijIcheid van 
groot belang, omdat fouten die in de primaire fase zijn gemaakt er zo in bezwaar 
kunnen worden uitgefilterd. Bovendien hebben de ambtenaren de indruk dat van 
de bezwaarfase een filterwerking uitgaat. De hieronder weergegeven aantallen 
illustreren de zeefwerking van de bezwaarfase. 

Onderstaand schema bevat de aantallen bezwaar- en beroepschriften inzake de 
AlCw die in de jaren 1997-2000 zijn ingediend.” 

Van de bezwaarschriften uit zoo° is 33% gegrond verklaard, en 43% ongegrond. 
In beroep verklaarde de rechtbank in z000 24% van de aangespannen kinderbij-
slagprocedures gegrond, in 55% van de gevallen werd het beroep ongegrond ver-
klaard. 

5 DE FASE VAN BEROEP 

Rechterlijke uitspraken over procedurevereisten 
Volgens een respondent gaan rechterlijke uitspraken voornamelijk over inhoude-
lijke zaken. Daarnaast komen in rechterlijke uitspraken ook wel eens de volgende 
procedurele elementen aan de orde: er is geen hoorzitting gehouden in de pri-
maire fase, terwijI dat wel in de rede had gelegen en het onderzoek is onvolledig 
geweest. Volgens dezelfde respondent letten rechters nauwelijks op termijnover-
schrijdingen — soms bevat een uitspraak echter wel eens een 'kat' aan de sits over 
een overschreden termijn. 

71. 	Bron: Jaarverslag z000 SVB. p. 42. 
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Doelmatigheid versus rechtmatigheidstoetsing 
In de bestudeerde zaken waarbij de zaak voor de rechter is gebracht (A. en C.), 
zijn geen doelmatigheidskwesties aan de orde geweest. Het oordeel van de rech-
ter werd gevraagd over de betekenis en interpretatie van wettelijke bepalingen en 
termen en of daaraan is voldaan. De doelmatigheid van het genomen besluit 
werd niet in het geschil betrokken. 

Termijnen 
Op basis van de bestudeerde casus ontstaat de indruk dat de administratieve pro-
cedures volgens de regels verlopen. Ze duurden dan ook niet onevenredig lang. 
De procedure in casus A. is in hoger beroep vertraagd door een aanhouding. 

6 TER AFSLUITING 

Ter afsluiting gaan we nader in op twee faseoverstijgende zaken: de belangheb-
bende en een algemene reflectie op de Algemene wet bestuursrecht 

De belanghebbende 
De suggestie leeft dat sommige typen belanghebbenden eerder geneigd zullen 
zijn om door te procederen dan andere. Zo wordt gesteld dat partijen met veel 
financiele armslag eerder zullen procederen, en dat ideele belanghebbenden 
geneigd zullen zijn om optimaal gebruik te maken van hun rechtsmiddelen. Uit 
de behandelde casus zijn deze vooronderstellingen echter niet gebleken. Wel ligt 
het voor de hand dat partijen voor wie een aanmerkelijk financieel belang op het 
spel staat (zoals bijvoorbeeld aanvrager M.) eerder geneigd zullen zijn om door te 
procederen. 
Verder is het opmerkelijk dat opvallend veel Marolckaanse aanvragers bezwaar- en 
beroepsprocedures voeren. Op basis van dit onderzoek is het niet mogelijk om 
daar verklaringen voor aan te dragen. 

Algemene reflectie op de Algemene wet bestuursrecht 
De respondenten geven in het algemeen aan dat er goed met de Awb valt te wer-
ken: "de Awb stelt geen onmogelijke eisen aan het bestuursorgaan". Met name de 
`reparatiemogelijkheid', die is ontstaan door invoering van de bezwaarfase, vin-
den respondenten een positief punt van de Awb. Volgens meerdere respondenten 
is de Awb van invloed geweest op de verbetering van de kwaliteit van de proces-
gang. Door de Awb is daar sterk in geInvesteerd. De Awb-normen zijn geinte-
greerd in de procedures die de primaire fase structureren. 
Een respondent geeft aan dat sommige bepalingen van de Awb veel werk opleve-
ren. Uit werklastoverwegingen is men op een gegeven moment gestopt met het 
standaard toezenden van de stulcken in de bezwaarfase, dat doet men nu alleen 
als mensen erom verzoeken. In de brief wordt wel vermeld dat het dossier ter 
inzage ligt. Een respondent geeft aan dat de optie `telefonisch horen' in bezwaar 
voor sommige zaken wenselijk zou zijn (zie hiervoor onder het kopje bezwaar-
fase). 
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Dancing D. 	 De behandelend ambtenaar in de primaire fase 

De behandelend ambtenaar in bezwaar en 

beroep 

Café E. 	 De behandelend ambtenaar in de primaire fase 

De behandelend ambtenaar in bezwaar en 

beroep 

De advocaat 

De rechter 

Café Z. 	 De behandelend ambtenaar in de primaire fase 

De behandelend ambtenaar in bezwaar en 

beroep 

Bijlage 6— Openbare orde 

1 INLEIDING 

Bij een gemeente zijn drie dossiers over openbare orde intensief bestudeerd. Om 
zicht te krijgen op de wijze waarop de Awb de besluitvorming in de primaire, 
bezwaar- en beroepsfase structureert, zijn drie dossiers geselecteerd waarover 
bezwaar- en/of beroepsprocedures zijn gevoerd. Het zijn alledrie zaken waarbij 
horecaondernemingen betroldcen zijn bij incidenten: Dancing D., café E. en café 
Z. De studie bestond uit een analyse van de schriftelijke dossiers en een reeks 
vraaggespreldcen. Met de volgende personen zijn de gesprekken gevoerd: 

In deze bijlage worden de resultaten van de studie naar openbare-ordedossiers 
beschreven. Het stuk is als volgt opgebouwd. In de tweede paragraaf geven wij 
een korte beschrijving van de drie dossiers. In de daarop volgende paragrafen 
worden de resultaten van de analyse weergegeven, waarbij we achtereenvolgens 
ingaan op de primaire fase, de bezwaarfase en de fase van beroep. In de zesde 
afsluitende paragraaf vindt een nadere reflectie plaats op een aantal relevante 
thema's dat faseoverschrijdend is: de relatie tussen bestuursorgaan/burger (beje-
gening), de belanghebbende en een algemene reflectie op de Algemene wet 
bestuursrecht. 

2 FEITELIJKE BESCHRIJVING VAN DE DRIE OPENBARE-ORDEDOSSIERS 

Dancing D. 
Dancing D. is een horecaonderneming waarbij zich een aantal incidenten heeft 
voorgedaan. Een daarvan is een ernstige schietpartij waarbij een persoon zwaar- 
gewond raakt. Bovendien is er, volgens de politie, sprake van drugs- en wapenbe- 
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zit bij bezoekers en personeel. Fen half jaar na dit incident worden door de burge-
meester en B&W een drietal besluiten genomen: intreklcing van vergunningen 
en een sluitingsbevel. Tegen de intrekking van een der vergunningen en het slui-
tingsbevel wordt, met succes, een voorlopige voorziening gevraagd (schorsing), 
waarna het bestuursorgaan de besluiten intrekt. 

Gang van zaken 
Op 7 oktober 1996 worden een exploitatievergunning (art. 2 Horecaverordening) 
met voorschriften en een drank- en horecavergunning (art. 3 lid i sub a Drank- en 
Horecawet) verleend. A. en K. zijn aangewezen als bedrijfsleiders en beheerders. 

Bij het bovengenoemde café vindt op 19 september 1999 een schietpartij plaats. 
Naar aanleiding van deze schietpartij verschijnt vervolgens in de lokale krant op 
21 september een artikel waarin ene N. — later bedrijfsleider van het etablisse-
ment — beweert dat de politie alles fout heeft gedaan en 3 mensen heeft aange-
houden die niets met de schietpartij te maken hadden. In een brief spreken de 
vergunninghouders verbazing uit over feit dat de 3 personen die de gewonde naar 
het ziekenhuis hebben gebracht, zijn aangehouden. 
Ene L. schrijft op 23 september 1999 een brief aan het Klachtenbureau Justitie 
(politie) over het optreden van de politie bij de schietpartij van 19 september. De 
politie zou niets hebben gedaan met de waarschuwingen van aanwezigen over 
een 'gek' die gewapend en dronken bedreigingen uitte. Hij schrijft ook een brief 
aan de Nationale ombudsman: die schrijft terug (20 oktober 1999) dat eerst met 
de politie Utrecht de klacht behandeld dient te worden (de korpsbeheerder). Dan 
pas is het namelijk mogelijk dat de Nationale ombudsman de klacht in behande-
ling neemt. Op 19 januari 2000 schrijft de Nationale ombudsman aan L: ik heb 
niets meer gehoord dus is het dossier gesloten. 
Ene N. vraagt op 18 januari 2000 bij Justitie een vergunning aan voor een parti-
culiere beveiligingsdienst voor o.a. Dancing D. 
Op 16 februari woo wordt een p.v. door de politie geschreven over het schietinci-
dent van 19 september. Daarnaast wordt op 23 februari 2000 door de politie een 
ambtelijke rapportage aan de burgemeester over de schietpartij gepresenteerd. 

Op i maart zoo() (op 3 maart uitgereikt) wordt het primair besluit genomen. Dit 
heeft als inhoud: A) intreklcing van de horecavergunning (o.g.v. art. 31 lid i sub d 
jo. art. 31 lid 6 Drank- en Horecawet) en B) intrekking van de exploitatievergun-
ning o.g.v. art. to lid 2 sub c Horecaverordening. De motivering luidt als volgt: Er 
is regelmatig geschoten. Bovendien had reeds in 1996 een incident plaatsgevon-
den. Het incident van 1999 ging gepaard met veel schieten en harddrugs op het 
parkeerdek van de parkeergarage. Na dit incident hadden wij meteen de vergun-
ningen willen intrekken, maar in het kader van zorgvuldige besluitvorming en 
afweging van uw financiele belangen hebben wij afgewacht tot de afronding van 
het technisch onderzoek van de recherche. Meteen na het incident hebben wij 
met u een gesprek gevoerd en deze intentie kenbaar gemaakt en gewaarschuwd 
dat als in de tussentijd weer incidenten zouden plaatsvinden, de vergunningen 
meteen zouden worden ingetrokken. Nu is de uitkomst van het onderzoek 
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bekend, waardoor een goede besluitvorming mogelijk is. Uit het onderzoek blijkt 
dat de portier en een barmedewerker hebben geschoten. Daarnaast blijkt dat een 
andere portier een vuurwapen in de hand had en dat door ander personeel voor 
de inrichting is geschoten. Ook werden vuurwapens door personen en bezoekers 
gedragen en is het aannemelijk dat de drugs door personeel of bezoekers zijn ach-
tergelaten. Uw gelegenheid trekt `selectief publiek en er is de afgelopen tijd veel 
politie-interventie nodig geweest. Daarnaast is de bedrijfsvoering van A. weinig 
hoopgevend voor de toekomst: hij is niet in staat om incidenten te voorkomen 
(tact, mentaliteit, overwicht), dus blijft er gevaar voor openbare orde en veiligheid. 
Bovendien is hij aangehouden wegens wapenbezit en drugs, hetgeen de beden-
kingen over de persoonlijkheid van A. bevestigt. Op grond van art. m lid 2 sub c 
Horecaverordening besluit ik tot intrekking van de vergunning. De exploitatie 
dient terstond te eindigen; bovendien overweeg ik — gezien de ernst van de zaak — 
om het pand voor een jaar te sluiten, maar hierover wordt u apart geinformeerd. 

Op i maart 2000 wordt A. gehoord over het voorgenomen besluit om het pand te 
sluiten (horen voor primair besluit C.): C. stelt dat alles overmacht was en dat er 
nooit geschoten is. Daarnaast stelt hij dat er geen bewijs is dat het personeel 
wapens heeft, dat bovendien het personeel niet in dienst is en dat er nooit wapens 
zijn gevonden. Dat alles aan veiligheid is gedaan. Er komt weliswaar naar 
publiek, maar dat is niet zijn schuld. Hij zal procederen tot Straatsburg vanwege 
het (niet-)optreden van de politie. Hij wordt gestraft en zal de burgemeester aan-
klagen. Sluiting betekent huurachterstand en dat mensen het criminele circuit 
ingaan. Hij vindt het vreemd dat de gemeente na een incident wil sluiten, terwijl 
hij maatregelen heeft genomen om de veiligheid te vergroten. 
Op 3 maart wordt 0. — de eigenaar van het pand — gehoord in verband met voor-
genomen sluiting: 0. betreurt de sluiting niet, want hij vindt de huurders verve-
lend en heeft hen niet meer in de grip. Bovendien kan hij nu, gezien de huurach-
terstand, de huurovereenkomst opzeggen. Daar is zijn advocaat reeds mee bezig. 
Bovendien heeft 0. andere ideeen met het pand, want een fysiotherapeut is erin 
geinteresseerd. Hij wacht de besluitvorming af. 
De burgemeester stuurt op 8 maart 2000 een brief aan A. en K. over het incident 
van 19 september 1999 met de mededeling dat N. een klacht heeft ingediend 
over de afhandeling van de zaak door de politie. Na dit incident werd echter 
onvoldoende aanleiding gezien om meteen te sluiten: "De politiechef heeft op 
23 februari 2000 de rapportage gestuurd. Op grond van deze rapportage acht ik 
het noodzakelijk om toepassing te geven aan art. 174 Gem.w. en dus het pand te 
sluiten. Op i maart heb ik A. op de hoogte gesteld van het voornemen te sluiten 
en hij heeft zijn zienswijze naar voren gebracht. Bovendien heb ik ook de eige-
naar 0. van het perceel van de sluiting op de hoogte gesteld. Hij kon op 3 maart 
zijn zienswijze naar voren brengen. A. is intussen aangehouden met wapens en 
drugs. Dat bevestigt mijn voornemen en mening dat verbetering onmogelijk is." 

De burgemeester geeft op 8 maart 2000 een bevel (primair besluit C.) tot sluiting 
(o.g.v. art. 174 gem.w. jo . 13 b Opiumwet) voor een jaar, dus tot 9 maart 2001. De 
advocaat van A. en K. dient vervolgens op io maart 2000 een bezwaarschrift in 
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(bezwaar) en een verzoek tot voorlopige voorziening tegen het besluit tot intrek-
king van de exploitatievergunning en het sluitingsbevel (N. B.: niet tegen de 
intrekking van de drank- en horecavergunning!). De argumenten in dit bezwaar-
schrift zijn dat de dancing een belangrijke multiculturele functie heeft. Boven-
dien is de exploitatieformule uniek en sinds 1996 succesvol. Iedere vrijdag en 
zaterdag is er livemuziek met optredens voor 400-500 mensen. Van geluidshin-
der is geen sprake en eigenlijk zijn er geen direct omwonenden. Het besluit is 
daamaast gebaseerd op incidenten. Dit is het incident van 1996, waarbij een 
indringer heeft geschoten, waar bezwaarde en personeel niets mee te maken had-
den. De gemeente rakelt dit weer op om het dossier te vullen. Het andere incident 
is van 19 september 1999,    waarbij een lastige bezoeker door de portier wordt ver-
wijderd. In dit laatste incident wordt de politie erbij gehaald en zij doet niets 
ondanks allerlei waarschuwingen dat die persoon gewapend weer terug zou kun-
nen komen. Dit gebeurt dan ook en hij schiet. Een van de portiers raakt gewond. 
De politie doorzoekt alles maar vindt niets in de inrichting. Een ander in het 
bezwaarschrift genoemd argument is dat de verhalen over A. niet kloppen: op 

maart ging hij naar de afdeling Bijzondere Wetten (politie) en vertelde spontaan 
in bezit te zijn van een wapen en hij gaf spontaan zijn autosleutel. In de auto wer-
den toen het wapen en drugs gevonden. Bovendien zijn er behalve de twee 
genoemde incidenten nooit openbare-ordeproblemen geweest. Het is onduidelijk 
waarover de mensen klagen die zeggen schoten te hebben gehoord. Ten slotte 
hebben de betrokIcen ondernemers geinvesteerd in beveiliging tegen 'zinloos 
geweld' (metaaldetector, personeel, camera's), en een sluiting betekent financiele 
schade. 

In het verzoekschrift tot voorlopige voorziening vraagt de advocaat schorsende 
werking te verlenen aan het primaire besluit (exploitatievergunning en sluitings-
bevel) c.q. dat de horecaonderneming open mag blijven en gedoogd wordt, en 
voor zover nodig een voorlopige vergunning te verlenen voor de exploitatie. 
De rechtbank verstuurt op 13 maart een brief aan de burgemeester over de datum 
van de zitting. 
Een op 13 maart gedateerde brief van de burgemeester, die op 14 maart verzonden 
is aan de advocaat, bevestigt de ontvangst van het bezwaarschrift. Ellerin wordt 
alvast verlenging van de beslistermijn met 4 weken aangekondigd boven de nor-
male 6, en dat een uitnodiging op komst is voor de hoorzitting. 
Op 14 maart 2000 wordt een fax verstuurd met het deslcundigenrapport van het 
Nederlands Forensisch Instituut dat door de technische recherche van de politie 
Utrecht was aangevraagd inzake de 4 verdachten m.b.t. de schietpartij van 
19 september. De vraag was om via een test schiethanden en een colbert te onder-
zoeken op aanwezigheid van schotresten. Uit het onderzoek blijkt dat er moge-
lijke relaties aan te geven zijn tussen de betrokken personen onderling en het 
schietproces. 

De zitting van de voorlopige voorziening vindt op 15 maart woo plaats. De uit- 
spraak volgt op 16 maart woo: schorsing van het besluit van i maart (intreklcing 
exploitatievergunning) en het besluit van 8 maart (sluitingsbevel), en veroorde- 
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ling van de gemeente in de kosten en de vergoeding van het griffiegeld. De moti-
vering luidt als volgt: het sluitingsbevel kan niet gebaseerd worden op art. 174 
Gem.w. omdat bij dat artikel onmiddellijk dient te worden ingegrepen. Ge- en 
verboden die zich voor langere tijd uitstrekken, zijn niet goed verenigbaar met 
art. 174. In onderhavig geval is bier 6 maanden gewacht en bovendien is de slui-
ting voor een jaar onverenigbaar met de bevoegdheid ex art. 174. Daarnaast is het 
besluit van de intrekking van de exploitatievergunningen gebaseerd op de poli-
tierapportage van 23 februari, en die conclusies worden onvoldoende gedragen 
door onderzoeksresultaten. Ook is niet gebleken dat het openblijven van de hore-
caonderneming gevaar zou opleveren voor openbare orde, veiligheid en zedelijk-
heid. 

Op 9 mei 2000 wordt een brief van de gemeente aan de advocaat gestuurd met 
een uitnodiging voor een hoorzitting op 23 mei i.v.m. het bezwaar over de intrek-
king van de drank- en horecavergunning. Deze hoorzitting vindt op 23 mei 2000 

plaats (horen in bezwaar). Aanwezig zijn N. als bedrijfsleider en de advocaat. A. 
kon zelf niet komen. Bij de hoorzitting gaat het eigenlijk om drie besluiten. Maar 
tegen slechts 2 (exploitatievergunning en bevel) is bezwaar gemaakt en een voor-
lopige voorziening gevraagd. B&W hebben de rechtbank laten weten ook het 
besluit tot intrelcking van de drank- en horecavergunning onder de schorsing te 
willen laten vallen. 
De advocaat vraagt — gezien de uitspraak en gezien het feit dat niets meer is 
gebeurd — de besluiten te vernietigen. 
De voorzitter zegt vervolgens dat er een diepgaande bodemprocedure moet 
komen. Het probleem van de wapens blijft echter bestaan. Het is namelijk niet 
helemaal duidelijk of het nu in orde is bij de dancing: de politie heeft twijfels, met 
name m.b.t. de bekwaamheid van de pothers. Afgesproken wordt dat er binnen 
twee weken een toelichting op het rechercheonderzoek moet komen om te beslis-
sen of de conclusie van de president juist was. 
Kortom: er zal een heroverweging plaatsvinden om te kijken of de besluiten ten 
onrechte zijn genomen of dat er nog andere gronden zijn om sluiting en intrek-
king van de vergunningen te rechtvaardigen. Daarbij wordt de gang van zaken in 
de tussenliggende periode meegenomen in de besluitvorming. 

Op 2 oktober 2000 wordt een brief van de burgemeester aan de advocaat 
gestuurd over het besluit op bezwaar tegen het besluit van 1 maart (exploitatiever-
gunning) en 8 maart (sluitingsbevel). De motivering hierin is als volgt: op 
16 maart — als gevolg van de uitspraak van de rechter — is de dancing weer open-
gegaan. Na uitspraak, bezwaar, horen en de stuldcen is het volgende besloten: 
1. het sluitingsbevel wordt ingetrokken, en 2. het besluit tot intrelcken van de 
exploitatievergunning wordt eveneens ingetroldcen, omdat de rapportage van de 
politie van 23 februari te weinig grondslag daarvoor biedt. 

Café E. 
Bij een café dat al eerder getroffen werd door een sluitingsbevel van een jaar, 
vindt na heropening een schietincident plaats. 
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Gang van zaken 
Op 16 oktober 1998 werd een drank- en horecavergunning voor het café ingetrok-
ken door B&W (o.g.v. art. 31 lid r sub d Drank- en Horecawet) en werd het cafe 
gesloten (o.g.v. 67 APV en 174 Gem.w.) omdat het een ontmoetingsplaats zou zijn 
van criminelen, er handel in harddrugs zou plaatsvinden en bovendien bij de 
beheerder (At) en bij een bezoeker wapens zijn gevonden. Om te voorkomen 
dat de exploitatie door een nieuwe ondernemer zou kunnen worden voortgezet 
heeft de burgemeester besloten dat de gang naar dit pand moest worden doorbro-
ken. Er volgt een sluitingsbevel opgelegd voor een jaar (tot 16 oktober 1999). Een 
voorlopige voorziening hiertegen werd afgewezen. 

Op 25 november 1999 is een nieuwe exploitatievergunning aangevraagd bij Bij-
zondere Wetten (die namens B&W de vergunningen verleent) door E.U. en J.S. 
(aanvraag). In het dossier zitten alle bescheiden voor de aanvraag. U. heeft nogal 
wat antecedenten; S. is 'cle man met de papieren' (diploma's ed.). Op dezelfde 
dag is ook een vergunning door de burgemeester afgegeven voor 2 speelautoma-
ten. 
B&W verlenen op 21 december 1999 een drank- en horecavergunning en een 
exploitatievergunning. U. en S. zijn de daarin vermelde ondememers/bedrijfslei-
ders en beheerders. Deze besluiten zijn in mandaat genomen door de chef Bij-
zondere Wetten (politie). 
Rond 4 december 199 9 is het café geopend (dat is dus eerder dan de vergunning 
was verleend!). De politie (Bijzondere Wetten) kreeg meteen na opening twijfels 
over de activiteiten en het feitelijke beheer. Bij een controle troffen ze namelijk U. 
en S. in het café niet aan, maar wel A.T. (wiens vergunningen al eerder waren 
ingetrolcken). 

Op 15 februari woo wordt een ambtelijke rapportage van ply, chef van politie aan 
de burgemeester gezonden. De inhoud luidt als volgt: bij de politie komt op 
8 februari woo een telefonische melding binnen dat er geschoten is. In de vloer 
werd een inschotopening gevonden. Getuigen zeggen dat een man had gescho-
ten omdat hij veel geld bij gokken had verloren. U. ontkent dat er geschoten is en 
zegt de schutter niet te kennen, hoewel die als vaste klant werd herkend. Bijna 
alle aanwezigen tijdens het incident zijn bekenden van politie en justitie. Op 
9 februari verklaart U. dat At aandelen (?) in de zaak heeft. Hij heeft de facto de 
leiding. Tijdens controle van Bijzondere Wetten zijn onfrisse figuren aangetrof-
fen; U. is ongeschilct om het café te beheren en orde te garanderen en hij heeft 
ook niets in die richting ondernomen; criminele activiteiten gaan door en dus zal 
het in de toekomst hetzelfde liedje worden. De ply, chef is van plan vergunningen 
(namens B&W de drank- en horecavergunning o.g.v. wet en namens de burge-
meester de exploitatievergurining o.g.v. de horecaverordening) in te trekken. lk 
geef u in overweging om bovendien onmiddellijk voor een jaar het cafe te sluiten. 
Op 15 februari (uitgereikt 17 februari woo) trelct de burgemeester de exploitatie-
vergunning in (primair besluit A.). 
Op 16 februari is U. gehoord i.v.m. met de voorbereiding van een sluitingsbevel 
en de intreldcing van de exploitatievergunning (horen). Uit het verslag van de 
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medewerkers Bijzondere Wetten blijkt dat U. ontkent dat geschoten is, dat hij 
niets te verbergen heeft en dat hij een nieuwe kans wil om het bedrijf op orde te 
krijgen en daartoe ook de tijd wil krijgen. Bovendien zou het feit dat hij afwezig 
was te maken hebben met de Ramadan. A.T. is een vriend die af en toe komt hel-
pen. Voor slechts kleine bedragen wordt gegokt en er is geen sprake van drugs in 
de zaak. 

Op 16 februari is ook C.S. gehoord. Hij is eigenaar van het pand. Hij stelt niets te 
weten van een schietpartij, niet bij het pand te wonen en psychische problemen 
te hebben en daardoor afstand te bewaren van het pand. Bovendien zou hij finan-
cieel in de problemen raken als het pand gesloten wordt: hij zou dan f 2000,- 

huur per maand derven (N.B.: volgens de huurovereenkomst slechts f moo,— 
huur per maand). 

Bij ambtenaren ontstaat de indruk dat hij niet goed begrijpt wat er gebeurd is en 
waar het over gaat. Alles wordt opnieuw op een rijtje gezet. Volgens C.S. is U. ver-
antwoordelijk niet hij. U. had hem namelijk verzekerd dat er geen problemen 
waren. Hijzelf komt niet in de zaak en weet dus niet wat er gebeurt. Hij zal het 
huurcontract opzeggen. Daarnaast vindt hij het vreemd dat de gemeente geen 
contact opneemt met de eigenaar van een pand over de huurders. Nu raakt hij in 
de problemen vanwege louche huurders. 

Op 18 februari 2000 besluit de burgemeester om de exploitatievergunning in te 
trelcken (primair besluit B.) en geeft tevens een sluitingsbevel (primair besluit 
C.). De motivering volgt de rapportage van de afdeling Bijzondere Wetten. Vast is 
komen te staan dat het café een voortzetting is van het vorige café. A.T. is weer de 
feitelijke bedrijfsleider met alle ellende van dien. Het café vormt een bedreiging 
voor openbare orde en veiligheid. Bovendien vinden criminele activiteiten plaats, 
dus maakt de burgemeester gebruik van zijn bevoegdheden ex art. 174 Gem.w. en 
beveelt tot sluiting voor een jaar tot 19 februari 2001. B&W hebben reeds de 
drank- en horecavergunning ingetrokken en de burgemeester heeft nu de exploi-
tatievergunning ingetrokken en ook een sluitingsbevel gegeven. Wat de burge-
meester in de hoorzitting heeft gehoord, heeft hem niet tot andere gedachten 
gebracht. De feiten zijn zeer ernstig. De eerdere sluiting heeft blijkbaar geen 
effect gehad en het beheer is blijkbaar ook niet veranderd en verbeterd. De burge-
meester heeft er geen vertrouwen in dat het beter gaat worden. 

Op 25 februari 2000 dient de advocaat van C.S. (de eigenaar) een inleidend 
bezwaarschrift in tegen het sluitingsbevel. Bezwaar is ingediend namens de 
eigenaar van het pand. U. en J.S. hebben geen bezwaar ingediend. 

De gemeente geeft op I maart 2000 (verzonden 2 maart) in een brief aan de 
advocaat aan dat bezwaar is ontvangen; dat een verlenging van de termijn met 4 
weken zal plaatsvinden voor het besluit op bezwaar en de mededeling dat er een 
hoorzitting zal plaatsvinden. 
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Op 14 maart z000 stuurt de gemeente aan de advocaat het dossier inzake sluiting 
en verzoekt hem binnen 14 dagen de gronden voor bezwaar aan te vullen. 

De advocaat dient vervolgens op zo maart z000 het aanvullend bezwaarschrift 
in. Zijn argumenten hierin zijn dat volgens de jurisprudentie sprake moet zijn 
van onmiddellijk en ernstig gevaar wil de burgemeester toepassing geven aan art. 
174 Gem.w. Er is geen reden voor toepassing van art. 174 omdat het daar behalve 
dat ene incident altijd rustig is en er geen bewijs is dat er strafbare feiten 
gepleegd worden. Het schietincident is te onduidelijk, temeer omdat U. nadruk-
kelijk ontkent dat het plaatsgevonden heeft en getuigen niet erg helder zijn in 
hun verklaringen. S. begrijpt niet waarom het pand voor een jaar dicht moet: het 
is geen gevaar voor de openbare orde en veiligheid. De gemeente gebruikt 
dezelfde motivering als bij de vorige maatregelen in 1998. De gemeente stelt dat 
de facto A.T. de zaak beheert, maar dit is volgens de advocaat onvoldoende onder-
bouwd. Bovendien staat het huurcontract op naam van U. Het enkele feit dat 
bezoekers een strafblad hebben, betekent bovendien niet dat ze ook crimineel 
bezig zijn (onschuldpresumptie). Het gokken gebeurt zoals overal: het is niet 
meer dan een kaartje leggen. S. weet niet beter. Een voortgaande exploitatie door 
U. is bovendien niet meer mogelijk omdat de vergunningen zijn ingetrolcken en 
S. de huurovereenkomst heeft opgezegd. S. heeft dus alle belang bij een geopend 
cafe: f 2000,- huurgeld bij lasten van f 5000,— x maand. Zijn belang is groter 
dan dat van de gemeente. 
Op dezelfde dag (zo maart) dient de advocaat een verzoek tot voorlopige voorzie-
ning in namens C.S. (de eigenaar) tegen het sluitingsbevel met als inhoud: 
spoedeisend belang: geen inkomsten we! lasten. Het verzoek luidt als volgt: 
schorsende werking te verlenen aan bezwaar, het cafe moet openblijven, de 
exploitatie als horeca-inrichting gedogen en voorlopige vergunning voor exploita-
tie verlenen. 

Op 21 maart z000 stuurt de rechtbank aan de burgemeester een brief met de 
mededeling dat om een voorlopige voorziening is verzocht. Hiernaast verzoekt de 
rechtbank om binnen een week de stukken toe te zenden. Hieraan voldoet de 
burgemeester op 22 maart z000. 
Een brief van de advocaat gaat op 7 april 2000 naar de rechtbank met het verzoek 
om spoed te maken met de behandeling van de zaak. Hierop reageert de recht-
bank op 7 april zoo° met een brief en fax dat de zitting om 18 april(!) zal worden 
gehouden. 

In de pleitnotitie van de burgemeester wordt sterk gehamerd op het feit dat A.T. 
de feitelijke beheerder was van het vorige cafe en nu van dit café, en dat er ook 
later (op 15 februari) een gewapende overval was. S. had zich beter moeten infor-
meren over de personen aan wie hij heeft verhuurd. Zijn financieel belang is 
geen bijzondere omstandigheid: helaas hoort dat erbij, bovendien lijdt hij slechts 
een verlies van f moo,— en niet f z000,—. 
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Op 2 mei 2000 is de uitspraak in voorlopige voorziening: gelet op het incident en 
de voorgeschiedenis lag een directe sluiting o.g.v. art. 174 wel in de rede. Dat het 
bevel zich uitstrekt tot een jaar is niet in overeenstemming met art. 174. Het 
besluit wordt geschorst tot 6 weken na besluit op bezwaar. De gemeente wordt 
veroordeeld in kosten en griffiegeld. 
De gemeente stuurt op 15 juni 2000 een brief aan de advocaat met een uitnodi-
ging voor de hoorzitting op 19 juni. Deze vindt op 19 juni 2000 (horen in 
bezwaar) plaats met S. Er is een verschil van mening over de interpretatie van de 
rechterlijke uitspraak. De advocaat zegt dat ondanks de uitspraak het café niet 
open is. Het huurcontract is ontbonden en client is in onderhandeling met een 
potentiele nieuwe exploitant, maar die wil weten hoe het verder gaat. De sluiting 
mag niet lang voortduren. 

Op 12 jUli 2000 (verzonden 14 juli) neemt de burgemeester een besluit op 
bezwaar. Hierin wordt het bezwaar gegrond verklaard. Het besluit is volgens de 
burgemeester terecht en op goede gronden genomen. Na een schietincident is 
immers direct ingrijpen nodig. Niettemin is de duur van de sluiting niet in over-
eenstemming met doe en strekking art. 174 Gem.w. De sluiting is per 19 februari 
2000 opgeheven. De drank- en horecavergunning en de exploitatievergunning 
zijn per 17 februari ingetrokken. Aangezien daartegen geen bezwaar werd inge-
diend, blijven de besluiten van kracht: "Ik wijs uw client erop dat het verboden is 
om een cafebedrijf te exploiteren zonder vergunning." 

Café Z. 
Het gaat om een café waarover de gemeente en de politie herhaaldelijk klachten 
ontvangen van omwonenden over overlast in de nachtelijke en vroege ochtend-
uren. Bovendien bestaan verdenkingen dat in het café illegale activiteiten plaats-
vinden. Politiewaarnemingen bevestigen dat. Al jaren eerder waren klachten 
geuit over het café. In een gesprek kreeg de beheerder te horen dat hij maatrege-
len moest treffen om de overlast te beperken. Het mocht niet baten. De burge-
meester legt sluitingsuren op. Dat besluit wordt aangevochten, maar de rechter 
vindt de maatregel aanvaardbaar. 

Gang van zaken 
Op 8 december 1999 wordt een exploitatievergunning met voorschriften o.g.v. 
art. 2 Horecaverordening gegeven voor de exploitatie van café 'Z.'. Op de vergun-
ning staat M.S. als ondernemer en beheerder, dus als verantwoordelijke voor de 
onderneming, en B.K. als beheerder. 
Het café gaat op januari 2000 open. In mei 2000 zijn er klachten van omwo-
nenden. In augustus 2000 zijn er weer telefonische klachten bij de politie, die 
deze schriftelijk vastlegt. Begin september 2000 vindt een gesprek plaats tussen 
buurtbewoners en mensen van de afdeling Bijzondere Wetten van de politic. Er 
worden veel klachten geuit over lawaai, geschreeuw, vernielingen en wildplassen. 
Tevens worden verdenkingen geuit dat drugshandel, gokken, prostitutie en 
heling in het café plaatsvinden. Op 6 september 2000 is er een gesprek met M.S. 
over de ontvangen klachten. Deze belooft maatregelen te nemen om de overlast te 
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verminderen. Dit gesprek is schriftelijk bevestigd in de vorm van een waarschu-
wingsbrief, dat wil zeggen dat M.S. verzocht wordt om snel jets te doen aan de 
overlast, anders zouden maatregelen volgen, zoals het intrekken van vergunnin-
gen en/of sluiting. 

De politie observeert op 7 en 23 september of de afspraken nagekomen worden. 
Dat blijkt niet het geval te zijn: de overlast is onverminderd (verslag van bevindin-
gen gemaakt). Vervolgens doet de politie op 23 september een inval — met toe-
stemming van de ovj — in het café: er wordt gegokt en er worden drugs gevonden. 
De bedrijfsvoering is op dat moment in handen van iemand die daartoe niet 
bevoegd was. (In het dossier zitten p.v.'s over de inval en de verhoren van de aan-
gehoudenen wegens drugsbezit.) 

Op 25 september z000 is er een gesprek gevoerd met M.S. (horen) omtrent het 
voornemen van de burgemeester om sluitingstijden op te leggen. Het standpunt 
van M.S. is dat hij er alles aan had gedaan om overlast te voorkomen of te beper-
ken. Hij wist niets van gokken, drugs en wapens. Alles gebeurde wanneer hij weg 
was. 

De burgemeester neemt op 26 september 2000 (uitgereikt op 28 september) een 
beschilddng (primair besluit) om met onmiddellijke ingang voor 6 maanden, dus 
tot 28 maart 2001, een verplicht sluitingsuur op te leggen (op grond van art 9 lid 
5 Horecaverordening jo. art. 174 lid 3 Gem.w.): van zondag t/m donderdag om 
23.00-9.00 uur en op vrijdag en zaterdag om 24.00-9.00 uur moet het café 
gesloten zijn. De motivering is dat de burgemeester terzake mime beoordeling-
en beleidsvrijheid heeft. Bovendien brengt het gesprek van 25 september de bur-
gemeester niet tot andere gedachten. Daarnaast wordt aangegeven dat bezwaar 
mogelijk is binnen 6 weken na de datum van uitreiking, en deze geen schor-
sende werking heeft. Pen voorlopige voorziening kan bij de rechtbank worden 
aangevraagd. 

Op 28 september 2000 vindt controle door de politie op de naleving van de slui-
tingduur plaats die op deze dag is ingegaan. De opdracht aan de politie is om te 
controleren en te sluiten in geval van niet-nakoming. Uit de mutatie in het dos-
sier blijkt dat alles rustig is. 

M.S. dient via zijn advocaat op 5 oktober 2000 een voorlopig bezwaarschrift in 
(bezwaar) en een verzoek tot voorlopige voorziening. De stelling van M.S. is dat 
er geen criminele activiteiten in de onderneming plaatsvinden; dat de gemeente 
geen concrete gegevens heeft, maar slechts 'indrukken' van bewoners die ook 
door vooroordelen zijn gedreven. Bovendien stelt hij dat er niet gegokt wordt 
maar wel eens een kaartje gelegd, dat overlast en vernielingen niet aannemelijk 
gemaakt zijn, in die zin dat het café daar iets mee te maken heeft. De geluidsover-
last is niet duidelijk en bovendien in een stad niet uit te sluiten. Overlast is nu 
eenmaal inherent aan cafés en bun omgeving. M.S. heeft bezoekers verteld dat ze 
zachter moesten doen, maar hij kreeg te korte tijd (2 weken sinds het eerste 
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gesprek) om daadwerkelijk jets te kunnen doen om overlast te verminderen. De 
motivering van het besluit is ontoereikend. De maatregel is disproportioneel en 
daarnaast lijdt betrokkene veel financiele schade. De aanvulling van gronden zal 
volgen nadat de burgemeester de onderliggende stukken aan de advocaat doet 
toekomen. 
Het verzoekschrift voor de voorlopige voorziening bevat in grote lijnen dezelfde 
argumenten als die vervat in het bezwaarschrift en verwoord in de hoorzitting. 
Verzocht wordt om de beschikking van 26 september onmiddellijk te schorsen 
hangende bezwaar/beroep en de beschildcing met een maand op te schorten, 
zodat voldoende gelegenheid is voor client om maatregelen te nemen. Daarnaast 
wordt gevraagd de maatregel te mitigeren door deze voor een maand te laten gel-
den of een termijn die de rechter schikt. 

Op 9 oktober 2000 bevestigt de burgemeester (hoofd Juridische Zaken) de ont-
vangst van het bezwaarschrift. Tevens wordt medegedeeld dat 6 weken te kort is 
voor het besluit op bezwaar, dus dat er gebruik wordt gemaakt van art. 7:10 lid 3 
Awb om met 4 weken te verlengen. Ook wordt melding gemaakt dat een hoorzit-
ting zal worden gehouden om het bezwaar toe te lichten. Uit de stuldcen blijkt dat 
de afdeling Juridische Zaken adviseert om aan het besluit schorsende werldng te 
geven in afwachting tot het besluit op bezwaar en de uitspraak in voorlopige voor-
ziening. De afdeling Algemene Zaken is het daar niet mee eens. Er wordt toch tot 
schorsing besloten. 

De gemeente stuurt op lip oktober 2000 een brief aan de advocaat en aan de 
rechtbank met als inhoud dat het besluit is geschorst tot er een besluit op 
bezwaar komt. Het café gaat dus weer open. 

Onmiddellijk na de opening volgen boze brieven van de bewoners. De burge-
meester stuurt bun op II oktober een brief met uitleg over de opening. Daarnaast 
gaat een brief uit met de uitnodiging voor een hoorzitting en informatie over de 
inzage in de stulcken. 

Op 16 oktober 2000 is er weer controle door de politie en blijkt het café open te 
zijn. De politie wist niet dat het besluit was geschorst en stond met de mond vol 
tanden toen M.S. de brief van de gemeente heeft laten zien. 

Een hoorzitting vindt op 19 oktober 2000 plaats met M.S. en advocaat (horen op 
bezwaar). Uit het verslag blijkt dat M.S. aanvoert dat sinds 1991 ldachten over het 
cafe bestaan, maar dat de gemeente niets had gedaan. De gemeente heeft dus een 
dossier van 9 jaar en heeft nooit iets ondernomen. De overlast wordt bovendien 
veroorzaakt door de bezoekers buiten het cafe en niet door de ondernemer zelf. 
Daarnaast is de wijkagent nooit langs geweest. De advocaat van M.S. voert boven-
dien aan dat de gemeente aan client een vergunning geeft zonder hem in kennis 
te stellen van de ldachten. M.S. heeft nietsvermoedend geld gestoken in het café 
om nu sluiting over zich been te krijgen. Als hij dat had geweten, dan had hij niet 
in het café geinvesteerd. De aantijgingen van criminele activiteiten worden 
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gesteld, maar niets is bewezen. Ook het goklcen is niet bewezen, er wordt wel 
kaart gespeeld. De gemeente maakt volgens de advocaat een louche zaak van het 
cafe, maar zonder bewijs. De geluidsoverlast is inherent aan het stadsleven en (de 
omgeving van) cafés. M.S. heeft de Idanten aangesproken over schreeuwen, toete-
ren, harde muziek, e.d., maar hij kent niet alle klanten en de tijd was te kort om 
iedereen op de hoogte te brengen. De ambtenaren stellen dat er geen reden is om 
de vergunning te weigeren als een ondernemer zich aan regels houdt en daar ga 
je vanuit als je een vergunning verleent. De wijkagent is misschien nooit langsge-
pan, maar de ambtenaren van Bijzondere Wetten wel. 

Op 20 oktober woo wordt een brief door de gemeente aan de rechtbank geschre-
ven dater een besluit op bezwaar is genomen. Deze brief wordt verzonden op 24 
olctober. De inhoud is als volgt: besluit op bezwaar wordt ongegrond verldaard. De 
motivering is, dat als ondernemer M.S. verantwoordelijk is. Hij is er niet in 
geslaagd om na het 'waarschuwingsgesprek' en na de waarschuwingsbrief de 
zaak onder controle te krijgen en maatregelen te treffen. De maatregel is boven-
dien niet onevenredig en disproportioneel, omdat die slechts voor 6 maanden 
geldt en in de `overlasturen'. Dit is een goede periode om orde op zaken te stellen 
en doeltreffende maatregelen te nemen. Hoewel bij de heroverweging de finan-
ciele belangen van M.S. en zijn bereidheid om iets te doen zijn meegewogen, pre-
valeren de belangen van preventie boven die van M.S. Het argument dat het café 
al jaren een slechte naam heeft, en dus M.S. de pech heeft dat cafe te exploiteren, 
is niet geldig omdat M.S. dit wist toen hij een vergunning aanvroeg. Hem werd 
over de geschiedenis verteld. Bovendien mag je van een ondernemer verwachten 
dat hij weet wat hij doet, op onderzoek uitgaat en zijn conclusies trekt. Het 
besluit is dat de sluitingstijden weer onmiddellijk van kracht zijn met de voor-
waarde dat het ook tijdens de openingstijden rustig is. Bijzondere Wetten en de 
politie zullen de zaak in de gaten houden. "Bij een herhaling van de problemen 
zal een langdurige en volledige sluiting o.g.v. art. io  en II Horecaverordening het 
gevolg kunnen zijn." 

De advocaat stuurt op 9 november woo een fax aan de burgemeester met als 
inhoud dat beroep is ingesteld, dat een verzoek tot voorlopige voorziening is inge-
diend en dat client de burgemeester aansprakelijk stelt voor alle schade die bij 
een vernietiging van de beschikking zal worden verhaald. Op io november wordt 
een verzoekschrift om voorlopige voorziening tegen de beschikking van 24 okto-
ber, het besluit op bezwaar, ingediend. Tevens wordt beroep tegen dat besluit 
ingesteld met als argumenten dat de vermeende criminele activiteiten in bezwaar 
zijn weersproken. In de beschikking op bezwaar komen zij niet meer ter sprake. 
Bovendien is de maatregel disproportioneel en niet-subsidiair: M.S. heeft actie 
ondernomen, maar hij kent niet alle klanten. Hij is pas op 6 september in kennis 
gesteld van de klachten van de bewoners, terwijI er al veel eerder ldachten waren. 
Hij wist niets van de overlast en als hij het had geweten, had hij er iets aan kun-
nen doen. Hij kreeg te weinig tijd om er iets aan te doen. De maatregel is repres-
sief en niet preventief. Als ander argument wordt genoemd dat de burgemeester 
medeschuldig is aan de hele toestand, want M.S. had misschien het café niet 
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gekocht als de gemeente hem alles had verteld over de geschiedenis (in het dos-
sier zijn brieven van: 5 september 1991, 12 maart 1992, 2 juni 1998 en 20 januari 
1999) en de wens van de bewoners om het café te sluiten. Dit is een teken van 
onbehoorlijk bestuur. M.S. zou financiele schade lijden en het café is niet meer 
levensvatbaar. Onduidelijk is wie achter de kopersvereniging zit, wie de afgevaar-
digden van bewoners zijn en wie de "enkele andere omwonende". Er is geen 
sprake van overlast maar van normale omgevingsgeluiden die de bewoners opbla-
zen. De politie is bovendien niet opgetreden tegen de overtreders (bijv. wildplas-
sers) om het dossier over M.S. te vullen, zodat het als basis gebruikt kan worden 
voor het besluit. Onmiddellijk optreden tegen de overtreders was proportioneler 
geweest dan de sluitingsmaatregel nemen. Het verzoek is om beide besluiten te 
schorsen, de maatregelen voor drie maanden op te schorten en de maatregelen te 
mitigeren. 

Op 17 november 2000 stuurt de burgemeester aan de rechtbank de stukken (pri-
mair besluit, bezwaarschrift, waarschuwing, p.v.'s van 28 augustus t/m 25 sep-
tember, mutaties (gecomputeriseerde verslagen van waarnemingen) van 3 januari 
t/m 16 olctober, klachtenbrieven, horeca-exploitatievergunning, drank- en horeca-
vergunning, besluit op bezwaar, verslag van de hoorzitting, Horecaverordening) 
naar aanleiding van een verzoek daartoe van de rechtbank die tevens richtlijnen 
bekend maakt om procedures zo kort mogelijk te houden. 
De behandeling van het verzoek voorlopige voorziening vindt plaats op 20 

december 2000. Op 21 december 2000 is de uitspraak. Ten aanzien van het 
beroep is deze als volgt: verweerder heeft in redelijkheid tot het bestreden besluit 
kunnen komen; de maatregel biedt de gelegenheid om maatregelen te treffen om 
overlast te beperken. Beroep wordt ongegrond verklaard. Ten aanzien van de 
voorlopige voorziening is de uitspraak als volgt: gezien de beslissing op beroep is 
het treffen van een voorlopige voorziening niet vereist. Het verzoek wordt afgewe-
zen. 

3 DE PRIMAIRE FASE 

Scheiding tussen primaire en bezwaar- en beroepsfase 
De verlening en handhaving van drank- en horecavergunningen is gemandateerd 
aan de chef van de afdeling Bijzondere Wetten van de politie. Daarvoor is met 
name gekozen, omdat de politie ook 's avonds en 's nachts in dienst is. De pri-
maire en bezwaar- en beroepsfase zijn strikt gescheiden. Indien de politie (waar 
geen juristen zich met de beschildcing in primo bezighouden), die de eerste 
beschildcing maakt, algemene vragen heeft, kan deze hiervoor terecht bij de afde-
ling Juridische Zaken (jz) van de gemeente. Deze afdeling behandelt de bezwaar-
en beroepszaken. Bij grotere en/of gevoelige zaken, zaken met beleidsmatige en/ 
of publicitaire consequenties, wint de politie advies in bij de afdeling Algemene 
Zaken van de gemeente. De ambtenaren van de afdeling Bijzondere Wetten (Bw) 
en Algemene Zaken (Az) mogen niet betroldcen zijn bij het formuleren van het 
besluit op bezwaar. Zij worden wel gehoord in de bezwaarfase en krijgen het 
besluit op bezwaar in concept te zien. 

99 



De scheiding tussen de behandeling in primo en in bezwaar is volgens een res-
pondent redelijk scherp. De respondent vindt de scheiding wel eens wat kunst-
matig, krampachtig. Op zich vindt hij het goed dat er nieuwe mensen met een 
frisse blik naar de zaak kijken, maar het gaat hem te ver als mensen die betrok-
ken zijn bij de primaire besluitvorming en bij de bezwaarfase bij wijze van spre-
ken niet eens meer met elkaar mogen praten. Oat is volgens hem overdreven en 
onrealistisch: "Men komt ellcaar immers in bijvoorbeeld de kantirte tegen." 

Ha hot-en: beslissing staat meestal op basis van verkregen informatie at vast 
Bij een incident, zoals geluidsoverlast of een schietincident, wordt door de politie 
een verslag opgesteld. Dit verslag komt in het zogenaamde dag- en nachtrapport. 
Hierin staat alles wat de afgelopen dag de politie ter ore is gekomen. Indien van 
belang, dan wordt vervolgens sw bij een zaak betrokken. Voordat BW een beslis-
sing in primo neemt, wordt bijna altijd het onderzoek van de recherche in de 
bewuste zaak afgewacht. Bovendien nodigt sw de belanghebbende op het bureau 
uit om zijn standpunt over het gebeurde naar voren te brengen. Dit horen heeft 
bij openbare-ordezaken volgens verschillende respondenten niet echt veel nut: de 
beslissing staat vooraf meestal al vast. Men toe komt er via het horen wel eens 
extra informatie boven water die nuttig is bij het nemen van een beslissing. 
Meestal is de zaak echter al mm of meer rond. Bij geluidsoverlastzaken is al een 
heel traject doorlopen: de wijkagent is op basis van klachten van omwonenden al 
bij de horeca-inrichting gaan lcijken. Ook zijn er verschillende waarschuwingen 
afgegeven ('gele en rode kaarten'). De gesprelcken hebben dan al zo veel informa-
tie opgeleverd dat horen niet tot andere irtzichten leidt. Bij schietincidenten valt 
volgens respondenten niet veel te horen: al de noodzakelijke informatie is verkre-
gen via de recherche. "Er liggen vaak harde strafrechtelijke feiten aan de beslis-
sing ten grondslag. Dit zijn geen zaken die zich lenen voor onderhandeling." 

Knelpunt bij het horen 
Soms levert het horen van een belanghebbende problemen op. Wat moet de poli-
tie bijvoorbeeld doen als de belanghebbende vastzit in een huis van bewaring: 
moet de belanghebbende in dat geval gehoord worden en, zo ja, waar? 

Uitreiking in pet-soon 
De belanghebbende wordt, net als bij het horen, voor het uitreiken van de 
beschilcking in primo op het bureau uitgenodigd. Via dit directe contact met de 
belanghebbende kan de politie zijn reactie op de beschilcking inschatten: "Zal hij 
zich houden aan de intrekking van zijn vergunning of zal hij de zaak gewoon 
draaiende houden?" In het laatste geval zal de politie de inrichting beter in de 
gaten houden. 

Bij het primaire besluit wordt naast de bezwaarclausule (conform het wettelijke 
vereiste) altijd het telefoonnummer van de behandelend ambtenaar vermeld. 
Tevens staat in de beschilcking aangegeven dat mensen bij vragen telefonisch 
contact met de behandelend ambtenaar kunnen opnemen. Een respondent van 



de gemeente: "Mensen bellen echter niet zo snel. Blijkbaar klimmen sommige 
mensen wel meteen in de pen, maar bellen ze bij onduidelijkheden minder 
gemakkelijk naar de behandelend ambtenaar." 

Termijnen: meestal wel gehaald 
De termijnen worden bij openbare-ordezalcen meestal gehaald. Dit is vanwege 
het spoedeisend karakter van deze zaken. Soms moet echter extra informatie wor-
den ingewonnen, zoals bij onderzoek door een laboratorium, of wordt de uit-
spraak van de strafrechter in de zaak afgewacht, voordat BW de beschilcking in 
primo neemt, en dan is het moeilijk om de termijnen te halen. 

Motivering van beslissing 
Om een goede motivering van het primaire besluit te garanderen is een advies-
functie van AZ ingebouwd bij zwaardere of gevoelige zaken. "De ambtenaren van 
BW kunnen wel eens te hard van stapel lopen. De ambtenaren van AZ kunnen er 
met een frisse blik naar kijken." 

Terugkoppeling van bezwaar en beroep naar de primaire besluitvoorbereiders 
De medewerkers bij de afdeling BW krijgen altijd te horen hoe een zaak is afgelo-
pen. Ze gaan ook wel eens mee naar de beroepszitting. 
Een medewerker van de afdeling jz van de gemeente geeft aan dat de terugkoppe-
ling met de medewerkers van BW goed verloopt: 

"Indien er fouten in een beschilcking worden gemaakt, dan wordt met de betrok-
ken medewerker van BW overlegd hoe het in de toekomst beter kan. Bij intrek-
king van een vergunning is er altijd overleg tussen jz en BW. Als een bezwaar niet 
gegrond wordt verklaard, dan wordt dit alleen met de medewerker van BW bespro-
ken indien bepaalde punten in de toekomst beter zouden kunnen." 

4 DE BEHANDELING IN BEZWAAR 

Reikwijdte van de behandeling 
Bij de behandeling van het bezwaarschrift lcijken de medewerkers van de afdeling 
jz niet alleen naar de juridische kanten. Zo worden de regels ten aanzien van de 
termijnen van het indienen van het bezwaar niet heel strikt aangehouden indien 
de betrokkene kans van slagen heeft bij het indienen van het bezwaarschrift. 

Bezwaarschriftcommissie 
Wanneer een bezwaarschrift binnenkomt, dan worden de stukken opgevraagd bij 
BW. Vervolgens wordt meteen een afspraak met de belanghebbende gemaakt voor 
een hoorzitting. De bezwaarschriftcommissie bestaat uit twee of drie mensen van 
jz, die niet betrokken zijn geweest bij het primair besluit. Deze mensen vervullen 
de rol van voorzitter en secretaris. Daarnaast is iemand aanwezig van BW en bij 
publiciteitsgevoelige zaken en grotere zaken is vaak iemand van de AZ aanwezig, 
omdat deze afdeling dan betrolcken is bij de primaire besluitvorming. Meestal 
laat de belanghebbende zich door een juridisch vertegenwoordiger bijstaan. Vol- 
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gens een respondent stellen de leden van de bezwaarschriftcommissie zich niet 
op als rechters, maar als vertegenwoordigers van de gemeente, die met een frisse 
blik naar de zaak kijken. "Zij zijn op zoek naar het juiste besluit." "Soms heeft de 
betrokkene het gevoel dat hij niet goed door de politie is behandeld. De hoorzit-
ting dient er dan toe om dit gevoel te sussen." Volgens een respondent van de 
gemeente is tijdens de hoorzitting sprake van interactie tussen de belanghebben-
den en de leden van de commissie. 

De advocaat van een belanghebbende is het daar niet mee eens: 

"Nadat de procedure over het horen was uitgelegd, heeft mijn client zijn stand-
punt naar voren kunnen brengen. Hier werd door de commissie goed naar 
geluisterd. Maar los van enig meewarig knikken, waren er geen reacties op zijn 
standpunt." 

Aangezien er een schietpartij in het café van de client van deze advocaat had 
plaatsgevonden, stond dit feit centraal. Veel inhoudelijke discussie was volgens 
de advocaat dan ook niet mogelijk. 

Wanneer de hoorzitting heeft plaatsgevonden, dan wordt een conceptbeschikking 
op bezwaar naar de burgemeester gestuurd. Nadat de beschikking nogmaals door 
AZ is bekeken, ondertekent de burgemeester de beschikking. 

Nieuwe feiten 
Volgens een respondent van de gemeente komen regelmatig in bezwaar nieuwe 
feiten naar voren. Dat was ook het geval tijdens de behandeling van de betrokken 
dossiers: 

Zo bleek in bezwaar dat cafe E. een nieuwe beheerder had gekregen. Bij cafe Z. 
waren er nieuwe incidenten van overlast voorgevallen die de politie inbracht. Deze 
nieuwe feiten zijn in bezwaar meegenomen. Het komt echter ook wel eens voor 
dat in bezwaar nieuwe feiten aan het licht komen die ook al tijdens de behande-
ling in primo bekend hadden kunnen zijn. In dat geval volgt vanuit de gemeente 
snel een gegrondverklaring. 

Een andere respondent van de gemeente geeft aan dat als tussen het eerste 
besluit en het horen in bezwaar een lange periode zit en de vergunning ingetrok-
ken is, er dan gekeken wordt of zich nog gewijzigde omstandigheden hebben 
voorgedaan. "Indien de betrolckene in dat geval aangeeft dat hij van plan is om 
allerlei aanpassingen in te voeren, dan wordt soms de intrekking ongedaan 
gemaakt." 

Heroverweging van de beschikking in primo 
Fen respondent van de gemeente ziet de bezwaarfase als een heroverweging, 
waarbij vanaf het begin wordt gekeken of er geen fouten zijn gemaakt en waarbij 
ook mensen gehoord kunnen worden. Daarnaast is volgens dezelfde respondent 
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de bezwaarfase ook enigszins oplossingsgericht. "In de bestudeerde zaken kon 
daar echter geen sprake van zijn. Hier was vaak jets schokkends aan de hand, 
waardoor het niet mogelijk was om zaken op te lossen. Bij andere zaken is dat 
regelmatig wel het geval." Soms komt het wel eens voor dat de behandelaar in 
bezwaar de partijen de gelegenheid biedt om er onderling uit te komen. De res-
pondent geeft het volgende voorbeeld: 

Er was een bouwvergunning verleend waartegen bezwaar was aangetekend door 
het kantoor naast de bouwlocatie. Door de nieuwe bouvvplannen zou het kantoor 
parkeerruimte verliezen. In de bouwplannen was voorzien in een parkeergarage, 
waarvan het kantoor gebruik kon maken, maar waarvoor men zou moeten gaan 
betalen. Daar had het kantoor geen zin in. Het bezwaarschrift richtte zich dus for-
meel tegen de bouwplannen, maar feitelijk ging het over (betaalde) parkeergele-
genheid. De gemeente heeft toen de partijen verzocht er onderling uit te komen. 
Dat leek eerst goed te gaan, maar is later toch op niks uitgelopen. 

Samengaan van verzoek om voorlopige voorziening en bezwaar 
In vrijwel alle zaken aangaande de sluiting van een horecagelegenheid wordt 
tegelijkertijd met het bezwaar een verzoek om voorlopige voorziening (vovo) 
ingediend om de werlcing van het besluit ten minste op te schorten tot de 
beschikking op bezwaar. Volgens een respondent van de gemeente is het soms 
zinnig om te anticiperen op een schorsingsverzoek en zelf vrijwillig de werking 
van het besluit op te schorten: 

Dat was bijvoorbeeld in de casus van café Z. Voor omwonenden zou het extra 
overlast geven als eerst het besluit in werking treedt, dat vervolgens weer 
geschorst wordt ingevolge een vovo. Dan ontstaat een jojo'-beweging die voor de 
omwonenden alleen maar tot extra overlast leidt. 

De advocaat in de zaak café E. heeft na de primaire beslissing een vovo hangende 
bezwaar bij de president van de rechtbank ingediend. Door de president is in zijn 
uitspraak bepaald dat de duur van het middel (sluiting van het café E. voor de 
duur van een jaar) niet in overeenstemming was met het middel. Deze uitspraak 
heeft grote consequenties gehad voor het bezwaar. Dit bezwaar is namelijk uitein-
delijk gegrond verklaard. 

Filterwerking bezwawfase 
De verschillende respondenten geven wat de filterwerking van de bezwaarfase 
betreft verschillende antwoorden. Een respondent van de gemeente geeft aan dat 
het vaak voorkomt dat mensen na de behandeling van het bezwaarschrift in 
beroep gaan. De meeste mensen procederen door: 

Dat hangt niet zozeer af van het belang van de betrokkenen (het voortbestaan van 
hun café hangt er van af), maar heeft meer te maken met de algemene boosheid 
van de — vaak wat louche — betrokkenen. Men gaat door om het uiteindelijke 
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gewin. In vrijwel i00% van de gevallen volgt bezwaar, beroep op schorsing en 
beroep. 

Len andere medewerker van de gemeente geeft echter aan dat niet iedereen na de 
bezwaarfase naar de rechter gaat. "Dit geldt vooral voor mensen die na enige uit-
leg het besluit begrijpen." 

Volgens een derde respondent van de gemeente wordt in horecazaken bijna nooit 
beroep aangetekend. Na de uitspraalc in een vovo hangende bezwaar eindigt de 
juridische procedure meestal. 
Indien door de gemeente een vergunning is ingetrokken zonder dat de zaak 
gesloten hoeft te worden, dan is de oplossing bij een voor de betrokkene afwij-
zende uitspraak van de rechtbank meestal dat een andere bedrijfsleider wordt 
aangesteld. Hierna kan namelijk weer een nieuwe vergunning worden aange-
vraagd. Dit is voor de exploitant minder kostbaar dan het verder gaan met een 
juridische procedure. 

De rechter die de zaak van café E. heeft behandeld, ziet in het algemeen wel een 
zeefwerking. "Zo is sinds de invoer van een bezwaarschriftprocedure in NVA0- 

zaken het aantal beroepszaken met tweederde teruggebracht." 

Het conflictoplossend vermogen van de bezwaarschriftprocedure is afhankelijk 
van het onderliggend gescbil. De overheid past soms op om de knoop door te 
hakken uit angst voor precedentwerking. Dan ligt uiteindelijk de verantwoorde-
lijkheid bij de rechter om te kijken wie gelijk heeft. 

Volgens de advocaat in de zaak van café E. komt het in bezwaar er uiteindelijk op 
neer of betrokkene gelijk krijgt of niet: 

Indien de betrokkene geen gelijk krijgt, dan is het afhankelijk van de argumenten 
die de gemeente gebruikt of tegen de beschilcking op bezwaar beroep wordt aan-
getekend. Als advocaat heb je natuurlijk een bepaalde invloed op de client om te 
bepalen in hoeverre de argumenten bout snijden en dus of het beroep enige kans 
van slagen heeft. Van de kant van het bestuursorgaan wordt in de bezwaarfase 
echter vaak geen bijzonder kritische houding aangenomen. Meestal worden in de 
beschikking op bezwaar dezelfde argumenten uit de beschildcing in primo 
gewoon nogmaals genoemd. 

Terrnijnen 
Volgens een respondent van de gemeente worden de termijnen niet altijd 
gehaald. Een andere respondent geeft echter aan dat de termijnen over het alge-
meen wel gehaald worden. 

Als vertragende factor noemt een respondent het verkrij gen van stukken van 
andere diensten, zoals van de afdeling Bw. "Wat dat betreft is het een nadeel dat je 
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niet in hetzelfde gebouw zit." Een andere vertragende factor is het wachten op 
een nader advies van de diensten nadat een hoorzitting heeft plaatsgevonden. 

De gemeente communiceert de termijnoverschrijdingen schriftelijk naar de 
bezwaarde. Volgens een respondent van de gemeente is daar wel begrip voor. 
Dezelfde respondent: "Overigens gaat de gemeente bij het versturen van een 
bevestigingsbrief van de ontvangst van een bezwaarschrift standaard uit van een 
termijn van tien weken. In de brief wordt een termijn van tien weken aangekon-
digd en niet van zes." Een respondent van de gemeente merkt op dat de gemeen-
teraad, wethouders en de gemeentelijke ombudsvrouw druk uitoefenen om de 
termijnen te halen. Bij de ombudsvrouw komen namelijk regelmatig klachten 
binnen over termijnoverschrijdingen. 
In de casus van dancing D. geeft een respondent van de gemeente aan dat het 
pand als gevolg van de schorsende werlcing gewoon open kon blijven en het als 
café werd geexploiteerd. "Omdat er niet heel veel spoed bij het nemen van een 
beschikking was, hoefden de termijnen niet per se gehaald te worden. Afhanke-
lijk van het belang dat door het niet-halen van de termijnen wordt geschaad, 
wordt aan het halen van de termijnen een hogere prioriteit gesteld." 

De behandeld rechter uit dossier café E. geeft aan dat door de rechtelijke macht 
niet echt gekeken wordt of een bestuursorgaan de termijnen overschrijdt. "De 
belanghebbende kan immers beroep tegen fictieve weigering instellen." 

Externe adviescommissie 
Binnen de gemeente wordt gebruik gemaakt van een ambtelijke commissie bij 
het horen van een belanghebbende. 

Een ambtenaar van de gemeente ziet geen voordelen in een externe adviescom-
missie boven een ambtelijke commissie. Bij bijstandszaken is binnen de 
gemeente wel een externe commissie. Maar de ervaringen van de ambtenaar met 
deze externe commissie zijn niet positief: "Het was een verschrikking. Het 
duurde allemaal ontzettend veel langer: zowel de voorbereiding van de zaak als de 
hoorzitting." Dezelfde respondent heeft de indruk dat een externe commissie 
door de verschillende betrolcken partijen ook niet altijd positief wordt gewaar-
deerd: "Ik zag mensen schrikken — we zaten daar altijd met een heel bataljon — 
waar ben ik nu terechtgekomen?" 

De rechter in de zaak café E. ziet een duidelijk verschil tussen een bestuurs-
orgaan dat zelf een bezwaarschrift behandelt en de behandeling waarbij een 
externe adviescommissie wordt ingeschakeld: 

In het algemeen neemt een externe adviescommissie wat meer afstand van het 
bestuursorgaan. Deze commissie hoort daarnaast de belanghebbende uitgebrei-
der en heeft ook wat meer specifieke deslcundigheid. Het horen door het 
bestuursorgaan leidt soms tot het dichttimmeren van een beschildcing. 
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5 DE EASE VAN BEROEP 

Rechtmatigheid versus doelmatigheidstoetsing 
De behandelend rechter in het dossier café E. geeft aan dat dit dossier uitsluitend 
rechtsvragen bevatte. De rechter ziet haar rol beperkt tot de beoordeling van de 
rechtmatigheid van de beslissing. Volgens de rechter wordt bij vovo-zaken echter 
wel meet op doelmatigheid gestuurd. 

Soms gaat de rechter dan wel op de stoel van het bestuur zitten. Het bestuur heeft 
ook wel eens zwakke knieen. Als het openbaar bestuur een knoop niet zelf durft 
door te hakken, dan vraagt zij de rechter het te doen. Het college van burgemees-
ter en wethouders kan dan naar de gemeenteraad aangeven dat de rechter een 
bepaalde beslissing heeft genomen die moet worden uitgevoerd. De uitspraak 
verschaft het college dus een bepaalde machtsbasis. 

Termijnen 
Volgens de rechter worden door de rechterlijke macht de termijnen bij vovo-
zaken ruim gehaald. "Bij bodemzaken wordt ernaar gestreefd om binnen een jaar 
en tegenwoordig zelfs na negen maanden na binnenkomst van de zaak een 
beslissing te nemen." 

De rechter "Als ik zie dat in een beroepszaak iets niet klopt, dan kan ik goed uit 
de voeten met het wapen van het motiveringsgebrek. Dan moet het bestuursor-
gaan of degene die in beroep is gegaan het gebrek repareren. Hierdoor duurt de 
afhandeling van de zaak in het algemeen wel langer. Bij vovo-zaken wordt soms 
het een en ander buiten zitting geregeld." 

6 TER AFSLUITING 

Ter afsluiting gaan we nader in op twee faseoverschrijdende zaken: de belangheb-
bende en een algemene reflectie op de Algemene wet bestuursrecht. 

De belanghebbende 
Volgens een respondent van de gemeente procederen partijen met de nodige 
financiele armslag niet eerder door dan mensen met minder financiele draag-
Icracht. De respondent heeft de indruk dat rijkere mensen, die volgens de respon-
dent in de regel ook hoger opgeleid zijn, procedures vaak zelf voeren en genoe-
gen nemen met een bevredigend antwoord. Toen deze respondent nog 
bijstandszaken behandelde, viel het haar juist op dat de minst draagkrachtigen 
doorprocederen. Ze worden hierin bijgestaan door hun advocaat. "De grote mid-
denmoot, Jan Modaal, ziet vanwege de kosten af van een beroepsprocedure." 

De rechter in het dossier café E. ziet geen groot verschil in de mate waarin de ver-
schillende belanghebbenden eerder geneigd zouden zijn om het hele palet aan 
rechtsmiddelen te benutten. "Ook de sociale advocatuur zal in de geeigende 
gevallen alle rechtsmiddelen benutten." Wel kan de rechter een onderscheid 
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maken in verschillende organisaties: "De ene organisatie is gewoon wat dramme-
riger dan de andere." 

Algemene reflectie op de Algemene wet bestuursrecht 
De respondenten die werkzaam zijn bij de gemeente geven over het algemeen 
aan dat de termijnen waarbinnen het bestuursorgaan een beslissing moet 
nemen, ruimer mogen zijn. 

Een ambtenaar van de gemeente stelt dat het bestuursrecht "wat is dichtgeregu-
leerd". De respondent vindt echter dat door alle bezwaar- en beroepsmogelijk-
heden van de belanghebbenden het bestuursorgaan wel sterk in het nadeel is. 

De rechter in het dossier cafe E. zou graag zien dat de externe adviescommissie 
algemeen wordt ingevoerd. "Een nadeel is echter dat de kosten hoog zijn en dat 
misschien te weinig mensen over het benodigde specialisme beschikken." 

Een ambtenaar van de gemeente geeft aan dat het meestal niet veel zin heeft om 
de betrokkene in bezwaar nogmaals te horen, indien de betrolckene in de voorfase 
al gehoord is: "Dan is er vaak sprake van horen om het horen en dit is niet echt 
effectief." 
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Elektriciteitsdossier 	 Behandelend ambtenaren en advocaat 

Notarissendossier 	 Behandelend ambtenaren, de advocaat was 
wegens verblijf in het buitenland verhinderd. 

Schildersdossier 	 Behandelend ambtenaren en advocaat 

Bijlage 7 — De Mededingingswet 

1 INLEIDING 

Er zijn drie dossiers over de Mededingingswet onderzocht. De studie bestond uit 
een analyse van de schriftelijke dossiers en een reeks vraaggesprekken. Met de 
volgende personen zijn de gesprekken gevoerd: 

In deze bijlage worden de resultaten van de studie naar Nma-dossiers beschre-
ven. Het stuk is als volgt opgebouwd. In de volgende paragraaf gaan wij kort in op 
de Mededingingswet. In de daarop volgende paragraaf geven wij een korte 
beschrijving van de drie dossiers. Vervolgens komen de resultaten van de analyse 
aan bod, waarbij we achtereenvolgens ingaan op de primaire fase en de bezwaar-
fase. In de afsluitende paragraaf vindt een nadere reflectie plaats op een aantal 
relevante thema's dat faseoverschrijdend is: de relatie tussen bestuursorgaan/ 
burger (bejegening), de belanghebbende en een algemene reflectie op de Alge-
mene wet bestuursrecht. 

Mededingings wet 

De Mededingingswet kent enkele materiele kernbepalingen die betrekking heb-
ben op: 
• het kartelverbod; 
• misbruik van een economische machtspositie; 
• concentratiecontrole. 

Omdat de onderzochte dossiers alleen de concentratiecontrole en het kartelver-
bod betroffen, zal alleen aan deze aspecten aandacht geschonken worden. 

Kartels 
Kartels zijn afspraken tussen ondernemingen (zoals overeenkomsten of beslui-
ten) of onderling afgestemde feitelijke gedragingen, die de concurrentie op (een 
deel van) de Nederlandse markt beperken. Sinds 1 januari 1998 geldt een alge-
meen verbod op kartels. De Mededingingswet wijkt in dit opzicht af van de oude 
Wet economische mededinging (wEm). 
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De Wet economische mededinging ging uit van het misbruikstelsel: kartels 
waren toegestaan, tenzij uitdruldcelijk verboden. De huidige Mededingingswet 
draait de zaken om: kartels zijn verboden, tenzij uitdrukkelijk toegestaan. 

At/ten afspraken die de conatrrentie beperken 
Het kartelverbod betreft alleen afspraken die de concurrentie beperken. Concur-
rentiebeperkende afspraken kunnen betrelcking hebben op uiteenlopende aspec-
ten van het commerciele beleid van ondernemingen, zoals het vaststellen van 
prijzen, het verdelen van markten of voorzieningsbronnen, leveringscondities en 
beperking van de productie of de afzet. Het kartelverbod is van toepassing op alle 
vormen van concurrentiebeperkende afspraken: schriftelijk en mondeling, hori-
zontaal en verticaal. Concurrentiebeperking kan bovendien voorkomen dat 
ondememers bun marktgedrag co6rdineren zonder dat daar uitdrukkelijk afspra-
ken over gemaakt zijn. De term concurrentiebeperkende afspraken duidt hierna 
tevens op dergelijk onderling afgestemd feitelijk gedrag. 

Horizontale afspraken zijn afspraken tussen ondernemingen die feitelijk met 
elkaar in concurrentie staan. Met dergelijke (onderonsjes' wordt de competitie 
verhinderd of vervalst. Concurrenten worden bondgenoten, zij bestrijden elkaar 
niet langer maar vormen een blok om zodoende bijvoorbeeld de prijs op (een deel 
van) de markt te dicteren of de markt onderling te verdelen. 

Verticale afspraken zijn afspraken tussen ondernemingen die niet met elkaar in 
concurrentie staan, bijvoorbeeld een leverancier en zijn distributeurs. Voorbeel-
den van deze afspraken zijn bindende adviesprijzen en absolute gebiedsbescher-
ming voor distributeurs. Dergelijke verticale afspraken beperken de onderlinge 
concurrentie tussen de distributeurs van bepaalde producten. Daardoor kan de 
stimulans tot efficientie in de distributie afnemen, met als gevolg dat prijzen 
hoger zijn dan noodzakelijk. 
Op het kartelverbod bestaan twee uitzonderingsmogelijkheden: 
i. vrijstellingen; 
2. ontheffingen. 

Afspraken die expliciet in de wet of in uitvoeringsmaatregelen van het icartelver-
bod zijn vrijgesteld, zijn zonder meer toegestaan. De Mededingingswet bevat vrij-
stellingen voor: 
• afspraken van geringe betekenis: de zogenaamde bagatellen; 
• afspraken die noodzakelijk zijn voor de verwezenlijking van een concentratie 

en daaraan rechtstreeks verbonden zijn; 
• bepaalde afspraken van bedrijven die belast zijn met het uitvoeren van een 

taak van algemeen economisch belang; 
• afspraken die onder het Europese mededingingsrecht zijn vrijgesteld of waar-

voor de Europese Commissie een individuele ontheffing heeft verleend; 
• afspraken die niet binnen de reikwijdte van het Europese kartelverbod vallen, 

maar wel voldoen aan de voorwaarden van een EG-groepsvrijstelling; 
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• afspraken die door de Minister van Economische Zaken generiek zijn vrijge-
steld; 

• afspraken die wettelijk verplicht zijn of door een ander bestuursorgaan moe-
ten worden goedgekeurd of kunnen worden verboden. 

Betrolcken ondernemingen hoeven in zo'n geval geen actie te ondernemen. 
Bij ontheffingen is dat anders. Concurrentiebeperkende afspraken kunnen in 
aanmerking komen voor een ontheffing als voldaan is aan de criteria die de wet 
daarvoor stelt. Een ontheffing moet per geval worden aangevraagd. Zolang de 
ontheffing niet is verleend, zijn de afspraken verboden en derhalve niet rechtsgel-
dig. 

Concentratiecontrole 
Concentraties van ondernemingen kunnen resulteren in machtige ondernemin-
gen die dominant genoeg zijn om op een bepaalde markt de concurrentie signifi-
cant te beinvloeden of uit te schakelen. Om dit te voorkomen is in de Mededin-
gingswet gekozen voor een systeem van preventieve toetsing van concentraties 
van ondernemingen die bepaalde omzetdrempels te boven gaan. Dit houdt in dat 
voorgenomen concentraties moeten worden gemeld bij de Nma en niet tot stand 
gebracht mogen worden voordat de Nma de concentratie heeft beoordeeld. 

De Mededingingswet onderscheidt drie soorten concentraties: fusies, overnames 
en bepaalde typen joint ventures. Een fusie betreft twee of meer zelfstandige 
ondernemingen die opgaan in een nieuwe onderneming. Bij een overname ver-
werft het ene bedrijf de zeggenschap in het andere bedrijf, bijvoorbeeld door het 
kopen van een fors pakket aandelen. Het verwerven van de zeggenschap houdt in 
dat de wervende partij een beslissende invloed krijgt op de activiteiten van de over 
te nemen onderneming. Een joint venture is een gemeenschappelijk bedrijf dat 
door twee of meer bestaande ondernemingen wordt gevoerd. Het toezicht is 
beperkt tot joint ventures die een compleet bedrijf vormen, dat wil zeggen die 
duurzaam alle functies van een zelfstandige economische eenheid vervullen. 
Gemeenschappelijke activiteiten op specifieke gebieden, bijvoorbeeld ten 
behoeve van verkoop of onderzoek en ontwikkeling, vallen buiten het concentra-
tietoezicht. 

Het concentratietoezicht is alleen van toepassing op grote concentraties. Er is 
sprake van een `grote' concentratie als: 
T. de ondernemingen tezamen jaarlijks in totaal meer dan 250 miljoen gulden 

wereldwijd omzetten en 
2. minstens twee van hen binnen Nederland een jaaromzet van minimaal 

30 miljoen gulden halen. 

Concentraties van ondernemingen die deze omzetdrempels niet halen, zijn toe-
gestaan zonder melding. De andere concentraties moeten de meldingsprocedure 
volgen, tenzij een van de volgende uitzonderingen van toepassing is. 

III 



Uitzonderingen: 
i. De Mededingingswet is niet van toepassing op concentraties die onder toe-

zicht van de Europese Commissie vallen. Dit betreft de zeer grote concentra-
ties. 

2. De overige uitzonderingen: 
• tijdelijke deelnemingen door financiele instellingen; 
• zeggenschap in verband met bewindvoering bij surseance van betaling of 

faillissement of krachtens een besluit van De Nederlandsche Bank of de 
Verzekeringskamer; 

• zeggenschap door participatiemaatschappijen, voorzover de stemrechten 
alleen worden uitgeoefend voor beleggingsdoeleinden. 

Elektriciteitsdossier 
Op 28 april 1999 ontvangt de Nma een melding ingevolge art. 34 Nns van een 
voornemen tot een concentratie door middel van een fusie tussen twee elektrici-
teitsbedrijven. Len fusie die is ingegeven vanwege de liberalisering van de elektri-
citeitsmarkt op grond van EG-richtlijn 96/92/EG. Op ro mei 1999 verzoekt de 
Nma om aanvulling van de melding, aangezien een beoordeling van het verzoek 
op basis van de reeds bekende gegevens nog niet mogelijk is. Vanaf 18 mei start 
de Nma een onderzoek naar de markt waarop beide bedrijven zich begeven. Er 
worden gerichte vragen gesteld aan concurrerende bedrijven en instellingen met 
verstand van zaken, zoals de Dienst uitvoering en toezicht Elektriciteitsnet. Op 18 
mei 1999 dient een concurrerend bedrijf een bezwaar (zienswijzen) in tegen de 
aangekondigde concentratie. Op 20 mei 1999 wordt door de Nma om een tweede 
aanvulling van gegevens verzocht. Op 21 en 25 mei worden de beide aanvullingen 
door de advocaat verschaft. Vanaf 25 mei is daarmee het einde van de schorsing 
van de beslistermijn gegeven. Ondertussen komen de beantwoorde vragenlijsten 
met enige regelmaat binnen bij de Nma. Op 3 juni 1999 wordt voor de derde 
maal om aanvullende gegevens verzocht door de Nma. Op 8 juni 1999 ontvangt 
het advocatenkantoor een fax van de Nma, waarin verzocht wordt om zienswijzen 
naar voren te brengen t.a.v. de door de Nma ingewonnen inlichtingen. De cijfers 
die de inlichtingenronde opleverde, komen namelijk niet overeen met de cijfers 
in de aanvraag. Tevens is bij de fax het rapport van de Dienst uitvoering en toe-
zicht Elektriciteitsnet gevoegd. Ook hierop kan een reactie worden gegeven. Len 
dag later verstrekt de aanvrager de gevraagde gegevens n.a.v. de brief van 3 juni 
1999. In de dagen aansluitend is er over en weer telefonisch contact, waarbij een 
aantal vragen van de Nma door de aanvrager wordt beantwoord. Op ii juni 1999 
komt een uitgebreide reactie van de aanvrager op de fax en het bijgevoegde rap-
port d.d. 8 juni 1999. Op 15 juni 1999 volgt dan de beslissing van de directeur-
generaal van de Nma in de zin van art. 37 mw. De beslissing houdt in dat de aan-
gemelde concentratie vergunningplichtig is. 

Exact een maand later (op 15 juli 1999) volgt dan de aanvraag om een vergunning 
ingevolge art. 41 Wm. De ontvangstbevestiging wordt op 23 juli door de aanvrager 
ontvangen. Op 29 juli 1999 stuurt de Nma een brief aan de aanvrager waarin 
worth medegedeeld dat het oordeel van de Europese Commissie dient te worden 
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afgewacht. De beoordelingstermijn wordt dan ook met 4 maanden verlengd. In 
het verdere dossier is over de uitkomst van dit oordeel niets terug te vinden. 
Naast de termijnverlenging wordt ook gewaarschuwd dat de fusiepartners niet 
reeds als een concentratie werkzaam mogen zijn. Zo mag de naam van de nieuwe 
onderneming nog niet worden gevoerd. Vanaf 30 juli 1999 start de Nma een 
nieuw onderzoek naar de markt waarop beide bedrijven zich begeven. Er worden 
gerichte vragen gesteld aan concurrerende bedrijven en instellingen met verstand 
van zaken, zoals ook eerder in de procedure reeds geschiedde. Als reactie op de 
brief van de Nma d.d. 29 juli 1999 meldt de aanvrager op 16 augustus 1999 dat 
de website van de fusiepartners is gesloten en dat ze niet langer als shirtsponsor 
van een betaalde voetbalclub actief zullen zijn. Op 18 augustus verlangt de Nma 
antwoord van de aanvrager op een aantal schriftelijk gestelde vragen. Spoedig 
daarna wordt dit door de aanvrager verstrekt. Op 31 augustus schrijft de Nma een 
brief aan de aanvragers waaruit blijkt dat gezamenlijke aanbiedingen niet moge-
lijk zijn. Deze brief kan als het antwoord op de brief van de aanvrager d.d. 16 
augustus 1999 worden gezien. Op 9 september 1999 vindt er een rondetafelge-
sprek plaats tussen de aanvragende partijen, hun advocaten en de Nma. In dit 
gesprek wordt een aantal vragen gesteld dat bij schrijven van 15 september 1999 
door de aanvrager wordt beantwoord. Ook een in opdracht van de Nma geschre-
ven rapportage over de elektriciteitsmarkt wordt in dit geschrift becommenta-
rieerd. Op 17 september wordt een voorlopige visie op de aanvraag en de inge-
wonnen inlichtingen aan de aanvrager gepresenteerd met het verzoek hierop te 
reageren. De voorlopige visie geeft een tussenconclusie ten aanzien van de vraag 
in hoeverre de voorgenomen concentratie een beperkende werking op de mede-
dinging heeft. Er wordt een onderscheid gemaalct naar de drie verschillende 
markten waarop de aanvragers actief zijn. 
• Er zal een economische machtspositie op de markt voor de productie van elek-

triciteit ontstaan door de voorgenomen concentratie, die de mededinging sig-
nificant belemmert. 

• Er valt niet uit te sluiten dat er een collectieve economische machtspositie ont-
staat op de markt voor levering van elektriciteit, hetgeen de mededinging ern-
stig kan belemmeren. 

• Er zal een economische machtspositie ontstaan op de markt voor de verwer-
king van groente-, fruit- en tuinafval door de voorgenomen concentratie, die 
de mededinging significant belemmert. 

Naar aanleiding van deze voorlopige visie is aannemelijk dat de gevraagde ver-
gunning niet zal worden verleend. Er is over en weer contact en daaruit vloeit een 
aantal remedies voort dat vergunningverlening weer mogelijk maakt. De aanvra-
ger geeft dan ook op 23 september aan geen behoefte aan een hoorzitting te heb-
ben indien de voorgestelde remedies tot een vergunning zullen leiden. Op 27 sep-
tember 1999 wordt de directeur van de Dienst Toezicht en Uitvoering 
Elektriciteitswet gelegenheid geboden om een reactie te geven op de voorlopige 
visie. Op 7 oktober wordt de partijen en instanties die inlichtingen hebben ver-
strekt aan de Nma de gelegenheid gegeven om hun zienswijze in te dienen met 
het oog op de voorgestelde remedies. Op II oktober 1999 stellen de aanvragers 

"3 



wederom een concept ten aanzien van de door te voeren remedies op. Het dossier 
is ten aanzien van die remedies en tussentijdse correspondentie uiterst summier. 
Veel stukken kunnen niet worden ingezien, nu ze uiterst vertrouwelijke informa-
tie bevatten. 
Op zo oktober 1999 stelt de Nma een persbericht op dat inhoudt dat onder voor-
waarden (lees: remedies) akkoord wordt gegaan met de concentratie. Op dezelfde 
datum wordt de vergunning onder voorwaarden verleend. De voorwaarden hou-
den onder andere in dat een bepaalde tak van het bedrijf afgestoten dient te wor-
den en dat een aanwezig meerderheidsbelang in een niet nader te noemen elek-
triciteitsproducent moet worden vervreemd. Ten aanzien van dit laatste wordt op 
18 november 1999 toestemming gevraagd aan de Nma om het belang te verko-
pen aan een Frans bedrijf. De toestemming wordt op dezelfde dag nog verleend. 
Op r december 1999 gaan de aanvragers in beroep tegen de door hen zelf voorge-
stelde remedies, die nu als voorwaarden aan de vergunning zijn gehecht. Over 
hetgeen in het jaar 2000 is gebeurd is niets terug te vinden; de stuklcen met 
betrekking tot dat jaar waren niet in het archief van de Nma aanwezig. In ieder 
geval wordt het beroep op 21 juni 2001 door de rechtbank van Rotterdam onge-
grond verklaard. 

Notarissendossier 
In de zomer van 1998 wordt door de Nma ambtshalve een onderzoek gestart. Het 
vermoeden bestaat dat er een overeenkomst is gesloten, die ziet op de in opdracht 
van een gemeente en haar instellingen te passeren akten. De overeenkomst ziet 
op het verdelen van alle te passeren aktes in opdracht van de gemeente tussen de 
deelnemende notariskantoren. In de overeenkomst is een aantal bepalingen 
opgenomen met betrekking tot de werknemers van de diverse notariskantoren. 
Die bepalingen strekken ertoe het aannemen van elkaars personeel niet mogelijk 
te maken. Verder worden er prijsafspraken en marktverdelingsafspraken 
gemaakt. De Nma besluit ambtshalve op 26 november 1998 een inval te doen bij 
alle betrokken notariskantoren en de gemeente. Doel is een recente versie van de 
gewraakte overeenkomst te vinden. Vervolgens wordt vanuit de Nma schriftelijk 
om aanvullende gegevens verzocht bij de betreffende lcantoren en de gemeente. 
Ook zijn er stukken te vinden in het dossier die laten zien dat soortgelijke over-
eenkomsten ook elders in Nederland worden gehanteerd. Klachten hierover heb-
ben de Nma bereikt. Uit de gevraagde inlichtingen blijkt dat de gemeente per io 
april 1998 heeft besloten de regeling als hierboven weergegeven te handhaven tot 

april 1999 (althans tot die datum worden de notarissen aangewezen). Dat wil 
zeggen dat kopers de vrije keuze hebben in een notariskantoor, tenzij de 
gemeente of een gemeentelijke instelling de verkopende partij is. In dat geval zal 
conform de verdelingsafspraak (per kwartaal wisselen de kantoren) de akte aan 
een notaris worden gegund. Op iz februari 1999 volgt het rapport van de Nma 
waarin wordt bepaald dat zowel de oude als de nieuwe regeling een onaanvaard-
bare beperking van de mededinging met zich brengt. Ten aanzien van de bepalin-
gen die opgenomen zijn met betrekking tot het niet overnemen van elkaars per-
soneel wordt een nader onderzoek ingesteld. Hetzelfde geschiedt ten aanzien van 
de rol van het college van B&W. Het rapport vormt de basis voor het vaststellen 
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van een sanctiebeschikking en is in zoverre nog geen definitief besluit. Naar aan-
leiding van het rapport zal een hoorzitting worden georganiseerd. Deze zal wor-
den gehouden op 26 mei 1999 om io:oo uur ten kantore van de Nma. Op 7 mei 
1999 ontvangt de Nma de gezamenlijke reactie van alle notariskantoren in de 
gemeente op het rapport. Op 26 mei 1999 berichten de notarissen gezamenlijk 
aan het college van B&W dat de regeling is geeindigd. Naar aanleiding van de 
hoorzitting worden de diverse jaaromzetten van de desbetreffende notariskanto-
ren gevraagd. Deze worden in de aansluitende periode door de kantoren ver-
strekt. Op 14 september 1999 neemt de directeur-generaal van de Nma een 
besluit, inhoudende dat alle notarissen (en dus niet de kantoren) een boete opge-
legd krijgen, die varieert tussen f i5.000,— en f 20.000,-. Op 24 oktober 1999 
wordt pro forma bezwaar aangetekend tegen deze beslissing door de advocaat, 
namens alle betrokken notarissen. De termijn om de gronden van bezwaar aan te 
vullen wordt gesteld op 4 weken. Op 22 november 1999 wordt door de advocaat 
uitstel van die termijn gevraagd met twee weken. Dit wordt verleend. Op 22 

december komt het bezwaarschrift binnen. De datum voor de hoorzitting wordt 
vastgesteld op 31 januari 2000. Op 20 januari 2000 verschijnt de schriftelijke 
reactie op het bezwaarschrift van de zijde van de d-g Nma voor de adviescommis-
sie bezwaarschriften. Het advies van de adviescommissie bezwaarschriften houdt 
in dat de werlcwijze van de Nma juist is geweest en dat de mededinging inder-
daad wordt beperkt. De hoogte van de boetes dient te worden heroverwogen. De 
Nma verricht onderzoek bij de gemeente naar alle aan- en verkopen van gemeen-
telijke grond in de betreffende periode, teneinde tot een goede beslissing op 
bezwaar te komen. Bij brief van 5 juli 1999 lcrijgt de advocaat van de notarissen 
gelegenheid de zienswijzen van zijn clienten op de verzamelde gegevens te 
geven. Dit gebeurt op II augustus 2000. Op 14 september komt een onafhanke-
lijk onderzoeksrapport naar het aantal grondtransacties in de gemeente bij de 
Nma binnen. Dit onderzoek is in opdracht van de Nma uitgevoerd. De aantallen 
in dit rapport komen niet overeen met de aantallen zoals verstrelct door de nota-
rissen en de gemeente. Er wordt een mondelinge toelichting ten aanzien van 
deze discrepantie en de brief d.d. II augustus 2000 gepland op 22 november 
2000. Vervolgens wordt er gesteggeld over de vraag of de Nma wel moet horen of 
dat de onafhankelijke adviescommissie dit moet doen. De Nma reageert niet op 
deze vragen van de zijde van de advocaat van de notarissen en de hoorzitting 
vindt uiteindelijk dan ook geen doorgang, hoewel namens de notarissen nog wel 
iemand komt opdraven, die niet wist dat zijn advocaat er niet zou zijn. Op 12 

februari 2001 volgt dan uiteindelijk de beslissing op bezwaar. De conclusies van 
het besluit in primo worden gehandhaafd met dien verstande dat de opgelegde 
boetes aanzienlijk worden gereduceerd. Ze varieren nu van f 5000,— tot f 8000,— 
gulden. Hiertegen gaan de notarissen in beroep op 20 maart. Deze zaak loopt 
nog. 

Schildersdossier 
Op 31 maart 1998 ontvangt de directeur-generaal Nma een voorwaardelijk ver- 
zoek om ontheffing van art. 6 Mw met betrelcking tot een mededelingsregeling 
aanbestedingen in het schildersbedrijf. Op 20 november volgt een voorlopig oor- 
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deel van de Nma dat de aangemelde regeling in strijd is met art. 6 Mw. Op 
19 februari 2001 beschikt de Nma afwijzend. 

Bemerkingen naar aanleiding van de primaire fase 

Termijnen 
Voor wat betreft het elektriciteitsdossier is de volgende procedure gevolgd. De pri-
maire fase in onderhavige casus kan in twee delen worden onderverdeeld. Het 
eerste deel bestaat uit de melding aan de Nma. De termijn na melding is vier 
weken, maar kan door de Nma verlengd worden. Tijdens het eerste deel is met de 
Nma overleg gevoerd. Dit overleg wordt door de advocaat echter niet als erg zin-
vol bestempeld. De Nma heeft een groot aantal vragen gesteld, waardoor de ter-
mijn van vier weken opgeschort is geweest. ledere keer dat meldende partij ant-
woorden op de vragen moest formuleren, werd de termijn opgeschort, totdat de 
Nma de antwoorden binnen had. De Nma stelt echter deze infonnatie nodig 
gehad te hebben voor de behandeling van de zaak. Verder waren er volgens de 
advocaat overigens ook geen problemen. Een dag voor het einde van de termijn 
en voor het nemen van het besluit Meek dat er echter nog wel onduidelijlcheden 
waren die tot problemen leidden. Het eerste deel duurde van april tot juni. Het 
besluit is tijdig bekend gemaakt en binnen de daarvoor gestelde termijnen. 

Het tweede deel begint met het besluit dat een vergunning moet worden aange-
vraagd. Dit hebben de partijen gedaan. De Nma heeft in punten van overweging 
haar voorlopige visie gegeven, waaruit bleek dat een vergunning zou worden 
geweigerd. De aanvragers hebben daarop een aantal remedies aangedragen. 
Tijdens deze periode is er veelvuldig contact geweest met de Nma. Dit contact 
was goed en het vond volgens de advocaat open plaats. 

Voor wat betreft de ontheffingszaak van de schilders geldt een termijn van 12 
maanden, met de mogelijkheid van verlenging met 6 maanden. Deze termijnen 
zijn niet gehaald, met name omdat volgens de Nma de advocaat geen grote spoed 
heeft betracht om de voorlopige geldigheid van de regeling zeker te stellen. De 
advocaat talmde regelmatig met het opleveren van informatie die noodzakelijk 
was voor het behandelen van de zaak. De advocaat geeft een andere versie van dit 
verhaal. Tijdens het gesprek met de Nma is afgesproken dat de advocaat aanvul-
lende informatie zou verschaffen. Deze informatie was echter alleen te verkrij gen 
door het koppelen van computerbestanden. Dit lulcte niet binnen de gestelde ter-
mijn van twee weken. Vervolgens heeft de Nma de belanghebbende een extra ter-
mijn gegeven. Daarbij heeft de Nma aangegeven dat indien de extra informatie 
niet binnen de gestelde termijn zou worden gegeven, de Nma dan het onthef-
fingsverzoek buiten behandeling zou stellen. Aangezien deze termijn ook niet 
haalbaar was, heeft de advocaat bezwaar ingediend tegen de termijn om informa-
tie te verstrekken. Bovendien is een voorlopige voorziening ingediend om de ter-
mijn te schorsen. Omdat vervolgens wel een voldoende mime termijn is gegund, 
heeft de advocaat dit bezwaar en de voorlopige voorziening ingetrokken. 
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In de zaak van de notarissen is de termijn van 4 weken niet gehaald, maar vol-
gens de Nma is deze termijn ook wel erg krap bemeten. 

Wijze van behandeling in het elektriciteitsdossier 
De melding van de concentratie wordt bekendgemaakt in de Staatscourant. 
Belanghebbenden hebben vervolgens 7 dagen de tijd om hierop te reageren. 
Meestal (in 9 van de io gevallen) is er geen reactie. 

Bij de Nma kunnen meldende partijen een formulier aanvragen, waarin alle 
benodigde informatie staat aangegeven: welke informatie de meldende partij aan 
de Nma over de concentratie dient te geven. 

Op basis van de melding voert de Nma een eerste beoordeling uit: hoe groot is 
het marIctaandeel? Eventueel worden concurrenten gehoord over de mogelijke 
marktpositie van de meldende partij. 
De Nma heeft na de melding vier weken de tijd om een besluit te nemen. De ter-
mijn wordt echter geschorst indien de Nma de meldende partij om extra informa-
tie vraagt. De belanghebbende partijen ldagen vaak dat de Nma te vaak van deze 
schorsingsmogelijkheid gebruik maakt. 

Het contact in de termijn van vier weken vindt meestal schriftelijk plaats. Indien 
een tweede keer om extra informatie bij de meldende partij wordt verzocht, dan 
vraagt de meldende partij meestal een informeel gesprek aan om de zaak toe te 
lichten en extra informatie te geven. De meldende partij komt soms voor de mel-
ding bij de Nma langs om te vragen welke informatie aan de Nma verschaft moet 
worden. Dit geeft de partij extra zekerheid. 

Naast de bovenstaande informatie worden ook publieke bronnen (zoals internet) 
en ambtenaren bij diverse ministeries geraadpleegd. In 90% van de gevallen is 
geen vergunning vereist. Dan wordt in bepaalde gevallen een verkort besluit 
genomen. 

Het besluit is eerst aan de belanghebbende bekendgemaakt. De meldende partij 
overlegt met de Nma welke delen in de openbare versie van het besluit aangepast 
moeten worden. Vervolgens is de openbare versie van het besluit gepubliceerd in 
de Staatscourant en op de website van de Nma. 

In de onderhavige zaak heeft de Nma aan de meldende partij schriftelijk verzocht 
de melding aan te vullen. Daarnaast is de Nma opgebeld door de advocaat van de 
meldende partij. Ook kunnen andere belanghebbenden (zoals concurrenten van 
de meldende instelling) verzocht worden om telefonisch of schriftelijk inlichtin-
gen te verschaffen. Het initiatief voor het voeren van een gesprek komt meestal 
vanuit de meldende partij. Deze partij heeft dan behoefte om extra informatie te 
overleggen of uitleg te verschaffen aan de Nma. Soms gaan de ambtenaren bij de 
instelling langs om de situatie ter plekke te bekijken. 
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Wijze van behandeling in het schildersdossier 
De Nma werkte vroeger met het conceptbesluit. Dit beviel slecht. Als nadeel werd 
gevonden dat belanghebbenden het besluit vooraf op de puntkomma wilden 
beinvloeden. Tegenwoordig wordt gewerkt aan een informele zienswijze. Dit is 
slechts een standpuntbepaling van de Nma en wordt gebruilct indien de Nma ver-
wacht dat een hoorzitting zal plaatsvinden. In de informele zienswijze worden 
knelpunten genoemd. Het bestaat uit een kwalificatie zonder conclusie. Op basis 
van dit document wordt tijdens de hoorzitting gediscussieerd. 
In de casus belangenbehartiging schildersbedrijf heeft de Nma een voorlopig oor-
deel afgegeven. Tegen dit voorlopig oordeel is door de advocaat in bezwaar en in 
beroep gegaan. Na een jaar heeft de rechtbank besloten dat tegen het voorlopig 
oordeel geen bezwaar en beroep ingesteld kan worden, omdat het geen besluit in 
de zin van de Awb is. Inzake het verzoek tot ontheffing heeft bij de Nma (in het 
kader van de voorgeschreven openbare voorbereidingsprocedure) een hoorzitting 
plaatsgevonden. Tijdens deze hoorzitting kon de advocaat naar zijn mening zijn 
verhaal goed lcwijt. Hij heeft een pleidooi gehouden. De medewerkers van de 
Nma hebben vervolgens een aantal vragen gesteld, die de advocaat heeft beant-
woord. Het betoog van de advocaat heeft echter naar zijn mening geen grote 
invloed gehad op het besluit, waarin het ontheffingsverzoek werd afgewezen. 

Wijze van behandeling in het notarissendossier 
In onderhavige zaak is ambtshalve een onderzoek door de Nma uitgevoerd. Naar 
aanleiding van dit onderzoek is door de Nma een rapport uitgebracht. Dit rapport 
(het betreft in dit geval een sanctiezaak) zou binnen het strafrecht tenlastelegging 
worden genoemd. Bij de betrolcicen bedrijven heeft de Nma een inval gedaan en 
bij deze gelegenheid de betroklcen medewerkers gehoord (ondervraagd). Deze 
informatie moet dus tegen de wil van de belanghebbende worden verkregen. 
Daarnaast is informatie ingewonnen bij de betrokken gemeente en de Konink-
lijke Notariele Broederschap. 

Op basis van de verkregen informatie heeft de Nma een boetebesluit genomen. 
Twee ambtenaren hebben diverse betrokkenen ondervraagd. Hierbij is de cautie 
gegeven. Het doel van dit horen is het achterhalen van de waarheid. 

Naar aanleiding van het rapport is een formele hoorzitting gehouden. De hoor-
commissie bestaat uit drie ambtenaren van de Nma (juridische dienst). De notu-
len worden gemaakt door een ingehuurd verslagbureau. De toezichthoudende 
ambtenaar geeft een toelichting op het rapport. Tijdens het horen heeft een wis-
selwerking plaatsgevonden. De advocaat van de betrokkenen heeft een pleidooi 
gehouden. De advocaat heeft hierbij de nadruk gelegd dat er geen sprake is van 
een overtreding. De Nma heeft vervolgens naar voren gebracht dat indien dit wel 
het geval zou zijn, de betrokkenen boeteverlagende omstandigheden naar voren 
kunnen brengen. Dit is achteraf slecht gevallen bij de betrokkenen. Zij hadden 
het gevoel dat ze tijdens de hoorzitting al waren opgehangen, maar dat alleen nog 
moest worden besloten hoe dik het touw werd. 
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Door veel mensen is het besluit bekeken en het besluit is uitgebreid gemotiveerd. 
In vrij hoge mate zijn ook doelmatigheidsoverwegingen in bezwaar behandeld. 
Dit komt deels door het bestaan van een onafhankelijke externe adviescommis-
sie. Deze dwingt tot het indringend bekijken van de zaak. De adviescommissie 
heeft besloten dat de hoogte van het boetebedrag opnieuw moest worden beke-
ken. Deze beslissing had grote invloed op de mate waarin doelmatigheidsapecten 
in bezwaar zijn betrokken. 

Bezwaar- en beroepfase 
In het elektriciteitsdossier is beroep aangetekend, waarbij bedacht moet worden 
dat de Mededingingswet niet voorziet in de mogelijkheid van bezwaar bij concen-
tratiezaken. Tegen de beslissing (de verlening van de vergunning onder voorwaar-
den) is de aanvrager in beroep gegaan. Naar de mening van de advocaat beston-
den fundamentele verschillen van mening over mededingingsrechtelijke 
begrippen. De rechter moest hier uitspraak over doen. De rechter werd volgens 
de advocaat alleen geconfronteerd met rechtsvragen. De rechter heeft namelijk 
besloten het besluit van de Nma vrij marginaal te toetsen. 

Voor wat betreft het schildersdossier kan het volgende opgemerkt worden. De 
advocaat is tegen het besluit in bezwaar gegaan. Daarbij heeft hij ook gevraagd of 
de Nma niets tegen zijn client wilde ondernemen zolang de zaak loopt. Uiteinde-
lijk heeft de advocaat via de telefoon met de Nma gesproken en bleek dat de Nma 
niet akkoord ging met de schorsing. Vervolgens heeft de advocaat een voorlopige 
voorziening ingediend. Deze zaak loopt nog, evenals de bezwaarprocedure. 

Voor wat betreft het notarissendossier lcunnen de volgende kanttekeningen 
geplaatst worden. In vrij hoge mate zijn naar de mening van de Nma ook doelma-
tigheidsoverwegingen in bezwaar behandeld. Dit komt deels door het bestaan van 
een onathankelijke externe bezwaaradviescommissie. Deze dwingt tot het indrin-
gend bekijken van de zaak. De adviescommissie heeft besloten dat de hoogte van 
het boetebedrag opnieuw moest worden bekeken. Het bestaan van een externe 
adviescommissie in bezwaar leidt tot een vrij vergaande heroverweging van de 
beslissing in primo. De adviescommissie bestaat uit leden die zijn geselecteerd 
op bun specifieke deskundigheid op het gebied van bestuursrecht, economie, 
mededingingsrecht en ondernemingsrecht. De adviescommissie bestaat speci-
fiek voor sanctiezaken. Door het bestaan van een externe adviescommissie wordt 
de onafhankelijkheid van de beschildcing op bezwaar onderstreept. Door vragen 
die aan de betrolcken gemeente zijn gesteld, is nader onderzoek in bezwaar inge-
steld: hoe groot was de overtreding ten opzichte van de omzet van de verschil-
lende bedrijven? In de primaire fase reiken de betroldcenen over het algemeen zo 
min mogelijk feiten aan. Na de beschikking in primo kan de belanghebbende 
beter beoordelen welke feiten hem kunnen ontlasten. Hierdoor worden in de 
bezwaarfase de feiten door de belanghebbende meestal aangevuld. 
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Algemene constateringen 

Relatie bestuursorgaan-b urger 
In de betreffende zaken is de nodige tijd geschonken aan het horen van de 
belanghebbenden. Soms is het horen van de belanghebbenden ook een uitvloei-
sel van het volgen van de openbare voorbereidingsprocedure, zoals bij de behan-
deling van de ontheffingsverzoeken. Over het algemeen is er sprake van een 
intensieve uitwisseling van informatie tussen de Nma en de belanghebbenden, 
waarbij de Nma informatie vraagt voor een correcte behandeling en de belang-
hebbenden bun standpunt kunnen toelichten. Het merendeel van de zaken van 
de Nma wordt ook 'informeel' afgedaan, waarbij de regeling bijvoorbeeld dusda-
nig aangepast wordt dat deze niet langer in strijd is met het kartelverbod of de 
concentratie en door het treffen van 'remedies' toch doorgang kan vinden. In de 
bier behandelde drie gevallen was er echter sprake van een onoverbrugbaar ver-
schil van opvatting tussen de Nma en de belanghebbenden, waarbij de 'zed in de 
bezwaarfase dit ook niet meer nit de wereld helpt. De belanghebbenden putten 
uit de gesprekken met de Nma soms de hoop dat het besluit gunstig voor hen zal 
uitpalcken en vellen achteraf een negatief oordeel over de gesprekken als dit niet 
het geval is. Advocaten vinden de Nma soms star, legalistisch en te veel gericht op 
het halen van de publiciteit. 

De belanghebbende 
Voor wat betreft de zaken die de Nma behandelt, kan over het algemeen gespro-
ken worden over kapitaalkrachtige ondernemingen die een optimaal gebruik 
maken van de rechtsmiddelen. In concentratiezaken hebben de belanghebben-
den altijd voldoende financiele armslag. Aangezien de instellingen voldoende 
geld hebben, kunnen ze grote advocatenkantoren inschakelen. Ze maken naar de 
mening van een ambtenaar van de Nma ook maximaal gebruik van de mogelijk-
heden die de Awb bun biedt. Uit de onderzochte zaken blijkt ook sprake te zijn 
van een 'actieve' opstelling van de belanghebbenden en een intensief gebruik van 
rechtsmiddelen. 

Algemene bevindingen over de Awb 

Over het algemeen bestaat de indruk dat de Awb niet geheel toegespitst is op het 
mededingingsrecht. De advocaat die zich beziggehouden heeft met het elektrici-
teitsdossier is van mening dat het bestuursrecht niet geschreven is voor economi-
sche of grote zaken. Afgevraagd kan worden of de regels uit het bestuursrecht 
bier wel geschikt voor zijn. Misschien is het zinnig om een aantal bestuursrechte-
lijke regels niet op deze zaken van toepassing te verklaren. De rechten van der-
denbelanghebbenden zijn bijvoorbeeld wel erg uitgebreid. Dit is slecht voor de 
toepassing van het mededingingsrecht. Bovendien vallen onder derdenbelang-
hebbenden bijvoorbeeld niet de belanghebbenden die wel de juiste zijn, zoals 
consumenten. De vertrouwelijIcheidsregels zijn naar zijn mening niet werkbaar. 
Als zich een derdebelanghebbende meldt, mag die in beginsel het hele dossier 
inzien. Beroept een partij zich op vertrouwelijkheid, dan kan die derdebelangheb- 
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bende voorkomen dat de rechter van het betreffende stuk kennisneemt. Dit is 
zeker als de derdebelanghebbende een nogal verwijderd belang heeft, een 
vreemde gang van zaken. Fen ambtenaar van de Nma merkt het volgende op: "De 
Awb is niet echt geschreven voor het mededingingsrecht. Je leert er echter mee 
leven." 
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Bijlage 8— Samenstelling van de begeleidings-
commissie 

Voorzitter 
Prof. dr. G.J. Vonk 
Sociale Verzekeringsbank 

Leden 
Mw. mr. D. Boulonois 
Ministerie van Justitie, 
Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum 

Mr. R.P. Broeders 
Vereniging van Nederlandse Gemeenten 

Mr. M.L. van Emmerik 
Ministerie van Binnenlandse Zaken & Koninkrijksrelaties, 
Directie Constitutionele Zaken 

Mr. B.J. van Ettekoven 
Rechtbank Amsterdam 

Dr. A.R. Neerhof 
Rijksuniversiteit Groningen 

Mr. B. Rijkhoek 
Ministerie van Justitie, Directie Wetgeving 

Mw. dr. M.J. ter Voert 
Ministerie van Justitie, 
Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum 
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Volgens de opstellers van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) moet 

de gang van zaken met betrekking tot een besluit als een keten worden 
beschouwd. Hoe hoger de kwaliteit in de beginfase, hoe groter de kans 

dat vervolgfasen achterwege kunnen blijven. In het onderhavige onder-
zoek is nagegaan in hoeverre die ketenbenadering in de praktijk uit de 

verf komt. Geconstateerd wordt dat de termijnen frequent worden over-

schreden en dat bestuursorganen de mogelijkheden van het horen nog 

onvoldoende benutten. De zeeffunctie van de bezwaarfase komt onvol-
doende tot zijn recht, omdat de juridische component daarin te veel 

nadruk krijgt. De rechter wordt nogal eens geconfronteerd met kwesties 

die eigenlijk in de bezwaarfase hadden moeten worden afgedaan. In 

hoger beroep worden rechters met een groot aantal kansloze zaken ge-

confronteerd. Het rapport bevat aanbevelingen die aan deze knelpunten 
een einde kunnen maken. 
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