VAR-reeks
162

De toekomst van de formele
rechtskracht
Preadviezen uitgebracht door
J.E.M. Polak
T.N. Sanders
B.J.P.G. Roozendaal
M. Reneman

Boomjuridisch
Den Haag
2019

Content.indd 3

15/04/2019 11:47:20

Omslagontwerp: PrimolStudio, Delft
Opmaalc binuenwerk: Textcetera, Den Haag
© 2019 VARVerenigingvoor Bestuursrecht
Behoudens de in qfkrachtens de Auteurswet gestelde uitzonderingen mag niets uit deze uitgaue luorden
uetueeluoudigd, opgeslagen in ten geautomatiseerd gegeuensbestand, of openbaar gemaakt, in enige
norm of op enige toijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door jbtokopieen, opnamen 0/ enipe andere
manier, zander voorafgaande schtifteHjketotstemming van de uitpeuer.
Voor zouer bet maken van reproprajische ueruceluoudipinpen uit deze uitpaue is toegestaan op grand
van artikel i5h Auteursiuet dient men de daaruoor mettelijk uerschuldigde uergoedingen te uoldoen aan
de Stichting Reprorecht (Postbus 3051, 2130 KB Hoofddorp, ummi.reprorecht.nl). Voor het ouernemen
uan (een) gedeelte(n) uit deze uitgaue in bloemlezingen, readers en andere compilatieuierken (art. 16
Auteursiuet) kan men zich luenden tot de Stichting PRO (Stichting Publicatie- en Reproductierechten
Organisatie, Postbus godo, 2130 KB Hoofddorp, ummi.stichting-pro.nl).
No part o/this book may be reproduced in any/orm, by print, photoprint, microjilm or any other means
without written permission jrom the publisher.

ISBN 978-94-6290-622-8
ISBN 978-94-6274-297-0 (e-book)
NUR823
www.boomjuridisch.nl

Content.indd 4

15/04/2019 11:47:20

Inhoud

De toekomst van de formele rechtskracht
Liever rechtszekerheid dan rechtvaardigheid? De formele rechtskracht bij
ketenbesluitvorming in het bestuursrecht

7

71

Een andere kijk op de formele rechtskracht

135

Unierechtelijke grenzen aan formele rechtskracht

203

Bestuur en ereleden

275

Overzicht van de preadviezen, uitgebracht door de VAR

277

5

Content.indd 5

15/04/2019 11:47:20

Liever rechtszekerheid dan
rechtvaardigheid? De formele
rechtskracht bij ketenbesluitvorming
in het bestuursrecht
Mr. dr. T.N. Sanders*
1

Inleiding

72

2

Het probleem en mijn plan van aanpak

74

3

Wat is ketenbesluitvorming?

78

4

Wat is de formele rechtskracht?

82

5

Waarom hebben wij de formele rechtskracht in het bestuursrecht
- en kunnen we er niet van af?

88

6
6.1
6.2
6.3
6.3.1
6.3.2
6.3.3

Moeten we de leer van de formele rechtskracht nuanceren bij
ketenbesluitvorming?
Uitgezonderd van de rechtmatigheidsfictie
Uitzonderingen op de rechtmatigheidsfictie
Moet er (nog) een uitzondering komen op de rechtmatigheidsfictie?
Past een dergelijke uitzondering in het huidigsysteem?
Gevallen waarin de bestuursrechter nu al feitelijk een
uitzondering maakt
Moet de bestuursrechter een uitzondering maken op de leer
van de formele rechtskracht bij evident onrechtmatige besluiten?

103
103
105
107
108
no
115

7

Alsditnietdeoplossingis, watdanwel?

124

8

Conclusie

127

Stellingen

131

Literatuurlijst

132

*

Thomas Sanders is advocaat bij AKD te Breda en Eindhoven.

71

Content.lndd 71

15/04/2019 11:47:21

i

Inleiding

Een burger krijgt een brief van de gemeente waar hij woont. Daarin staat dat hij
volgens de gemeente permanent in zijn recreatiewoning verblijft terwijl dat niet zou
zijn toegestaan. De briefeindigt met een besluit: hij moet de overtreding beeindigen
door binnen zes maanden de permanente bewoning te beeindigen. Doet hij dat niet,
dan moet hij een dwangsom van € 10.000 betalen. Hetbestemmingsplan terplaatse
verbiedt het permanent wonen helemaal niet. De burger vergeet echter bezwaar
te maken. Zeven maanden later krijgt hij de rekening gepresenteerd: een invorderingsbeschikking a € 10.000. Hij schrikt en maakt bezwaar, onder verwijzing naar
het feit dat het bestemmingsplan wat hij doet helemaal niet verbiedt. Het besluit
waarbij is vastgesteld dat hij een overtreding van het bestemmingsplan begaat, is
echter onaantastbaar geworden. De leer van de formele rechtskracht dicteert dat
het besluit dan rechtsgeldig en rechtmatig is. Het bezwaar van de burger kan hem
dus niet baten en hij moet de dwangsom a € 10.000 gewoon betalen - hoe evident
onrechtmatig de last onder dwangsom ook was. Pech gehad, had hij maar beter
moeten opletten bij de eerste brief!
‘ledereen die dit een acceptabele uitkomst vindt, heeft geen hart’, dacht ik toen ilc
aan mijn onderzoeknaar de uitwerkingvan de formele rechtskracht bij ketenbesluitvorming begon. Hoe kan het toch zijn dat wij een rechtsregel in stand laten waarvan
de toepassing ertoe leidt dat in sommige gevallen burgers bij besluit gehouden worden om iets te doen of na te laten waartoe zij evident niet gehouden zijn? Waarom is
het bijvoorbeeld aanvaardbaar dat een burger zijn uitkering moet gaan terugbetalen
omdat hij niet op tijd is opgekomen tegen een evident onjuist besluit waarbij die uit
kering wordt ingetrokken en teruggevorderd? Het kan toch niet zo zijn dat wij met
zijn alien vrolijk volhouden dat het recht rechtvaardig is als de toepassing van ons
recht tot zulke evident onrechtvaardige situaties kan leiden?
De insteek van dit VAR-preadvies was dan ook dat er een probleem is, dat daar een
oplossing voor moet worden gevonden en dat die oplossing niet kan zijn om alles bij
hetoudete laten.
Om maar met de deur in huis te vallen: mijn conclusie is anders. Ik vind de formele
rechtskracht op de keper beschouwd een acceptabele rechtsregel die een belangrijke
functie vervult in het bestuursrecht door vast te stellen dat klaar echt klaar is. De
bijtijds onrechtvaardige uitkomsten in gevallen waarin de burger een bezwaar- of
beroepstermijn laat lopen, terwijl hij bij tijdig bezwaar en beroep gelijk had gekregen, zijn de prijs die toepassing van die rechtsregel met zich meebrengt. Die prijs
vind ik op macroniveau aanvaardbaar, ook al erken ik dat de uitkomst in het individuele geval dan niet altijd rechtvaardig zal zijn.
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Hetis vreemd, een VARpreadvies datluidt: ‘Hetis eigenlijk wel goed zo, de bestuursrechter had het al bij het juiste eind.’ Meestal zijn VAR-preadviezen namelijk vlammende betogen om iets te veranderen of verwijten aan het adres van de hoogste
bestuursrechters dat zij de burger in de steek laten. De uitkomst van mijn onderzoek vind ik zelf dan ook ietwat teleurstellend. Zeker omdat de logica dicteert dat
- als mijn oorspronkelijke premisse juist is - ik kennelijk een vitaal orgaan mis. Het
verdedigen van onrechtvaardige uitkomsten is ook op zijn minst contra-intuitief
voor een jurist. Daar komt ook nog eens bij dat het verdedigen van de conclusie dat
het aanvaardbaar is dat individuele burgers onrecht wordt aangedaan vanuit - kort
gezegd - macro-juridische (systeem) belangen, ook niet bepaald een aanlokkelijk
perspectiefis met een VAR-jaarvergadering in het vooruitzicht. Toch ga ik dat doen.
Binnen het huidige bestuursrecht zie ik namelijk geen beter alternatief dan de leer
van de formele rechtskracht.
Er zullen aardig wat mensen het hartgrondig met mij oneens zijn (mooi!). Daarom
heb ik dit preadvies zo proberen te schrijven dat er een helder onderscheid wordt
gemaakt tussen elementen waar wij het met zijn alien vermoedelijlc wel over eens
kunnen zijn (waar hebben we het over, wat is het probleem en wat zijn mogelijke
oplossingen) en mijn opvattingen daarover.
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2 Het probleem en mijn plan van
aanpak

AIs een burger niet binnen zes weken na bekendmaking van een besluit bezwaar
maakt, wordt dat besluit onaantastbaar. Dit betekent dat iedereen ervan uit moet
gaan dat het besluit geldig en rechtmatig is, zowel voor wat betreft de inhoud als de
wijze van totstandkoming. Deze regel noemen we de (leer van de) formele rechtskracht. Als een burger nalaat om op tijd bezwaar te maken heeft hij in beginsel dus
geen leans meer om de rechtmatigheid van het besluit ooit nog ter discussie te stellen. Ook als het besluit evident onrechtmatig is, moet iedereen ervan uit gaan dat
het toch rechtmatig is. In extreme gevallen betekent de regel van de formele rechtskracht dat als een besluit bepaalt dat een burger een dwangsom van € 10.000 moet
betalen vanwege een overtreding die hij evident nooit lean hebben begaan, maar hij
niet op tijd heeft geageerd op het besluit, hij toch de dwangsom moet betalen. Zoals
Gelpke het verwoordt: ‘[d]at aan deze leer bezwaren kleven, is helder. Het wringt,
wanneer een onmiskenbaar onjuiste beschikking voor rechtsgeldig moet worden
gehouden.’1
De formele rechtskracht heeft wel een belangrijke functie. De rechtsregel waarborgt
binnen het bestuursrecht dat een geschil eenmaal klaar, ook echt klaar is. Dit noe
men wij ook wel het lites jiniri oportet-beginsel. De formele rechtskracht waarborgt
daarmee rechtszekerheid. Die rechtszekerheid kent veel liefhebbers. Als je een
omgevingsvergunning hebt gekregen voor jouw bouwproject en die wordt onaan
tastbaar, dan weet je dat je vanuit publiekrechtelijk perspectief zonder zorgen kan
gaan bouwen - hoe onrechtmatig de bestuursrechter die omgevingsvergunning ook
had gevonden als hij de omgevingsvergunning had getoetst. Dat is aantrekkelijkals
rechtsregel omdat (mede gelet op de korte bezwaar- en beroepstermijnen) iedereen
op een korte termijn een hoge mate van rechtszekerheid biedt. Dat is meestal gunstig voor iedereen: de overheid en burgers.
Dat de werking van de formele rechtskracht soms tot onredelijke uitkomsten kan
leiden is denk ik een breed gedeelde analyse die zich niet beperkt tot waar het in
dit preadvies over gaat: ketenbesluitvorming binnen het bestuursrecht. De werking
van de formele rechtskracht vormt een van de meest contentieuze leerstukken in
het publieke en civiele recht. Doom in het oog van velen is de rechtmatigheidsfictie, inhoudende dat een onaantastbaar besluit in andere gedingen geacht wordt

i

Gelpke 2006.
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rechtmatig te zijn, ook al is dat evident niet het geval. De vraag of die fictie stand kan
en moet houden vormt al enige decennia onderwerp van intensief debat.2 Het debat
over de werking van de formele rechtskracht binnen het bestuursrecht is ook gevoerd,
zij het iets minder intensief.3 Dat het debat over de formele rechtskracht binnen het
bestuursrecht minder intensiefis gevoerd is op zich niet verwonderlijk, nu hetmeest
contentieuze onderdeel van de formele rechtskracht (de rechtmatigheidsfictie) zich
voornamelijk manifesteerde binnen het (civiele) schadevergoedingsrecht.4
De spanning tussen de onrechtvaardige uitkomsten die de formele rechtskracht
kan opleveren en de hoge rechtszekerheid die het leerstuk oplevert, komt sterk naar
voren bij zogenoemde ketenbesluitvorming. Ketenbesluitvorming is volgens mij te
definieren als een keten van opvolgende zelfstandig appellabele besluiten binnen
dezelfde rechtsverhouding waarbij de latere besluiten afhankelijk zijn van de eerdere besluiten. Over wat ketenbesluitvorming precies is en hoe ik tot mijn definitie
ben gekomen, kom ik nog uitgebreid te spreken in de volgende paragraaf.
Bij ketenbesluitvorming zijn bij het eerste besluit in de keten de feitelijke gevolgen
voor een leek meestal nog niet volledig inzichtelijk. Die treden dan nog niet in. Bij
een last onder dwangsom staat nog niet vast dat de burger daadwerkelijk zal moeten
betalen, bij een slechte beoordeling van een ambtenaar staat nog niet vast dat hij uiteindelijk zal worden ontslagen en met een besluit om een subsidie in te trekken staat
nog niet vast dat daadwerkelijk (en hoeveel) moet worden terugbetaald. De burger
laat dan ook regelmatig na om op te komen tegen het eerste besluit in de keten. Dat
kan zijn omdat hij dat vergeet, maar de burger is ook vaak onterecht optimistisch
over het uiteindelijke beloop van de verdere besluitvorming in de keten (‘het komt
wel goed’). Het eerste besluit in de keten krijgt dan formele rechtskracht. Vervolgens
krijgt de burger op een later moment een besluit waarin uitvoering wordt gegeven
aan het eerdere besluit. Dat is vaak een betalingsbeschikking (de rekening) maar
kan ook bijvoorbeeld een effectueringsbesluit in het leader van bestuursdwang zijn,
of een ontslagbesluit in het leader van het ambtenarenrecht. Dat besluit is dan gebaseerd op het besluit dat inmiddels onaantastbaar is. Tegen het latere besluit komt
de burger op met als argument dat het eerdere besluit onrechtmatig is. Dan is het al
te laat. Het staat dan vast dat de subsidie rechtsgeldig is ingetrokken, dat de burger
overtreder is of dat de ambtenaar de jaren daarvoor terecht een slechte beoordeling
heeft gekregen. Hoe evident onjuist de conclusie ook is dat het eerdere besluit recht
matig is, toepassing van de leer van de formele rechtskracht leidt tot de conclusie dat
het besluit voor rechtmatig moet worden gehouden en niet meer ter discussie kan
worden gesteld.

2

3
4

Een kleine greep uit de geraadpleegde artikelen: Kortmann 2009 en 2016, Schueler 2013, Gelpke
2006 en 2007, M.W. Scheltema 2009, Van der Veen 2009 en 2011, Fruy tier 2008, Van Angeren 2011,
Van Ravels 2012, Sluysmans 2015, Roozendaal 2003.
Van Ettekoven 2006, Polak 2007, M. Scheltema, 2007/17.
Zie bijvoorbeeld: Kortmann 2009, anders: Schueler 2008, p. 2.
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Kort samengevat is dit het probleem waarvoor wij een antwoord moeten formuleren. De burger komtpas in actie als hij de rekening gepresenteerd krijgt (het einde
van de keten), maar ons systeem zet vaak de belangrijkste discussies aan het begin
van de keten. Vanwege de werking van de formele rechtskracht staat de burger dan
met lege handem hoe evident onrechtmatig het eerste besluit in de keten ook is. Het
is een rijdende trein waar de burger meestal pas aan de noodrem trekt als hij ziet
dat de trein op het punt staat om het ravijn in te storten. De rechter wordt door de
leer van de formele rechtskracht gedwongen om tegen de burger te zeggen: ‘Tja, op
het bordje bij de noodrem staat dat u dat uiterlijk tien minuten voor aankomst bij
het ravijn aan de noodrem had moeten trekken. Dat mag dus niet meer. Veel sterkte
ermee in ieder geval!’
Wie dit specifieke voorbeeld op zichzelf bezien een alleszins redelijke uitkomst
vindt, is denk ik rijp voor het gesticht. Het is dus best te begrijpen dat de gemiddelde
rechter geen trek heeft in het toepassen van de formele rechtskracht in situaties
waarin het tot een evident onredelijke uitkomst leidt. Daarbij komt ook nog eens
dat de belangrijkste reden voor het hanteren van de formele rechtskracht: de rechtszekerheid, binnen de context van ketenbesluitvorming (meestal een fmanciele
verhouding tussen burger en overheid, geen derden-belanghebbenden) niet altijd
overtuigend klinkt. Gevoelsmatig is de rechtszekerheid een minder sterk argument
als rechtvaardiging voor de leer van de formele rechtskracht als die rechtszekerheid
alleen ten voordele van de overheid strekt.
Het probleem is alleen dat voor elke trein die richting het ravijn gaat, er honderden, zo niet duizenden, treinen zijn die bij het niet trekken aan de noodrem door de
rechter niet ten onrechte in een ravijn eindigen. Die treinen behoren in het ravijn of
rijden gewoon naar het station waar ze hadden moeten zijn - ook al wil de burger
daar misschien niet been. Zo af en toe zit er verder een trein bij die eigenlijk naar een
ander station had gemoeten. Dat is vervelend, omdat de burger dan een eind moet
lopen, maar niet zodanig problematisch dat het een morele crisis voor de rechter
oplevert als hij de leer van de formele rechtskracht toepast. In dat soort gevallen
speelt de discussie eigenlijk niet, daar haalt men de schouders op. ‘Had je maar eerder aan de rem moeten trekken.’
Toch hebben we het over een en dezelfde rechtsregel. Dat maakt het zoeken naar
een oplossing lastige materie. Stel, we maken een uitzondering voor treinen die
het ravijn in dreigen te gaan. Wat is dan de rechtvaardiging voor dat we een ‘beetje
onrechtvaardig’ (verkeerd station) kennelijk wel aanvaardbaar vinden, maar ‘echt
onrechtvaardig’ (het ravijn in) niet? Hoe rechtvaardig je dat in het ene geval wel een
uitzondering op de regel ‘klaar is klaar’ wordt gemaakt en in het andere geval niet?
En maakt het feit dat je in het ene geval toch een uitzondering maakt op de rechtsre
gel als geheel niet minder verdedigbaar? Als je de rechtsregel ‘klaar is klaar’, amendeert tot ‘klaar is klaar, behalve als het echt onrechtvaardig is’, krijgen we dan niet
aan de lopende band discussies over de vraag wat ‘echt onrechtvaardig’ dan precies
is? Wordt de rechtsregel ‘klaar is klaar’ daarmee niet een stuk minder rechtszeker?
En wordt het doel van die regel dan niet ondermijnd? Hoe diep moet het ravijn zijn
waar de burger in gaat storten voordat de rechter moet of mag ingrijpen?
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Anderzijds, stilzetten lijkt ook geen optie. Het feit dat een correcte toepassing van
de formele rechtskracht in het bestuursrecht kan leiden tot evident onrechtvaardige
situaties is niet bepaald een resultaat waar ik als liefhebber van het bestuursrecht
trots op ben. Het is een aanklacht tegen het bestuursrecht dat dit het resultaat kan
zijn van onze rechtsregels. Daarbij komt nog dat het soort afbakeningsprobleem
waar wij het hier over hebben inherent is aan het recht. Bestuursrechters kunnen
daar toch prima op een rechtvaardige, terughoudende manier mee omspringen?
Waarom zouden we vasthouden aan een rigide regel die onrechtvaardige situaties
oplevert? En wat is er mis met een uitzondering voor ‘evident’ onrechtmatige besluiten als daarmee meer materiele rechtvaardigheid wordt bewerkstelligd?
Kortom, er zitten wat haken en ogen aan dit probleem. Er kleven ook bezwaren
aan vrijwel iedere oplossing. Een mooi onderwerp dus voor een preadvies, want wat
je ook schrijft, mensen zullen het niet met je eens zijn en het debat aangaan.
De uitdaging waarvoor wij ons gesteld zien, is volgens mij samen te vatten in de
volgende vraag. Hoe kunnen we de kracht van de formele rechtskracht - een hoge
mate van rechtszekerheid - verenigen met de wens om in alle gevallen een materieel rechtvaardige uitkomst te krijgen? In dit preadvies onderzoek ik dan ook of er
een oplossing is waarbij de rechtszekerheid voldoende gewaarborgd wordt en er iets
meer materiele rechtvaardigheid wordt bereikt. Moeten we de formele rechtskracht
toch maar afschaffen binnen het bestuursrecht? Moet er misschien een nieuwe uit
zondering op de formele rechtskracht komen voor evident onrechtmatige besluiten?
Of moeten we alles maar gewoon laten zoals het is en accepteren dat het bestuurs
recht nooit perfect zal zijn? Is de prijs van ons systeem dan dat er zo af en toe een
trein het rechtvaardigheidsravijn in dendert? En zo ja, is dat aanvaardbaar ofmoeten
we dan niet toch eens gaan kijken naar een ander systeem?
Om dit te onderzoeken begin ik door eerst stil te staan bij ketenbesluitvorming:
wat is dat eigenlijk en hoe onderscheidt het zich van de rest van de besluitvorming
in het bestuursrecht? Wat maakt het zo anders dat het de moeite waard is om daar
specifiek naar te kijken, mede gelet op de andere preadviezen? Daarna bespreek ik
wat de formele rechtskracht nu precies is. Wat verstaan wij eronder en hoe werkt
het? Vervolgens sta ik stil bij de vraag waarom wij de formele rechtskracht in het
bestuursrecht eigenlijk hebben. Kunnen we er niet gewoon van af? Ervan uitgaande
dat dit niet wenselijk is, kijk ik of er niet toch binnen het leerstuk een uitzondering
zou moeten worden gemaakt, dan wel dat de leer gewoon minder rigide zou moeten
worden toegepast. Zoals toegelichtin de inleidingis mijn conclusie eigenlijk datde
huidige stand van zaken weliswaar op punten onbevredigend is, maar dat ik geen
betere oplossing zie binnen de context van het huidige bestuursrecht. Daarom ga ik
aan het einde van mijn analyse buiten de grenzen van mijn opdracht treden door een
korte verkenning te verrichten naar waar we dan wel been zouden moeten volgens
mij. Er moet toch een oplossing te bedenken zijn voor dit probleem?
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3 Wat is ketenbesluitvorming?

Het begrip ketenbesluitvorming is nergens gedefinieerd. Het begrip komt niet voor
in de Awb en ook niet in de parlementaire geschiedenis van de Awb. In de literatuur komt het begrip wel regelmatig voor. Probleem is wel dat het van auteur tot
auteur verschilt wat men er (kennelijk) onder verstaat. Zo gebruikt Ortlep de term
‘ketenbesluitvorming’ om het geheel van besluitvorming aan te duiden in een
rechtsverhouding, dus zowel het opleggen van een bestuurlijke boete ais een eerder besluit tot herziening en terugvordering van een uitkering.5 Van Ommeren en
Huisman gebruiken de term ook om een samenstel van verschillende besluiten
binnen dezelfde rechtsverhouding aan te duiden.6 Korsse gebruikt de term om het
samenstel van het besluit om een omgevingsvergunning te verlenen en de aan dat
besluit voorafgaande toestemmingen van andere bestuursorganen aan te duiden.7
Den Ouden gebruikt het onder meer om het geheel aan besluitvorming in een subsidierelatie aan te duiden.8 Widdershoven gebruikt het begrip om een geval aan te
duiden waarbij een besluit is gebaseerd op een eerder besluit.9 Bots gebruikt het
begrip daarentegen om het geheel van een besluit en de daaraan voorafgaande voorbereidingshandelingen als bedoeld in artikel 6:3 Awb te duiden.10 Bots is overigens
de enige auteur (voor zover ik kan nagaan) die getracht heeft om een definitie te
geven van ‘ketenbesluitvorming.’
‘Kenmerkend voorhetbestuursrechtis hetveelvuldigvoorkomen van ketenbesluitvor
ming. Wanneer een bestuursorgaan een besluit neemt, gaat hieraan in veel gevallen
een uitvoerige voorbereiding vooraf. In die voorbereiding moet of moeten, alvorens
een bepaald besluit kan worden genomen, eerst den of meer andere beslissingen worden genomen. In dat geval is het besluit een schakel in een keten van verschillende met
elkaar samenhangende besluiten.’
Deze definitie ziet dus niet alleen op besluiten als bedoeld in artikel 1:3 Awb die zelfstandig appellabel zijn, maar ook op beslissingen ter voorbereiding van het besluit
ais bedoeld in artikel 6:3 Awb. Dat Bots deze ook meeweegt in de definitie voor
‘ketenbesluitvorming’ is niet verwonderlijk omdat Bots zich in haar bijdrage juist
richt op dit soort beslissingen en de (gebrekkige) rechtsbescherming daartegen.

5
6
7
8
g
10

Zie (onder meer): CRvB 4 maart 2015, AB 2015/176, m.nt. R. Ortlep en CRvB 3 februari 2016, AB
2016/123, m.nt. R. Ortlep.
Van Ommeren en Huisman 2013, p.36.
ABRvS 1 februari 2012, AB 2012/66, m.nt. D. Korsse.
ABRvS 18 oktober 2017, AB 2017/422, m.nt. W. den Ouden.
ABRvS 4 mei 2011, AB 2011/318, m.nt. R.J.G.M. Widdershoven.
Bots 1998, p. 95.
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Het maakt de definitie voor dit preadvies echter onbruikbaar. Immers, bier gaat
het met name om de gevolgen van de leer van de formele rechtskracht voor een
besluit achterin de keten als een besluit aan het begin van een keten onaantastbaar
is geworden. Bij niet-appellabele besluiten, of beslissingen niet zijnde een besluit
in de zin van de Awb, speelt de hele problematiek van de formele rechtskracht niet.
Een werkbare definitie van wat wij onder ketenbesluitvorming moeten verstaan
ontbreekt dus. Die is wel nodig voor dit preadvies omdat de problematiek van de
formele rechtskracht heel anders lean zijn in de context van een omgevingsvergunning en daaraan voorafgaande toestemmingen van andere bestuursorganen, dan in
het kader van een tweepartijenrelatie zoals in het subsidierecht gebruikelijk. Afhankelijk van wat men dus onder ‘ketenbesluitvorming’ verstaat, kunnen we tot heel
andere conclusies komen over de vraag of de leer van de formele rechtskracht in die
context wel of niet aanvaardbaar is in zijn huidige vorm.
Kortom: het is noodzakelijk om een eigen definitie te geven voor wat ik binnen de
context van dit preadvies versta onder ketenbesluitvorming.
Ketenbesluitvorming is volgens mij te definieren als een keten van opvolgende zelfstandig appellabele besluiten binnen dezelfde rechtsverhouding waarbij de latere
besluiten afhankelijk zijn van de eerdere besluiten. In deze definitie zitten een aantal elementen die nadere beschouwing verdienen.
Ten eerste moet er sprake zijn van een keten van besluiten. Een keten van besluiten
is volgens mij te definieren als een aaneenschakeling van elkaar opvolgende beslui
ten als bedoeld in artikel 1:3 Awb. Bike gebeurtenis in een keten moet dus een apart
besluit zijn met een eigen rechtsgevolg. In zoverre wijkt het gebruik van ‘keten
besluitvorming’ in dit advies af van het gebruik van de term door Bots, die onder
ketenbesluitvorming 00k voorbereidingshandelingen verstaat. De schakels tussen
de besluiten worden gevormd door de inhoud van die besluiten, waarbij de inhoud
van een opvolgend besluit in een keten afhankelijk moet zijn van het daaraan voor
afgaande besluit. Om te spreken van ketenbesluitvorming moeten de besluiten dus
niet alleen elkaar in tijd opvolgen en met elkaar inhoudelijk samenhangen, maar
moet het opvolgende besluit afhankelijk zijn van het eerdere besluit en wel zodanig
dat het opvolgend besluit niet lean bestaan zonder het voorafgaand besluit.
Ten tweede moet de besluitvorming binnen dezelfde rechtsverhouding plaatsvinden. Het is bepleitbaar dat dit 00k volgt uit het feit dat de formele rechtskracht niet
erg a omnes geldt, maar alleen ten opzichte van die partijen die belanghebbende
waren bij het betrokken besluit. Voor de zekerheid expliciteer ik het echter als eis
aan ketenbesluitvorming.
Tot slot moet ieder besluit zelfstandig appellabel zijn om onderdeel uit te maken van
de keten. Zonder die toevoeging valt onder ketenbesluitvorming bijvoorbeeld 00k
besluitvorming waarbij het eerste besluitin de keten een algemeen verbindend voorschrift is (waartegen geen bezwaar en beroep mogelijlc is). Denk bijvoorbeeld aan
het besluit tot vaststelling van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV), gevolgd
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door een handhavingsbesluit op grand van een overtreding van de APV. Dat is volgens mij geen ketenbesluitvorming.
Een voorbeeld van ketenbesluitvorming volgens mijn definitie is een besluit tot
intrekking van een subsidie gevolgd door een terugvorderingsbesluit. De terugvordering volgt de intrekking en kan niet bestaan zonder de daaraan voorafgaande
intrekking. Wat volgens mijn definitie echter geen keten is (anders dan Ortlep), is
een besluit tot terugvordering van een uitkering gevolgd door een besluit tot oplegging van een bestuurlijke boete. De bestuurlijke boete is immers niet afhankelijk
van de terugvordering maar een zelfstandig gevolg van de overtreding van de norm.
Strikt genomen is het bijvoorbeeld ook mogelijk dat alleen een boete wordt opgelegd maar dat de uitkering niet wordt herzien en teruggevorderd (en andersom).
Met mijn definitie wordt er een onderscheid gemaakt tussen ‘ketenbesluitvorming’
en wat ik ‘samenhangende besluitvorming’ zou noemen. Een besluit tot vaststelling
van een APV en een besluit tot handhaving van die APV zijn wel samenhangende
besluiten, maar geen keten. Immers, het besluit om de APV vast te stellen is niet
appellabel. Hetzelfde geldt voor een besluit waarbij een bestemmingsplan voor een
rondweg wordt vastgesteld en het verkeersbesluit waarmee de maximale snelheid
op die weg wordt vastgesteld. Het zijn wel samenhangende besluiten, maar het is
geen keten omdat het verkeersbesluit niet afhankelijk is voor zijn bestaan van het
bestemmingsplan.
Mijn definitie neemt wel een grijs gebied op als onderdeel van ketenbesluitvorming.
Dit grijze gebied is de categorie van besluitvorming waar sprake is van een besluit
tot vaststelling van een algemeen verbindend voorschrift waartegen zelfstandig
beroep openstaat. Denk bijvoorbeeld aan het besluit tot vaststelling van een bestem
mingsplan en een op een overtreding daarvan gebaseerd handhavingsbesluit. Het
besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan is op zich een besluit tot vaststel
ling van een algemeen verbindend voorschrift, maar is wel zelfstandig appellabel.
Volgens mijn definitie van ketenbesluitvorming is het besluit tot vaststelling van een
bestemmingsplan, gevolgd door een handhavingsbesluit wegens overtreding van
een norm uit het bestemmingsplan, ook ketenbesluitvorming. Immers, zonder de
normstelling in het bestemmingsplan kan er geen handhavingsbesluit volgen en
het handhavingsbesluit borduurt voort op het bestemmingsplan terwijl het besluit
tot vaststelling daarvan zelfstandig appellabel is.
Toch zouden de meesten deze ‘keten’ niet zien als ketenbesluitvorming. Dat heeft
denk ik enerzijds te maken met het feit dat er doorgaans een langere periode zal
zijn tussen het ontstaan van het eerste besluit in de keten (het vaststellen van het
bestemmingsplan) en de daaropvolgende besluitvorming (het handhavingsbesluit)
en anderzijds met het feit dat een bestemmingsplan een algemeen verbindend voor
schrift is (zodat normaliter geen beroep daartegen mogelijk is). Verder is het intuitief vreemd om de voorafgaande normstelling ook mee te nemen in de keten. De
Participatiewet rekenen we toch ook niet tot de keten die leidt tot terugvordering
van een uitkering? Het is daarom denk ik op zich verdedigbaar om te betogen dat de
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definitie van ketenbesluitvorming zo zou moeten luiden dat algemeen verbindende
voorschriften uitgezonderd zijn - ook als zij appellabel zijn.
Mijn conclusie is echter dat dit soort gevallen ook als ketenbesluitvorming moeten
worden gekwalificeerd, in ieder geval binnen de context van dit preadvies. Doorslaggevend acht ik daarbij dat hetzelfde probleem speelt bij bestemmingsplannen
en daarop gebaseerde handhavingsbesluiten als bij ketens waarvan niet in geschil
is dat het ketenbesluitvorming is. Komt men immers niet op tegen de norm in het
bestemmingsplan, dan kan die norm in beginsel niet meer ter discussie worden
gesteld in het leader van een daaropvolgende handhavingsprocedure. Voor wat
betreft het argument dat het vreemd is om de achterliggende normstelling mee
te nemen in de keten, wijs ik erop dat dit op zich niet ongewoon is. Denk bijvoorbeeld aan een subsidieverleningsbeschikking waarin subsidievoorwaarden worden
gesteld. Die subsidievoorwaarden zijn normstellend. De verleningsbeschikking
wordt echter geacht onderdeel te zijn van de keten die uiteindelijkleidt tot een terugvorderingvan de subsidie vanwege de intrekking van die subsidie op grand van een
overtreding van de subsidievoorwaarde.
Ketenbesluitvorming is buitengewoon interessant vanuit het perspectiefvan de formele rechtskracht. Ketenbesluitvorming vereist vanwege de afhankelijkheid van de
besluiten dat de keten compleet is voordat de feitelijke gevolgen van de besluitvorming zich manifesteren. Dit betekent dat de bestuursrechter nog een mogelijkheid
heeft om die feitelijke gevolgen te voorkomen door te beletten dat de keten gecompleteerd wordt. Dat kan hij doen door het laatste besluit in de keten te vernietigen.
Denk bijvoorbeeld aan een last onder dwangsom. De burger voelt pas feitelijk de
gevolgen daarvan als met succes een invorderingsbeschikking is genomen. Vernietigt de bestuursrechter de invorderingsbeschikking, dan belet hij daarmee het
feitelijke gevolg van de last onder dwangsom. Daarmee heeft de bestuursrechter in
feite een mogelijkheid om fouten die eerder in het proces zijn gemaakt (bijvoorbeeld
bij de beoordeling van de last onder dwangsom) te herstellen. Afhankelijk van hoe
streng de formele rechtskracht wordt toegepast kan de bestuursrechter dus wel of
niet een onrechtvaardige uitkomst beletten. Dat maakt het dus zo interessant van
uit het perspectief van dit preadvies. Juist vanwege die herstelmogelijkheid kan de
bestuursrechter er dus voor kiezen om rechtvaardigheid boven rechtszekerheid te
laten prevaleren: de regels van de formele rechtskracht te buigen om een rechtvaardige uitkomst te bewerkstelligen. Dat heeft wel consequenties voor de rechtszeker
heid. Die spanning tussen rechtvaardigheid en rechtszekerheid is de crux van het
dilemma. Omdat die spanning zich sterker manifesteert bij ketenbesluitvorming
dan bij andere besluitvorming, is het interessant om dit preadvies specifiek op
ketenbesluitvorming te richten.
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4 Wat is de formele rechtskracht?

De formele rechtskracht is een leerstuk in het Nederlands recht. Het leerstuk houdt
in dat een bestuursrechtelijk besluit rechtens onaantastbaar wordt als er geen normale rechtsmiddelen meer tegen open staan. Dit besluit wordt dan geacht ‘formele
rechtskracht’ te hebben verkregen. Daaronder worden een tweetal gevolgen verstaan. Ten eerste is het besluit onaantastbaar. De rechtsgeldkjheid daarvan staatdaarmee vast. Ten tweede moet uitgegaan worden van de recht mat it] held van dat besluit.
De onaantastbaarheid houdt in dat de rechtsgevolgen van het besluit niet meer
kunnen worden teruggedraaid door middel van de inzetvan normale rechtsmidde
len. Een dergelijk besluit wordt ook wel aangeduid als zijnde ‘onherroepelijk.’ Van
Ettekoven constateert volgens mij terecht dat ‘onherroepelijk’ eigenlijk geen goede
omschrijving is, nu een onaantastbaar besluit op zich door het bestuursorgaan
lean worden ingetrokken of herroepen in bepaalde gevallen.'1 Feit is echter wel dat
‘onherroepelijk’ de in de praktijk gebruikelijke aanduiding is van een onaantastbaar
besluit. In zoverre meen ik dat onder ‘onherroepelijk’ moet worden verstaan een
besluit dat niet langer door de bestuursrechter zou kunnen worden herroepen (indien
hij zelf in de zaak zou voorzien) of vernietigd en derhalve onaantastbaar is. In dit
preadvies gebruik ik de term ‘onaantastbaar’ omdat die term volgens mij hetmeest
zuiver is.
Bij de gevolgen van de onaantastbaarheid van het besluit staat het dictum van het
besluit centraal. Dit aspect van de formele rechtskracht betekent dat het dictum
rechtsgeldig is en rechtsgevolg heeft. Denk bijvoorbeeld aan een omgevingsvergunning voor het bouwen van een huis. Zodra het besluit tot verlening van die omgevingsvergunning onaantastbaar is, staat vast dat het huis (vanuit het publieke recht
bezien) mag worden gebouwd. De Hoge Raad formuleert dit gevolg zo:
‘De taakverdeling tussen de burgerlijke rechter en de bestuursrechter brengt mee dat
moet worden uitgegaan van de geldigheid van een besluit van een bestuursorgaan
indien daartegen een metvoldoende waarborgen omldede rechtsgang heeft opengestaan en deze rechtsgang hetzij niet is gebruikt, hetzij niet tot vernietiging van het
besluit heeft geleid (kort gezegd: het beginsel van de formele rechtskracht).’11

11
12

Van Ettekoven 2006.
HRi/decemberiggg, NJ2000/87, AB 2000/8g, m.nt. P.J. van Buuren (Groningen/Raatgever).
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De ABRyS formuleert dit gevolg zo:
‘2.6. De Afdeling stelt vast dat de rechtbank ten onrechte niet in haar oordeel heeft
betrokken dat de exploitatievergunning met bet gewraakte voorschrift A5 bij besluit
van 2 juli 2002 aan Megabucks is verleend en dat hiertegen destijds geen bezwaar is
gemaakt. De vergunning is derhalve in rechte onaantastbaar geworden zodat van de
gelding van de aan de vergunning verbondenvoorschriften in rechte moetworden uitgegaan."3
Kortmann noemt dit gevolg ‘het beginsel van de formele rechtskracht.’14 Van Ettekoven15 en Roozendaal16 noemen dit gevolg echter de ‘onaantastbaarheid’ van het
besluit, Van Angeren spreekt van de ‘geldigheid’17 van het besluit, A-G Widdershoven spreekt van ‘de onaantastbaarheidsregel’18 en M.W. Scheltema duidt dit als de
‘rechtsgeldigheid’ van het besluit.19 Alle auteurs bedoelen volgens mij hetzelfde: een
onaantastbaar besluit kan niet meer door de bestuursrechter worden vernietigd en
is dus ‘geldend.’ Hoewel de terminologie een kwestie van smaak is, hanteer ik voor
het vervolg de term 'rechtsge\digheiddm’ omdat deze term volgens mij het beste tot
uitdrukking brengt wat de kern van het leerstuk is.
Ten tweede wordt ingevolge de formele rechtskracht het besluit voor rechtmatig
gehouden, zowel voor wat betreft de inhoud van het besluit, als de wijze van totstandkoming daarvan. Zowel het nemen als het handhaven van dat besluit wordt
dus rechtmatig geacht. Stel bijvoorbeeld dat het bestuursorgaan per abuis de buurman van een overtreder een last onder dwangsom oplegt, hoewel hij evident geen
overtreder is. Als het besluit onaantastbaar wordt, dan wordt er toch van uitgegaan
dat het sanctiebesluit rechtmatig is. Dit noemt men ookwel de ‘rechtmatigheidsfictie.’ De Hoge Raad formuleert dit gevolg in het ARS/Staat-arrest10 als volgt:
‘3.3.3 In de onderhavige procedure dient, naarvaste jurisprudentie van de Hoge Raad,
de rechter ervan uit te gaan dat de dwangsombeschikking zowel wat haar inhoud als
haar wijze van tot stand komen betreft met de desbetreffende wettelijke voorschriften
en algemene rechtsbeginselen in overeenstemming is. Ook indien als vaststaand kan
worden aangenomen dat die beschikkingzou zijn vernietigd wanneerdaartegen tijdig
bij de bestuursrechter zou zijn opgekomen, dient de rechter van de formele rechts
kracht van deze beschikking uit te gaan, terwijl de vraag of er in een situatie als hier
aan de orde is, reden is de beschikking in te trekken, te wijzigen of te herzien, slechts
ter beoordeling staat aan de bestuursrechter (HR 5 September 1997, nr. 16381, LJN
ZC2418, NJ1998/47 [Schut/Utrecht]).

13
14
15
16
17
18
19
20

ABRvS 24 januari 2007, AB 2007/198, m.nt. A.T. Marseille.
Kortmann 2009, p. 242.
Van Ettekoven 2006.
Roozendaal 2003.
Van Angeren 2011, p. 1.
Conclusie A-G Widdershoven, 24ianuari20i8, ECLI:NL:RVS:20i8:249, r.o. 5.11.
M.W. Scheltema 2009, p. 1.
HR 17 december 2010, AB 2011/25, m.nt. G.A. van der Veen, NJ 2011/89, m.nt. M.R. Mok (ARS/
Staat).
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Het oordeel van het hof dat aan de onderhavige beschilddng formele rechtskracht toekomt en dat daaraan niet afdoet dat in een latere bestuursrechtelijke procedure een
ander besluit is vernietigd op grond van gebreken die ookaan de onderhavige beschikking zouden kleven, is gelet op het vorenstaande dus juist.
Het beginsel van formele rechtskracht brengt, anders dan het middel betoogt, niet
mee dat de burgerlijke rechter zich naar zodanige latere uitspraak van de bestuursrechter (ofnaar een latere uitspraak van de strafrechter) dient te richten en de beschikking op die grond formele rechtskracht moet onthouden.’21
Hoe verstrekkend de gevolgen van deze fictie kunnen zijn blijkt ook uit het Vulhop/
Amsterdam-arrest.22 Daarin overweegt de Hoge Raad dat zelfs als de Hoge Raad als
bestuursrechter heeft geoordeeld dat de grondslag voor het besluit onverbindend is,
zodat alle op die grondslag gebaseerde beschilddngen voor vernietiging in aanmerIdng komen, dit niet betekent dat een uitzondering op de formele rechtskracht kan
worden aanvaard voor de reeds onaantastbare beschikkingen op die grondslag.23
Die worden rechtsgeldig en rechtmatig geacht.
De ABRvS formuleert deze fictie als volgt:
‘De rechtbank heeft met juistheid overwogen dat de besluiten van 17 januari 1997 in
rechte onaantastbaar zijn geworden nadat [appellant] zijn beroep tegen het besluit van
de burgemeester van 10 april 1997 had ingetrokken en dat dit tot gevolg heeft dat thans
van de rechtmatigheid van die besluiten, zowei wat hun wijze van tot stand komen als
wat hun inhoud betreft, moet worden uitgegaan.124
Ook de ABRvS aanvaardt deze verstrekkende gevolgen. Zo overweegt de ABRvS in de
alcoholslotprogamma-uitspraken dat het feit dat die regeling in zijn geheel door de
ABRvS onverbindend is geacht geen aanleiding is om de formele rechtskracht van
reeds onaantastbare beschikkingen waarbij een alcoholslot maatregel is opgelegd
te doorbreken:
‘1. Bij besluit van 28 augustus 2013 heeft het CBRhet rijbewijs van [appellant] ongeldig
verklaard en hem verplicht deel te nemen aan een asp. Bij besluit van 17 januari 2014
heeft het CBRhet door [appellant] daartegen gemaakte bezwaarniet-ontvankelijkverklaard wegens het niet tijdig indienen van het bezwaarschrift. [appellant] heeft hiertegen geen rechtsmiddelen aangewend, zodat dit besluit onherroepelijk is geworden.
[...]
6.1. Het CBR heeft [appellant] in 2013 een asp opgelegd met toepassing van artikel 17 van de Regeling. In de door [appellant] genoemde uitspraak van 4 maart 2015,

21
22
23
24

HR 17 december 2010, AB 2011/25, m.nt. G.A. van der Veen, NJ 2011/89, m.nt. M.R. Mok (ARS/
Staat).
HR16 oktober 1992, AB 1993/40, m.nt. F.H. van den Burg (Vulhop/Amsterdam).
HR 16 oktober 1992, AB 1993/40, m.nt. F.H. van den Burg (Vulhop/Amsterdam).
ABRvS 26 november 2008, AB 2008/378, m.nt. R. Ortlep naar welke uitspraak wordt verwezen
in ABRvS 5 januari 2011, AB 2012/52, m.nt. P.J. Stolken ABRvS 31 mei 2017, Gst. 2017/148, m.nt.
C.M.M. van Mil.
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ECLI:NL:RVS:20i5:622, heeft de Afdeling overwogen dat deze bepaling onverbindend
is, onder meer omdat deze bepaling in een substantieel aantal gevallen onevenredig
kan uitwerken. In dezelfde uitspraak heeft de Afdeling overwogen dat deze onverbindendheid niet betekent dat bet CBR, hoewei daartoe bevoegd, gehouden is om reeds
in rechte onaantastbaar geworden besluiten tot oplegging van een asp te heroverwegen. De Afdeling heeft in dat verband gewezen op de uitspraak van de Hoge Raad van
16 oktober 1992 (ECLhNLiHRuggaiZCo/iS; Vulhop). In die uitspraak heeft de Hoge
Raad geoordeeld dataan de formele rechtskrachtvan een beschikking waartegen een
met voldoende waarborgen omklede rechtsgang heeft opengestaan en deze rechtsgang niet is gebruikt, niet wordt afgedaan in het geval de regeling waarop het besluit
is gebaseerd, onverbindend is verklaard. [...].U5
Kortmann noemt deze rechtmatigheidsfictie die geldt bij een onaantastbaar besluit
‘de leer van de formele rechtskracht.’26 Van Ettelcoven,27 Roozendaal28 en Widdershoven29 noemen deze fictie simpelweg ‘de formele rechtskracht.’ Van Angeren30 en
Scheltema31 spreken van de ‘rechtmatigheid’ van het besluit. Alle auteurs bedoelen
naar ik begrijp hetzelfde, te weten: hoe onrechtmatig een besluit oolc is, hoe evident
het 00k is dat een besluit geen stand had kunnen houden bij de bestuursrechter,
eenmaal onaantastbaar wordt dat besluit rechtmatig geacht, zowel wat betreft de
wijze van tot stand komen als voor wat betreft de inhoud. Hoewei de terminologie
een kwestie van smaak is, hanteer ik voor het vervolg de term ‘rechtsmatiglieidsfictie’,
omdat deze term volgens mij het beste tot uitdrukking brengt wat de kern van het
leerstuk is.
Binnen deze rechtmatigheidsfictie kan ook nog gesproken worden van de leer van
de ‘eigenlijke formele rechtskracht’ en de leer van de ‘oneigenlijke formele rechts
kracht.’ De eigenlijke formele rechtskracht houdt in dat een besluit dat niet is vernietigd, ingetrokken of herroepen in beginsel voor rechtmatig wordt gehouden,32
terwijl de oneigenlijke formele rechtskracht inhoudt dat een vernietigd besluit in
beginsel voor onrechtmatig wordt gehouden.33 Voor dit preadvies is dit onderscheid
niet van belang. Immers, als een eerder besluit in de keten is vernietigd, dan kan
het latere besluit geen stand houden, reeds omdat het op het eerdere besluit is geba
seerd.

25
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28
29
30
31
32
33

ABRvS 25 oktober 2017, ECLI:NL:RVS:20I7:2870. Zie ook ABRvS 15 maart 2017, ECLI:NL:
RVS:20i7:679 en ABRvS 4 maart 2015, AB 2015/160, m.nt. R. Stijnen, JB 2015/57, m.nt. A.M.M.M.
Bots.
Kortmann 2009, p. 242.
Van Ettekoven 2006.
Roozendaal 2003, p. 149.
Conclusie A-G Widdershoven, 24 januari 2018, ECLI:NL:RVS:20i8:24g, r.o. 5.11.
Van Angeren 2011/4, p. 1.
M.W. Scheltema 2009, p. 1.
HR 16 meiigSg, AB 1986/573, m.nt. RH. van den Burg (Heesch/Van den Akker) en HR 6 januari
2017, AB 2017/407, m.nt. C.NJ. Kortmann.
HR31 mei 1991, AB 1992/290, NJ1993/112, m.nt. CJ.H. Brunner (Van Gog/Nederweert).
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Daarnaast worden onder ‘de formele rechtskracht’ soms ook (ten onrechte) twee
andere leerstukken verstaan. Kortmann wijst in dat leader op de ‘bindende kracht
van de uitspraak van de bestuursrechter’ en ‘de ontvankelijkheidsleer van de Hoge
Raad.’M Met de bindende kracht van de uitspraak van de bestuursrechter wordt
bedoeld dat als er een onaantastbare rechterlijke uitspraak op een vernietigingsberoep is (lees: een uitspraak waar geen normale rechtsmiddelen meer tegen kunnen
worden aangewend), rechters in de daaropvolgende procedures gebonden zijn aan
dat oordeel. In het bestuursrecht komt dit leerstuk naar voren in het leader van de
zogenoemde Brummenleer van de ABRvS. Deze leer houdt in dat als er geen hoger
beroep wordt ingesteld tegen een uitspraak van de rechtbank waarin beroepsgronden uitdrukkelijk en zonder voorbehoud worden verworpen, de rechter in een vervolgprocedure van de juistheid van dat oordeel dient uit te gaan.35 Dit noemt men
ook wel het ‘gezag van gewijsde.’36 De CRvB37 en het CBb38 hanteren vergelijkbare
leren. Van Ettekoven ziet dit leerstuk niet als onderdeel van ‘de formele rechts
kracht.’ Van Ettekoven betoogt, naar mijn mening terecht, dat de formele rechtskrachteen eigenschap is van een besluit, terwijl de bindende krachtvan de uitspraak
van een rechter een eigenschap is van de uitspraak.39 Ook Kortmann is van oordeel
dat het gezag van gewijsde niet valt te plaatsen binnen het leerstuk van de formele
rechtskracht.40 Die opvatting deel ik. Het ‘gezag van gewijsde’ staat los van de for
mele rechtskracht. Evenwel is het gezag van gewijsde wel relevant voor de discussie.
Immers, het is niet ondenkbaar dat in beroep tegen een eerder besluit in de keten
de rechtbank een onrechtmatig besluit voor rechtmatig houdt. Krijgt die uitspraak
vervolgens gezag van gewijsde, dan beperkt dat eveneens de mogelijkheden om in
het leader van het latere besluit in de keten de rechtmatigheid van dat besluit ter
discussie te stellen. In zoverre is de werking van het gezag van gewijsde wel goed
vergelijkbaar met die van de formele rechtskracht. Toch zie ik af van een verdere
beschouwing van dit vraagstuk. Dat heeft te maken met het feit dat het gezag van
gewijsde niet ter discussie staat en omdat de drempel voor het morrelen aan het
gezag van gewijsde van een rechterlijke uitspraak hoger ligt dan de drempel voor
het aanpassen van de leer van de formele rechtskracht.41 Immers, bij het gezag van
gewijsde heeft de bestuursrechter het besluit daadwerkelijk getoetst - zodat (als het
goed is) de leans kleiner is dat er nog evident onrechtvaardige uitkomsten tussen
zitten.
De ontvankelijkheidsleer van de Hoge Raad ziet niet op de rechtskracht van het
dictum en de gevolgen van een besluit, maar ziet op de verhouding tussen de
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Kortmann 2.009, P- 25°- Van ^ Veen rnaalct dit onderscheid ook - bij de beoordeling van de
ontvankelijkheid van een eis bij de civiele rechter ‘blijft de formele rechtskracht buiten beeld.’
Van der Veen 2009, p. 3. Zie ook (anders): Gelpke 2006.
ABRvS 6 augustus 2003, AB 2003/355, m.nt. P.A. Willemse enR.J.G.M. Widdershoven.
Zie ook: Ortlep en Willemsen 2007.
CRyB r2november 2003, AB 2004/206, m.nt. P.A. Willemse enRJ.G.M. Widdershoven.
CBb 28 februari 2008, AB 2008/239, m.nt. O.J.D.M.L. Jansen en R. Ortlep.
Van Ettekoven 2006.
Kortmann 2009, p. 250.
Zie ook: Ortlep en Willemsen 2007.
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beschikbare rechtsmiddelen en het primaat van de bestuursrechter. Indien een
ingestelde vordering feitelijk ziet op een besluit waartegen een bijzondere rechtsgang open staat (zoals bezwaar en beroep bij de bestuursrechter), dan verklaart de
civiele rechter de eiser niet-ontvankelijk in zijn vordering onder verwijzing naar die
rechtsgang. Het gaat er hierbij om dat de burger materieel hetzelfde resultaat lean
behalen door een procedure bij de bestuursrechter te voeren.42 Het betreft hier geen
eigenschap van een besluit, maar een competentievraagstuk. Immers, ook als er
nog geen besluit is genotnen maar de vordering strekt tot het afdwingen van een
bepaald besluit, dan geldt deze ontvankelijkheidsleer en verklaart de civiele rech
ter de eiser niet-ontvankelijk in zijn vordering. In zoverre beschouw ik dit leerstuk,
gelijk Kortmann, niet als onderdeel van ‘de formele rechtskracht’ zodat ik het leer
stuk verder buiten beschouwing laat.
Vanwege de wisselende terminologie in de literatuur, alsmede de discussie omtrent
wat er precies onder ‘de formele rechtskracht’ moet worden verstaan sta ik kort nogmaals stil bij de terminologie die ik in de preadvies gebruik. Het leerstuk (ook wel:
de leer, ofhet beginsel) van deJormele rechtskracht houdt in dat er een tweetal gevolgen
voortvloeit uit het onaantastbaar worden van een bestuursrechtelijk besluit. Ten eerste de redUsgeldicjhddsleer, inhoudende dat een onaantastbaar besluit niet meer kan
worden vernietigd door de rechter. Ten tweede de rechtmati£|heidsjictie, inhoudende
dat een onaantastbaar besluit rechtmatig wordt geacht, zowel wat de inhoud als de
wijze van zijn tot stand komen betreft.

42 HR 22 mei 2015, AB 2016/267, m.nt. G.A. van der Veen en C.N.J. Kortmann, NJ 2016/262, m.nt.
HJ. Snijders (Staat / Privacy First) en HR 3 juni 2016, AB 2016/268, m.nt. F.J. van Ommeren en
C.N.J. Kortmann, NJ 2017/46, m.nt. T. Barkhuysen en M. Claessens (Universiteiten/SCAU).
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5 Waarom hebben wij de formele
rechtskracht in het bestuursrecht
- en kunnen we er niet van af?

De vraag waarom de formele rechtskracht binnen het bestuursrecht wordt gehanteerd is eigenlijknietde juiste. Zoals hiervoor uiteengezetis er een verschil tussen de
twee onderdelen van de formele rechtskracht: de rechtsgeldigheidsleer en de rechtmatigheidsfictie. Dat zijn twee zeer verschillende aspecten waar doorgaans ook
andere onderbouwingen voor worden gegeven. Van belang daarbij is dat niemand
het nut en het belang van de rechtsgeldigheidsleer betwist.43 Dat het in het belang
van de rechtszekerheid is dat het dictum van het besluit op een gegeven moment
niet meer kan worden betwist, staat vast. De discussie over de redenen waarom de
formele rechtskracht wordt gehanteerd lijkt zich eigenlijk uitsluitend te beperken
tot de vraag waarom de rechtmatigheidsfictk wordt gehanteerd door de civiele en de
bestuursrechter en of die redenen voldoende zijn om de negatieve gevolgen van de
rechtmatigheidsfictie te rechtvaardigen.44 De vraag is dus eigenlijk: waarom heb
ben wij de rechtmatyheidsjictie in het bestuursrecht (en kunnen we misschien ook
zonder)?
A-G Widdershoven is daar kort over: ‘[h]et beginsel van formele rechtskracht of de
onaantastbaarheidsregel, [worden] beide gerechtvaardigd [...] door het beginsel van
rechtszekerheid.’45 De rechtszekerheid vereist volgens hem de rechtsgeldigheidsleer
en de rechtmatigheidsleer. Bij de opvatting dat het rechtszekerheidsargument vol
doende draagkrachtig is om de rechtmatigheidsfictie te rechtvaardigen worden door
sommige auteurs vraagtekens gezet. Alvorens nader op die discussie in te gaan, ga
ik eerst in op de opvatting dat enkel de rechtszekerheid als argument kan dienen
voor het hanteren van de leer van de formele rechtskracht binnen het bestuursrecht.
Mok en Tjittes identificeren een drietal redenen waarom de rechtmatigheidsfictie
wordt gehanteerd.46 Ten eerste het belang bij het voorkomen dat de civiele rechter
tot een afwijkend oordeel komt van dat van de bestuursrechter over hetzelfde besluit
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Zie bijvoorbeeld: ICortmann 2009, p. 250, ‘[het] is gebleken dat de rechtszekerheid, het voorko
men van tegenstrijdige uitspraken en de specialisatiegedachte goede argumenten zijn voor het
handhaven van [de rechtsgeldigheidsleer].'
Kortmann 2009, p. 251, zie ook Roozendaal 2003, p. 166.
Conclusie A-G Widdershoven, 24 januari 2018, ECLI:NL:RyS:20i8:249, r.o. 5.11.
Moken Tjittes 1995, p. 385.
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(het ‘argument van de rechtsmaditverdeling"47 ofhet ‘congmentieargument’). Door
de rechtmatigheidsfictie wordtvoorkomen dattwee rechters zich over (de rechtmatigheid van) het besluit kunnen buigen. Van der Veen vult dit aan met het argument
dat het forumshoppen door de belanghebbende moet worden voorkomen,48 maar
dat is naar mijn mening in essentie hetzelfde belang. Ten tweede de gedachte dat
het beoordelen van de rechtmatigheid van een besluit bij uitstek bij de bestuursrechter thuishoort (het specialiteitsargument). Ten derde de rechtszekerheid gemoeid
met de rechtmatigheidsfictie nu daardoor vaststaat dat een onaantastbaar besluit
geldt en rechtmatigis (het rechtszekerheidsargument). Die belangen komen ook tot
uiting in de overwegingen van de civiele rechter.
Voor het hanteren van de formele rechtskracht binnen het bestuursrecht speelt het
belang dat de civiele rechter niet iets anders gaat zeggen dan de bestuursrechter
(het argument van de rechtsmachtverdeling) en de wens om de toetsing van een
besluit aan de bestuursrechter voor te behouden (het specialiteitsargument) op
het eerste gezicht niet. Immers, de civiele rechter speelt binnen het bestuursrecht
geen rol. Naast Widdershoven concluderen daarom ook Schueler,49 Kortmann50 en
Ortlep51 dat die belangen in de rechtvaardiging van de toepassing van de rechtma
tigheidsfictie binnen het bestuursrecht geen rol zouden moeten spelen. Die opvatting
miskent volgens mij echter dat de formele rechtskracht een wisselwerking is tussen
bestuursrechter en civiele rechter: de bestuursrechter volgt in feite de civiele rechter
in de rechtsmachtverdeling die de civiele rechter heeft aangebracht en heeft daarom
wel degelijk rekening te houden met de belangen die de civiele rechter heeft bij het
hanteren van de rechtmatigheidsfictie. Zoals Polak opmerkt:
‘[i]k weet dat ook de bestuursrechter de leerstukken van de formele rechtskracht en
omgekeerde formele rechtskracht hanteert, maar ook dat laat zich door de [rechts
machtverdeling] verklaren: het ligt voor de hand, dat deze thans noodzakelijkerwijs
[...] juist de benadering van de burgerlijke rechter volgt.’51
Die wisselwerking wordt door Gelpke als volgt verwoord:
‘de leer van de formele rechtskracht van overheidsbesluiten, en de bindende krachtvan
de bestuursrechter betreffende vernietigde overheidsbesluiten, zoals gehanteerd door
de (hoogste) burgerlijke rechter, [vloeit] vrijwel onontkoombaar [voort] uit de keuzes
van de wetgever en de bestuursrechter.’53
In de lezing van Polak is het de bestuursrechter die de civiele rechter volgt, terwijl
in de lezing van Gelpke de civiele rechter wordt gedwongen om de leer te hanteren
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ABRvS 28 februari 2007, AB 2007/199, m.nt. 11. Ortlep.
Van der Veen 2009, p. 5.
Schueler 2005.
Kortmann 2009, p. 247.
ABRyS 28 februari 2007, AB 2007/199, m.nt. R. Ortlep.
Polak 2007.
Gelpke 2006, p. 7.
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door de bestuursrechter (en de wetgever). Hoe dan ook, de kern van deze betogen
is volgens mij dat als de bestuursrechter afscheid zou nemen van de formele rechtskracht zonder dat de civiele rechter dat tegelijkertijd ook doet (of andersom), dat
noodzakelijkerwijs een eenzijdige wijziging van de rechtsmachtverdeling zou betekenen. Het eenzijdig wijzigen van een rechtsmachtgrens betekent dat op sommige
gebieden twee rechters, ofjuist geen enkele rechter, zichzelf bevoegd acht. Gedacht
kan bijvoorbeeld worden aan de situatie dat de civiele rechter de rechtmatigheidsfictie verlaat, maar de bestuursrechter niet. Dan is het bijvoorbeeld mogelijk dat het
bestuursorgaan op basis van een onaantastbaar onrechtmatig sanctiebesluit een
(op zichzelf genomen) rechtmatig effectueringsbesluit neemt, maar zal de civiele
rechter de effectuering daarvan tegeuhouden. Niet bepaald rechtszeker. Andersom,
als de bestuursrechter de rechtmatigheidsfictie verlaat maar de civiele rechter niet,
dan leidt dat tot de merkwaardige situatie dat men bij de bestuursrechter wel schadevergoeding zou kunnen krijgen voor een onaantastbaar onrechtmatig besluit,
maar niet bij de civiele rechter. Beide scenario’s lijken mij onwenselijk. De conclusie
is daarom volgens mij dat de bestuursrechter geen afscheid kan nemen van de recht
matigheidsfictie zonder dat de civiele rechter dat ook doet, zodat de bestuursrechter
zich dus ook rekenschap moet geven van de belangen van de goede rechtsmacht
verdeling en de specialisatiegedachte bij de afweging of de rechtmatigheidsfictie
binnen het bestuursrecht gehanteerd moet worden.
Dat de argumenten voor de rechtmatigheidsfictie vanuit het perspectiefvan de civiele
rechter en de bestuursrechter een andere weging krijgen vanuit bestuursrechtelijk
perspectief maakt het voorgaande volgens mij niet anders. Die andere weging blijkt
ook duidelijk uit de literatuur. Van Ettekoven, Widdershoven, Schueler, Kortmann
en Ortlep betogen alien dat de rechtszekerheid het enige argument is voor het hanteren van de rechtmatigheidsfictie door de bestuursrechter. Van Ettekoven licht dat
als volgt toe:
‘[w]e hebben gezien dat ook de bestuursrechter uitgaatvan de onaantastbaarheid van
besluiten. Niet vanwege de competentieverdeling met de burgerlijke rechter, maar uit
oogpunt van rechtszekerheid. Als een besluit eenmaal onaantastbaar is, al dan niet na
een procedure bij bestuur en rechter, is het weinig effectief als de rechtmatigheid van
dat besluit alsnog ter discussie kan worden gesteld in een andere procedure. Simpel
gezegd: het moet een keer afgelopen zijn.’54
Gelpke acht het hanteren van de rechtmatigheidsfictie door de civiele rechter eigenlijk alleen maar aanvaardbaar vanwege de grote waarde die hij hecht aan een goede
rechtsmachtverdeling en de specialiteitsgedachte. Een ‘op het eerste gezichtuiterst
onbevredigende regel’ zoals de formele rechtskracht, kan volgens hem alleen wor
den gerechtvaardigd vanuit het belang ‘dat een doelmatige taakverdeling tussen de
burgerlijke en de bestuursrechter geboden is.’55 Het belang van de rechtszekerheid
komt daar niet bij kijken.

54
55

Van Ettekoven 2006, p. 12.
Gelpke 2006, p. 3.
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lie ben het eens met Schueler, Kortmann en Ortlep dat het argument van de rechtsmachtverdeling en het specialiteitsargument minder van belang zijn bij de rechtvaardiging van het hanteren van de formele rechtskracht door de bestuursrechter,
maar metPolak meen ik dat die argumenten toch relevantzijn voor de vraag waarom
de bestuursrechter de rechtmatigheidsfictie hanteert en of dat terecht is. Ook binnen het leader van de ketenbesluitvorming zou dat tot problemen leiden. Zo zou het
zo kunnen zijn dat als de civiele rechter afscheid neemt van het leerstuk, maar de
bestuursrechter niet, de bestuursrechter effectuering van een onrechtmatig maar
onaantastbaar effectueringsbesluit niet lean voorkomen, maar de civiele rechter
wel. Dat zou ertoe leiden dat de bestuursrechter geen rol van betekenis meer zou
hebben omdat de civiele rechter alsnog onrechtmatige besluitvorming zou kunnen
tegenhouden of de feitelijke gevolgen daarvan ongedaan zou kunnen maken. Het
tegenovergestelde scenario, dat de bestuursrechter wel afscheid zou nemen van de
rechtmatigheidsfictie maar de civiele rechter niet, is iets minder problematisch.
Toch kent ook die uitkomst volgens mij bezwaren. Dan kan de belanghebbende bij
een onaantastbaar maar onrechtmatig bestuursdwangbesluit (bijvoorbeeld) weliswaar bij de bestuursrechter voorkomen dat de kosten voor het uitvoeren van onrecht
matige bestuursdwang op hem worden verhaald, maar kan hij weer niet voorkomen
dat onrechtmatige bestuursdwang wel feitelijk wordt uitgevoerd (immers - de last
onder bestuursdwang wordt door de civiele rechter voor rechtmatig gehouden),
noch kan hij de schade die hij door die feitelijke uitvoering heeft geleden verhalen
op de overheid. Dat scenario lijkt mij ook niet wenselijk. In de kern genomen is het
niet verdedigbaar dat een rechter het besluit wel rechtmatig acht en de ander niet. De
bestuursrechter en de civiele rechter dienen daarom een lijn te trekken voor wanneer
een onaantastbaar besluit rechtmatig is en wanneer dat niet het geval is. Een eenzijdige wijziging daarvan leidt volgens mij tot onwenselijke uitkomsten.
Aangezien zowel de civiele als de bestuursrechter tegelijkertijd afscheid zou moeten nemen van de formele rechtskracht om een duidelijke rechtsmachtverdeling
te waarborgen, betekent dat noodzakelijkerwijs dat ook de argumenten voor het
behouden van de formele rechtskracht vanuit het perspectief van de civiele rech
ter zullen moeten worden meegewogen in de discussie over het behouden van de
formele rechtskracht binnen het bestuursrecht. De vraag is volgens mij dus of het
bestaan van de rechtmatigheidsfictie binnen het bestuursrecht te rechtvaardigen is
op grond van het argument van de rechtsmachtverdeling, het specialiteitsargument
en hetrechtszekerheidsargument.
De discussies in de literatuur bestrijden elkaar op de specifieke weging van de argu
menten. In hoge mate is dat een welles-nietesdiscussie. Zijn de scherpe kanten van
de rechtmatigheidsfictie aanvaardbaar in ruil voor de heldere rechtsmachtverde
ling, gespecialiseerde rechters en de rechtszekerheid? Hoeveel onrechtvaardige uit
komsten zijn aanvaardbaar voordat het belang van de rechtszekerheid moet wijken?
Dat is een debat zonder einde. Daarom probeer ik de discussie in een nieuw licht te
plaatsen. Volgens mij miskennen de partijen in het debat namelijk dat het antwoord
op de vraag of de rechtmatigheidsfictie te rechtvaardigen is, volledig afhankelijk
is van de visie van de auteur op de vraag wat de verhouding is tussen de rechtsgeldigheidsleer en de rechtmatigheidsfictie. Of de rechtmatigheidsfictie volgens een
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auteur te rechtvaardigen is, is afhankelijk van het antwoord op de vraag of deze
nodig wordtgeachtom de rechtsgeldigheidsleer te behouden.
De discussie komt er volgens mij op neer dat er een verschil van inzicht bestaat
tussen auteurs over de vraag of de rechtsgeldigheid van een onaantastbaar besluit
los kan worden gekoppeld van de rechtmatigheidsfictie, zonder de rechtsgeldig
heidsleer te ondermijnen. Of, zoals Ortlep de vraag stelt: ‘Wat is dan precies het
verschil tussen de rechtsgeldigheid de rechtmatigheid van een in rechte onaantast
baar geworden beschikking? Impliceert het eerste niet het laatste en omgekeerd?.’56
Met andere woorden: kunnen de rechtsgeldigheidsleer en de rechtmatigheidsfictie
bij onaantastbare besluiten probleemloos van elkaar worden (aflgescheiden, of zijn
het twee kanten van dezelfde medaille? Het antwoord op die vraag is volgens mij
bepalend voor het antwoord op de vraag of de genoemde motieven voor de formele
rechtskrachtvoldoende gewichtin de schaal leggen om de rechtmatigheidsfictie te
rechtvaardigen. Immers, dat een besluit op enig moment voor rechtsgeldig moet
worden gehouden omwille van de rechtszekerheid van burgers en bestuur wordt
naar mijn beste weten door niemand betwist, maar of daarvoor nodig is dat ook de
rechtmatigheidsfictie wordt gehanteerd, daaroververschillen de meningen.57
Kortmann beantwoordt de vraag ofde rechtsgeldigheidsleer en de rechtmatigheids
fictie onafscheidelijk zijn ontkennend. Hij betoogt dat de rechtsgeldigheid ziet op
het vernietigingsberoep en enkel gaat over het mogen uitvoeren van een bepaalde
handeling. De rechtmatigheidsfictie ziet op de vraag ofer ten gevolge van die handeling schade moet worden vergoed.58 Omdat de twee aspecten (vernietigingsberoep
en schadevergoedingsvordering) volgens hem los van elkaar staan, meent Kort
mann dat ‘[d]e rechtmatigheidsfictie [...] geen noodzakelijk gevolg van de formele
rechtskracht (onaantastbaarheid) van het besluit [is].’59 Daartoe betoogt hij dat een
in een (civiele) schadeprocedure gegeven oordeel over de rechtmatigheid van een
besluit, niet af doet aan de geldigheid van dat besluit. Om zijn punt te maken geeft
Kortmann een voorbeeld waarin een aantal buren (toevallig alien befaamd componist) procederen. Aan Haydn wordt een vergunning verstrekt door het college van
burgemeester en wethouders, buurman Beethoven komt daar tegen op en buurman
Bach niet. Thans geldt dat buurman Bach geen aanspraak kan maken op schadevergoeding. Immers, Bach is niet opgekomen tegen het besluit zodat het jegens hem
formele rechtskracht heeft. Maar, aldus Kortmann:
‘ [a] Is de rechter [...] de leer van de formele rechtskracht [de rechtmatigheidsfictie - TS]
niet zou toepassen maar zelfstandig zou oordelen dat B&W jegens Bach onrechtmatig hebben gehandeld door verlening van de vergunning aan Haydn, dan wil dat niet
zeggen dat daarmee de geldigheid van de vergunning ter discussie komt te staan. Die
geldigheid wordt immers niet bepaald in de schadeprocedure maar in een bezwaaren beroepsprocedure. Anders gezegd: of de claim van Bach jegens de gemeente nu

56
57
58
59

Aldus R.Ortlep in zijn noot bij: ABRvS 28 februari 2007, AB 2007/199.
Kortmann 2009, p. 251, zie ook Roozendaal 2003, p. 166.
Kortmann 2009, p. 244.
Kortmann 2009, p. 243.
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toegewezen wordt ofniet, aan de rechtsverhouding tussen Haydn, Bach en Beethoven
verandert er niets. Ook zonder de rechtmatigheidsfictie kan de formele rechtskracht
van besluiten gewoon blijven bestaan.’60
Met andere woorden: Kortmann ziet de rechtsgeldigheidsleer en de rechtmatig
heidsfictie als twee op zichzelf staande leerstukken, terwijl het argument van de
rechtsmachtverdeling, het specialiteitsargument en de rechtszekerheid volgens
hem onvoldoende zijn om de rechtsmatigheidsfictie te rechtvaardigen.
Roozendaal constateertdater ‘[i]n hetNederlands recht [...] tussen deze twee gevolgen van het verstrijken van de bezwaar- en beroepstermijn nauwelijks onderscheid
[wordt] gemaakt. De termen onaantastbaarheid en formele rechtskracht worden
dan ook wel door elkaar gebruikt, zulks ten onrechte.’6' Hij betoogt dat de twee los
van elkaar kunnen en moeten worden gezien, onder verwijzing naar het feit dat de
rechtsgeldigheid en de rechtmatigheid van een besluit ook los van elkaar worden
gezien in het Franse en Duitse recht. In bepaalde gevallen acht hij goede redenen
aanwezig om de rechtmatigheidsfictie niet toe te passen en ziet hij ook geen bezwaren tegen het loslaten van die fictie (zij het dat de belanghebbende dan eigen schuld
krijgt tegengeworpen nu hij geen rechtsmiddelen heeft ingesteld).62 Dat impliceert
dat Roozendaal meent dat de rechtsgeldigheidsleer niet (in alle gevallen) de recht
matigheidsfictie nodig heeft.
M. Scheltema betoogt dat rechtsgeldigheid en rechtmatigheid goed van elkaar kun
nen (en moeten) worden gescheiden. ‘[I]nstandhoudingvan het besluit staatgeenszins in de weg aan vergoeding van de onrechtmatig veroorzaakte schade.’ Hij bepleit
dan ook dat de rechtmatigheidsfictie wordt losgelaten: ‘[h]et belang waarvoor het
leerstuk van de formele rechtskracht in het leven is geroepen - het belang dat onzekerheid over de rechtskracht van sommige besluiten niet te lang mag duren - kan
heel goed overeind blijven zonder voor alle besluiten alle negatieve gevolgen van de
formele rechtskracht te accepteren.’63
Ortlep onderschrijft dat de rechtmatigheid en de rechtsgeldigheid van elkaar los
kunnen worden gezien.64 Hij constateert met Kortmann dat een in rechte onaantastbaar besluit weliswaar in overeenstemming wordt geacht met het objectieve recht,
dat wil zeggen: rechtsgeldig is, maar dat dit niet impliceert dat het automatisch
rechtmatig is: ‘het vernietigingsberoep is er simpelweg niet op gericht om het laatste
vast te stellen.’ Daarbij wijst hij erop dat de ABRvS voor uitzonderingen op de rechts
geldigheid van een onaantastbaar besluit een strengere toetsingsnorm heeft dan
voor het maken van uitzonderingen op de rechtmatigheid van een onaantastbaar
besluit. Tot slot meent Ortlep dat het op zich mogelijk moet zijn dat een rechtsgeldig
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Kortmann 2009, p. 243.
Roozendaal 2003, p. 149.
Roozendaal 2003, p. 166.
M. Scheltema 2007.
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besluit in een ander geding onrechtmatig blijkt zonder dat dit de rechtsgeldigheid
hoeft aan te tasten van dat besluit maar dat het
‘[w]el natuurlijk zou kunnen zijn, [...] dat er een bepaalde reflexwerking lean bestaan,
bijvoorbeeld het verzoek aan het bestuursorgaan om de in rechte onaantastbaar
geworden beschikking in te trekken. Daarnaast [...] kan in het geding omtrent schadevergoeding het feitelijke gevolg van een in rechte onaantastbaar geworden beschik
king ongedaan worden gemaakt als de toekenning daarvan materieel gelijkstaat aan
de vernietiging van die beschikking. Is dat het geval, dan wordt de in rechte onaan
tastbaar geworden beschikking nog steeds niet aangetast maar zou gezegd kunnen
worden dat de rechtszekerheid in het geding is.’65
Van Angeren is het oordeel toegedaan dat de rechtsgeldigheidsleer en de rechtmatigheidsfictie niet van elkaar te scheiden zijn. Hij merkt op dat ‘[d]eze gelijksteiling [van rechtsgeldigheid en rechtmatigheid] betekent dat een geldig besluit niet
onrechtmatig kan zijn. [...] Deze rechtspraakis van wezenlijk belang voor de rechts
zekerheid en voor het vertrouwen dat men bijvoorbeeld in het geval van een positief
besluit als een vergunning ongestoord van het besluit gebruik kan maken.’66 Van
Angeren betoogt dat er vanwege die koppeling eigenlijk maar twee alternatieven
zijn. Ofwel men accepteert de formele rechtskracht in zijn geheel, en dus dat een
rechtsgeldig besluit tevens rechtmatig is (‘[m]aar dat betekent wel dat de schade,
veroorzaakt door een met het recht strijdig besluit niet kan worden vergoed’67),
ofwel men verlaat de rechtmatigheidsfictie (‘[d]at is uit een oogpunt van rechtsze
kerheid minder gelukkig, maar heeft wel het voordeel dat de schade voor vergoeding
in aanmerking komt’68).
Van Ettekoven komt tot de conclusie dat een loskoppeling van de rechtsgeldigheids
leer en de rechtmatigheidsfictie niet goed mogelijk is, omdat het voordeel van het
systeem (de sterke rechtszekerheid) in feite voortvloeit uit die koppeling. Ten aanzien van het betoog van andere auteurs dat een loskoppeling mogelijk en wenselijk
is, waarbij de rechtmatigheidsfictie wordt verlaten, merkt hij op dat hij ‘vrees[t] voor
aantasting van de rechtszekerheid omdat het [zijns] inziens voor de hand ligt dat
het vaststellen van de onrechtmatigheid van het besluit, nadat het onaantastbaar is
geworden, een reflexwerking zal hebben op de geidigheid van het besluit.’69 Voorts
wijst hij erop dat ‘[e]en overheid die wordt veroordeeld tot schadevergoeding van
wege een onaantastbaar, maar onrechtmatig besluit, zeker als dat besluit een duurkarakter heeft - alles aan [zal] willen doen om aansprakelijkheid te laten eindigen.’
M.W. Scheltema betoogt dat het niet goed mogelijk is om de rechtsgeldigheidsleer
en de rechtmatigheidsfictie van elkaar los te zien. Hij betoogt dat het loslaten van
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de rechtmatigheidsfictie inhoudt dat: ‘via een omweg alsnog de rechtskracht van
een besluit wordt aangetast.’ Naar zijn mening ‘zal het door de burgerlijke rechter
onrechtmatig achten van een besluit er veelal toe leiden dat dit wordt ingetrokken’
hetgeen feitelijk de rechtsgeldigheidsleer aantast. Voor wat betreft de vraag of een
rechtsgeldig doch onrechtmatig besluit lean voortbestaan merkt M.W. Scheltema op
dat hij twijfelt of dat zal kunnen. ‘Niet ondenkbaar is dat bij de burgerlijke rechter
een verbod wordt gevraagd om het onrechtmatige besluit uit te voeren, dan wel een
bevel om hetgeen op grond van het besluit is verboden toe te staan. Als dat verbod of
bevel wordt toegewezen, leidt dat in feite tot een situatie die vergelijkbaar is met de
intrekking van het besluit.’70
Kortmann heeft in zijn noot bij AB 2017/132 gereageerd op de betogen van Van
Ettekoven en M.W. Scheltema.71 Daarbij merkt hij op dat hij zich afvraagt of Van
Ettekoven en M.W. Scheltema het niet te somber inzien. Hij wijst crop dat er vaak
wettelijke beperkingen zijn aan de mogelijkheid om in te trekken en hij betwijfelt of
de overheid inderdaad alles in zijn werk zal stellen om de onrechtmatige situatie te
beeindigen. Naar de mening van Kortmann is de vrees voor reflexwerking beperkt
tot de literatuur, nu de Hoge Raad dit risico niet noemt als argument voor de recht
matigheidsfictie.
Tot slot ziet Polak de rechtmatigheidsfictie als noodzakelijk in het huidige systeem.
Hij merkt op dat
‘[a]ls de bestuursrechter heeft geoordeeld dat er niets mis is met een besluit, wordt
het systeem als geheel aangetast en heeft het 00k overigens nogal wat bezwaren als de
burgerlijke rechter tot een ander oordeel komt [...]. Het is vrijwel uitgesloten, althans
echt onwaarschijnlijk dat bij een continuering [...] van deze [rechtsmacht]verdeling
wezenlijk getornd lean worden aan die systematiek.’72
Hiermee heeft Polak overigens niet bedoeld te zeggen dat hij vindt dat de rechtma
tigheidsfictie binnen het bestuursrecht noodzakelijk is (van welke opvatting ik in mijn
proefschrift wel uitging), maar alleen maar dat het noodzakelijk is voor een goede
rechtsmachtverdeling tussen de bestuursrechter en de civiele rechter. Ik verwijs
hiervoor kortheidshalve naar zijn preadvies.
De argumenten van de twee kampen in dit geschil laten zich volgens mij als voIgt
samenvatten.
Zij die betogen dat de rechtsgeldigheidsleer en de rechtmatigheidsfictie los van
elkaar kunnen bestaan, bepleiten dat de rechtmatigheidsfictie niet nodig is om de
rechtsgeldigheidsleer te hebben en dat de rechtmatigheidsfictie 00k moet worden
losgelaten (in meer of mindere mate - afhankelijk van de auteur). De motieven die
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aan de formele rechtskracht ten grondslag worden gelegd zijn voldoende om de
rechtsgeldigheidsleer te rechtvaardigen, maar onvoldoende om de rechtmatigheidsfictie te dragen. Daarbij wijzen zij op het feit dat het buitenlandse recht de rechtmatigheidsfictie niet nodig heeft om de rechtsgeldigheidsleer in stand te houden.
Zij verwijzen in dat leader naar de onevenredige gevolgen die de rechtmatigheidsfictie heeft in bepaalde gevallen. Deze auteurs concluderen dat het argument van
de rechtsmachtverdeling, het specialiteitsargument en de rechtszekerheid onvol
doende zijn om de rechtmatigheidsfictie te rechtvaardigen.
Zij die betogen dat de rechtsgeldigheidsleer en de rechtmatigheidsfictie niet los van
elkaar kunnen bestaan, bepleiten dat de rechtmatigheidsfictie weliswaar vervelende
consequenties kan hebben, maar dat die rechtmatigheidsfictie noodzakelijk is om
de rechtsgeldigheidsleer niet te ondermijnen. Zij baseren dat op de veronderstelling dat indien later vast komt te staan dat een onaantastbaar besluit rechtsgeldig,
maar toch onrechtmatig is, daarmee feitelijk afbreuk wordt gedaan aan de rechtsgeldigheid van dat besluit. Hun veronderstelling is dat een vonnis van de civiele
rechter dat een besluit onrechtmatig is hoe dan ook zal leiden tot intrekking van
dat onrechtmatige maar rechtsgeldige besluit of het anderszins ongedaan maken
van de feitelijke gevolgen van dat besluit. De rechtmatigheidsfictie is in hun visie
noodzakelijk om de rechtsgeldigheidsleer te behouden. De rechtsgeldigheidsleer is
voorts zo belangrijk gelet op de rechtszekerheid, dat alleen al daarom de rechtma
tigheidsfictie aanvaardbaar moet worden geacht. Deze auteurs concluderen dat (een
of meer van) de argumenten (rechtsmachtverdeling, het specialiteitsargument en
de rechtszekerheid) voldoende zijn om de rechtmatigheidsfictie te rechtvaardigen.
Voor beide standpunten valt veel te zeggen. De eerlijkheid gebiedt mij ook te zeggen
dat bij het schrijven van dit deel van mijn onderzoek ik in eerste instantie kwam tot
een betoog waarbij ik de opvatting van Kortmann ondersteunde. Zeker na het lezen
van zijn artikel in RMThemis was ik overtuigd van zijn betoog. De rechtmatigheids
fictie heeft gewoon heel onbillijke en onrechtvaardige uitkomsten tot gevolg. Dat
valt simpelweg niet te ontkennen. Het is ook moeilijk te verteren dat iemand die bijvoorbeeld geen overtreder is, vanwege het enkele feit dathij een dag te laatis opgekomen tegen het besluit toch gehouden kan worden om de daaruit voortvloeiende
geldschuld te betalen. In een opiniestuk in het NJB slaat Drion denk ik de spijker op
zijn kop als hij ten aanzien van de gevolgen van de formele rechtskracht bij onaantastbare maar onrechtmatige besluiten opmerkt:
'Hoezeer technisch juist en hoe juridisch verdedigbaar ook de uitkomst van deze
zaak73 is, het is minst genomen een beetje een aanfluiting voor ons recht als geheel.
Wij kiezen ervoor deze mensen niet te helpen om puur formele redenen. Dat spreekt
(mij) niet aan, want het is in essentie form over substance.’74 [noot in citaat toegevoegd
doorTNS]
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Toch kom ik uiteindelijk tot de conclusie dat hoewel de rechtsgeldigheidsleer en
de rechtmatigheidsfictie twee verschillende dingen zijn, het wel twee kanten van
dezelfde medaille zijn. De een kan denk ik niet zonder de ander en de rechtszekerheid van de rechtsgeldigheidsleer maakt de soms zeer onrechtvaardige uitkomsten
van de leer van de formele rechtskracht verteerbaar, zij het dat die uitkomsten ook
bij mij een bittere nasmaak opleveren.
Niet doorslaggevend, maar wel relevant, acht ik daarbij dat een rechtsgeldig maar
onrechtmatig besluit volgens mij een principieel onwenselijk iets is - hoewel ik
besef dat anderen wellicht niet dezelfde principiele bezwaren daartegen zullen hebben. De twee kwalificaties in het voorbeeld van Kortmann, waarbij de vergunning
gewoon mag worden gebruikt, maar onrechtmatig is (en dus de daardoor veroorzaakte schade moet worden vergoed), acht ik niet goed met elkaar te verenigen. Als
het besluit onrechtmatig is, dan zou het naar mijn mening ook niet rechtsgeldig
moeten zijn. Andersom moet een rechtsgeldig besluit volgens mij ook rechtmatig
worden geacht. In het verlengde daarvan acht ik het principieel onwenselijk dat
het wel mogelijk zou zijn om schadevergoeding te krijgen voor een onrechtmatig
doch rechtsgeldig besluit, maar niet om het besluit feitelijk terug te laten draaien
(bijvoorbeeld door het vorderen van een verbod op het gebruikmaken van die ver
gunning bij de civiele rechter). Als een besluit onrechtmatig maar rechtsgeldig is
en men concludeert dat het gerechtvaardigd is om schadevergoeding toe te wijzen
vanwege het onrechtmatige karalcter daarvan, wat is dan nog de rechtvaardiging
voor het (laten) voortbestaan van het onrechtmatige besluit? Waarom zou dan niet
ook de rechtsgeldigheid van het onrechtmatige besluit moeten worden aangetast?
De rechtszekerheid van de vergunninghouder? Dat vind ik dan geen sterk argument
meer. Als het mogelijk is om een rechtsgeldig besluit onrechtmatig te laten verklaren door de civiele rechter en schadevergoeding te vorderen, dan vloeit daaruit vol
gens mij voort dat de rechtszekerheid van de vergunninghouder moet wijken voor
hetrechtvan derden om gevrijwaard te blijvenvan onrechtmatige handelingen. Dan
is het volgens mij nog maar een beperkte stap om ook de aantasting van de rechts
geldigheid van de vergunning aanvaardbaar te achten.
Doorslaggevend argument voor mij is dat een toegewezen schadevordering de
aansprakelijke partij (de overheid of de vergunninghouder) naar mijn mening automatisch leidt tot het pogen om de schade te beperken. Bijvoorbeeld door de inbreuk
makende activiteit te beeindigen of terug te draaien. Waarom zou men immers de
schade verder laten oplopen? In het geval van onrechtmatige besluitvorming zou dat
intrekking van het besluit door het bestuursorgaan zijn. Ik ben het dan ook eens met
Van Ettekoven enM.W. Scheltema dat een overheid die (succesvol) wordtaangesproken uit hoofde van onrechtmatige daad vanwege een rechtsgeldig maar onrechtma
tig besluit er alles aan zal willen doen om die aansprakelijkheid te beperken of te
beeindigen, onder meer door intrekking van het besluit dat de schade veroorzaakt.
Daarmee wordt de rechtsgeldigheidsleer ondermijnd. Immers, als het besluit vijfjaar
na dato door de civiele rechter onrechtmatig wordt bevonden en het bestuursorgaan
het besluit vervolgens gaat intrekken, wat heeft de vergunninghouder dan nog aan
de rechtsgeldigheidsleer? Hij weet dan immers pas echt waar hij aan toe is als een
civiele rechter een eindoordeel geeft over de rechtmatigheid van zijn vergunning.
De maatschappelijke effecten van die onzekerheid lijken mij ook zeer onwenselijk.
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Kortmann stelt daar tegenover dat het risico op intrekking beperkt is, deels vanwege de limitatieve intrekkingsgronden in (bijvoorbeeld) de Wabo. Datlijktmij een
valide punt, maar als Kortmann gelijkheeft, dan is hetpraktische bezwaar tegen het
loslaten van de rechtmatigheidsfictie volgens mij nog groter dan gedacht. Dat zou
namelijk betekenen dat diegene die wordt aangesproken voor de schade uit hoofde
van de door hem gepleegde onrechtmatige daad (de overheid voor het nemen van het
onrechtmatige besluit) - de schade niet meer lean beperken, ook al blijft die schade
verder oplopen. De overheid is bij duuractiviteiten dan tot in de lengte der dagen
aansprakelijk voor de schade die is veroorzaakt door het verlenen van de (onrechtmatige) vergunning. Dat kan verstrekkende en volgens mij zeer onwenselijke gevolgen hebben. Denk bijvoorbeeld aan een ten onrechte verleende omgevingsvergunning voor een betonfabriek. In het door Kortmann bepleite scenario kan de eigenaar
van die betonfabriek prima zijn legale, doch onrechtmatige, aedviteit verrichten,
alleen kan de buurman de daardoor veroorzaalcte schade vorderen van de overheid.
Er is niets aan de hand, want de overheid kan de verleende omgevingsvergunning
niet meer intrekken, dus zowel de eigenaar als de buurman is dan gevrijwaard van
problemen. Dat klinkt mooi, maar dat is het voor de overheid (en in het verlengde
daarvan de belastingbetaler) denk ik niet. Als het bestuursorgaan het besluit niet
kan intrekken en daarmee de schade kan beperken, maar wel aansprakelijk is voor
de schade als gevolg van het verlenen van die vergunning, dan is het bestuursorgaan
tot het einde der tijden aansprakelijk voor een vrijwel ongelimiteerd schadebedrag.
Om de vijfjaar komt er dan weer een vordering voor de geleden schade, zonder dat de
overheid daar iets aan kan doen. Mijn conclusie is dat de overheid, als zij niet meer de
onrechtmatige maar rechtsgeldige vergunning kan intrekken, dan een disproportionele schadeplicht heeft waar de overheid ook nog eens niets meer aan zal kunnen
doen. Die consequentie lijkt mij niet aanvaardbaar. Dat klemt temeer omdat men in
het civiele recht wel de mogelijkheid heeft om de doorlopende inbreuk te beeindigen
(en daarmee de schade te beperken) als men aansprakelijk blijkt.
Kort gezegd: het loslaten van de rechtmatigheidsfictie maar het behouden van de
rechtsgeldigheidsleer resulteert volgens mij in een van twee scenario’s. Ofwel het
bestuursorgaan zal als gevolg van de aansprakelijkheid voor onrechtmatige besluitvorming rechtsgeldige besluiten willen terugdraaien door deze in te trekken, waarmee de rechtszekerheid die hetresultaatis van de rechtsgeldigheidsleer stelselmatig
zal worden ondermijnd. Ofwel het bestuursorgaan kan de onrechtmatige besluitvorming niet meer terugdraaien, in welk geval de overheid een schadeplicht heeft
die niet alleen (bij voortdurende activiteiten) elke dag zal groeien, maar ook nog
eens op geen enkele manier meer kan worden beperkt door de overheid. Dat acht ik
een ernstig bezwaar tegen het loslaten van de rechtmatigheidsfictie.
Ik meen daarom dat de rechtsgeldigheidsleer en de rechtmatigheidsfictie beide een
noodzakelijk gevolg zijn van de gemaakte keuzes van de wetgever over de rechtsmachtverdeling en ook noodzakelijk zijn ter waarborging van de rechtszekerheid.
Ook bij ketenbesluitvorming zou het verlaten van de rechtmatigheidsfictie er
volgens mij toe leiden dat de rechtsgeldigheid van het eerste besluit in de keten
uiteindelijk wordt ondermijnd. Denk bijvoorbeeld aan een onrechtmatig dwangsombesluit op grand waarvan € 20.000 aan dwangsommen wordt ingevorderd. De
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belanghebbende wendt zich tot de civiele rechter en betoogt dat bet besluit onrechtmatig was en nooitgenomen had mogen worden. Hij heeft daardoor schade geleden,
te weten: € 20.000 aan dwangsommen. De civiele rechter toetst hetsanctiebesluiten
komt tot de conclusie dat het inderdaad onrechtmatig is. Die onrechtmatigheid is
toerekenbaar aan de overheid en er is een causaal verband tussen de onrechtmatige
besluitvorming en de geleden schade ad € 20.000. Aannemende dat de civiele rech
ter vervolgens niet stelselmatig de burger eigen schuld gaat toerekenen omdat hij
het besluit onherroepelijk heeft laten worden (in welk geval feitelijk hetzelfde effect
als de formele rechtskracht optreedt - maar dat terzijde), wijst de civiele rechter de
volledige vordering toe. Het lijkt mij niet verdedigbaar dat dit niet kwalificeert als
een ondermijning van de rechtsgeldigheid van het sanctiebesluit. Het sanctiebesluit
wordt immers effectief buiten spel gezet.
Hetzelfde geldt voor bestuursdwang. Stel dat een onrechtmatig bestuursdwangbesluit onaantastbaar wordt. Het wordt uitgevoerd en de kosten van de bestuurs
dwang worden op de overtreder verhaald. De overtreder wendt zich tot de civiele
rechter met een vordering strekkende tot vergoeding van zijn schade te weten: de
verhaalde kosten van bestuursdwang, alsmede de door de overheid bij de toepassing
van bestuursdwang aangerichte schade aan zijn eigendommen. De civiele rechter
komt tot de slotsom dat het bestuursdwangbesluit inderdaad onrechtmatig is. Hij
wijst de vorderingen toe. In dat scenario worden volgens mij 00k de feitelijke gevolgen teruggedraaid in zoverre dat de overtreder volledig schadeloos wordt gesteld (en
dus niet is gesanctioneerd) terwijl 00k de feitelijke uitvoering van bestuursdwang
door de overtreder (door middel van zijn schadevergoeding) desgewenst zal kunnen
worden teruggedraaid. Ook hier lijkt het mij niet verdedigbaar dat dit geen onder
mijning is van de rechtsgeldigheid van het sanctiebesluit.
Kortom: ook in het geval van ketenbesluitvorming is de rechtmatigheidsfictie vol
gens mij nodig om de rechtsgeldigheid van de eerste onaantastbare besluiten in de
keten niet (achteraf) te ondermijnen.
Toch wringt hier iets. De aansprakelijkheidsrisico’s en de rechtszekerheidsproblemen zijn in de context van de onrechtmatige vergunning en het onrechtmatige
sanctiebesluit totaal verschillend. Bij het sanctiebesluit is er geen derde die mag
verwachten dat zijn vergunning rechtsgeldig is en blijft. Bij het sanctiebesluit is het
aansprakelijkheidsrisico verder eigenlijk alleen maar dat de overheid de (onterecht)
ingevorderde sanctie moet terugbetalen. Dat is wezenlijk anders dan in het voorbeeld van de betonfabriek waarbij de rechtszekerheid van de vergunninghouder
in het geding is en de overheid een heel ander aansprakelijkheidsrisico loopt. Hoe
kan mijn conclusie dan toch zijn dat de rechtmatigheidsfictie in beide situaties even
goed nodig is? Dat behoeft nader onderzoek.
In de situatie van de betonfabriek is denk ik niet in geschil dat de rechtszekerheid
van de vergunninghouder noopt tot het beschermen van de rechtsgeldigheid van
dat besluit. Daar verschillen de meningen in de literatuur ook niet over. De exploitant moet er op een gegeven moment van uit kunnen gaan dat zijn onaantastbaar
begunstigend besluit gewoon mag worden gebruikt. Bij een sanctiebesluit waarbij
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enkel de overheid en de overtreder betrokken zijn, gaat die rechtvaardiging echter
ogenschijnlijk niet op. Het drijvende argument voor de rechtsgeldigheidsleer in het
geval van de betonfabriek (de rechtszekerheid van de vergunninghouder) geldt daar
gewoon niet. Daardoor lijkt de rechtvaardiging voor de rechtmatigheidsfictie ook
zwakker. Bij een onaantastbaar sanctiebesluit blijft eigenlijk alleen maar de rechts
zekerheid van de overheid als argument over voor de rechtsgeldigheidsleer en in
het verlengde daarvan de rechtmatigheidsfictie. En welk redelijk belang heeft de
overheid precies bij het kunnen effectueren van een onrechtmatig sanctiebesluit?
De rechtszekerheid dat zij aanspraak kon maken op het geldbedrag? Is dat nu echt
voldoende om het verteerbaar te maken dat de overheid toch een onrechtmatig sanc
tiebesluit uitvoert?
De vraag die ik in de titel van deze paragraaf stelde, is ‘Waarom hebben wij de formele rechtskracht in het bestuursrecht?.’ In de inleiding merkte ik vervolgens op dat
het volgens mij de verkeerde vraag was, omdat het in de wetenschappelijke discussies juist gaat over de rechtvaardiging voor het hanteren van de rechtmatigheidsfic
tie. De rechtsgeldigheidsleer s taat eigenlijk nooit ter discussie. Maar het voorgaande
overziend speelt bij onaantastbare maar onrechtmatige besluiten bij ketenbesluitvorming niet alleen de vraag of de rechtmatigheidsfictie nodig is, maar ook de vraag
of de rechtsgeldigheidsleer te alle tijden moet worden gerespecteerd. Moet een
onrechtmatig maar onaantastbaar sanctiebesluit altijd onder alle omstandigheden
voor rechtsgeldig worden gehouden en dus ten uitvoer kunnen worden gelegd?
Beziet men de individuele zaak op zichzelfdan zal al snel de gewenste conclusie zijn
dat de rechtsgeldigheid van het sanctiebesluit toch in sommige gevallen zal moeten wijken. ‘Het kan toch niet zo zijn dat deze arme onschuldige burger toch een
dwangsom moet betalen, enkel en alleen omdat hij geen (tijdig) rechtsmiddel heeft
ingesteld?.’ Die redenering lijkt ook de achterliggende gedachte voor de uitspraak
van de ABRyS van 20 September 201775 waarbij de ABRyS de effectuering van een
rechtsgeldig maar onrechtmatig sanctiebesluit belette over de band van de evenredigheidstoetsing van het invorderingsbesluit. Het oordeel is verklaarbaar omdat
de ABRyS op dezelfde dag in een vrijwel identieke zaak oordeelde dat de geadresseerde gelet op de desbetreffende normstelling geen overtreder kon zijn.76 De eerste
opmerking in de raadskamer laat zich dus raden: ‘Het kan toch niet zo zijn dat wij
in een uitspraak zeggen dat hij geen overtreder is, maar in de tweede uitspraak toch
de tenuitvoerlegging van de sanctie aanvaardbaar achten? Hoe is dat te rechtvaardigen?.’ Het toepassen van de rechtsgeldigheidsleer lijkt in dat soort situaties er al
gauw op dat, zoals Drion het verwoordt: ‘[w]ij [ervoor] kiezen [...] deze mensen niet
te helpen om puur formele redenen. Dat spreekt (mij) niet aan, want het is in essentie form over substance.’77
Ik ben het niet eens met de stelling van Drion dat bij de toepassing van de leer
van de formele rechtskracht bij onrechtmatige maar onaantastbare sanctiebesluiten
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sprake is van ‘form over substance’, maar ik erken wel dat het daarop lijkt. Het toepassen van de rechtsgeldigheidsleer ‘omdat het besluit nu eenmaal onaantastbaar
is’ riekt immers naar het toepassen van regeltjes gewoon omdat de regeltjes moeten
worden toegepast. Als dat ook nog eens een onrechtvaardige uitkomst heeft, dan
begrijp ik dat het als aanfluiting wordt gecategoriseerd.
De rechtsgeldigheidsleer is echter wel van groot belang voor het recht. Ook al
is het belang in de individuele zaak niet altijd even duidelijk (dan lijkt het immers
voornamelijk te gaan om de rechtszekerheid van de overheid), de rechtsgeldigheids
leer is de (bestuursrechtelijke) verankering van het beginsel van ‘lites jtniri oportet’
Of, zoals Van Ettekoven het zegt: ‘[s]impel gezegd: het moet een keer klaar zijn.’78
De rechtszekerheid vereist dat aan gedingen een eind komt. Dat is een fundamenteel
beginsel in de rechtsorde en het is ook het fundament van de rechtszekerheid in ons
stelsel. Burgers, bedrijven en de overheid moeten op een gegeven moment weten
waar zij aan toe zijn. De rechtsgeldigheidsleer is de belichaming van de rechtsze
kerheid en is volgens mij dus geen ‘form’ maar juist ‘substance.’ Net zoals andere
fundamentele rechtsbeginselen dat zijn. Van de inachtneming door de rechter van
de scheiding der machten wordt toch ook niet gezegd dat dan gekozen wordt voor
‘form over substance’? Juist vanwege het fundamentele belang van de rechtsgeldig
heidsleer voor de rechtszekerheid van de maatschappij als geheel, meen ik dat daar
om principiele redenen nooit afbreuk aan moet worden gedaan. Ergens moet een
streep worden getrokken. Over waar en hoe die streep wordt getrokken lean dan
worden getwist (denk bijvoorbeeld aan het verlengen van de beroepstermijn in
tweepartijengeschillen), maar als die streep eenmaal is getrokken, moet daar niet
mee worden geschoven. Met het verschuiven van die streep en het aantasten van de
geldigheid van een onaantastbaar besluit - ook als dat gebeurt in het individuele
geval met het oog op een rechtvaardige uitkomst- wordt het hele doel van die streep
ondermijnd. Dat doel is de rechtszekerheid en daarmee het rotsvaste vertrouwen dat
men van een onaantastbaar besluit te alien tijde mag uitgaan van de gelding daarvan. Dat betekent volgens mij dat die rechtsgeldigheid ook niet moet worden onder
mijnd in die gevallen waarbij slechts sprake is van een tweepartijengeschil tussen de
overheid en de burger over (bijvoorbeeld) een handhavingsbesluit en de invordering
van daaruit voortvloeiende dwangsommen.
Ik erken dat dit een discussie is waar ook anders over gedacht lean worden. In de kern
genomen gaat het immers over een afweging van het belang van de rechtszekerheid
tegen het belang van een rechtvaardige uitkomst. Sommigen zullen de rechtvaar
dige uitkomst belangrijker vinden dan de rechtszekerheid. Ik meen echter dat de
rechtszekerheid gemoeid met de rechtsgeldigheidsleer een zodanig belangrijk iets
is, dat het daarmee gemoeide algemene belang gewoon altijd zwaarder zal moeten
wegen dan het individuele belang van de overtreder op een rechtvaardige uitkomst.
Dat maakt de bijtijds onredelijke gevolgen van de leer van de formele rechtskracht
voor mij verteerbaar.

78 Van Ettekoven 2006, p. 12.
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Uit het voorgaande volgt dat ik dus geen heil zie in het volledig verlaten van de leer
van de formele rechtskracht binnen het bestuursrecht ten einde het probleem van
de onrechtmatige maar onaantastbare besluiten in ketenbesluitvorming te ondervangen.
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6 Moeten we de leer van de formele
rechtskracht nuanceren bij
ketenbesluitvorming?

AIs we niet van de rechtmatigheidsfictie afkunnen, kunnen we het dan niet misschien lets versoepelen otn de echt evident onrechtvaardige uitkomsten emit te filteren? We kunnen toch, in de woorden van M. Scheltema: ‘[h]et belang waarvoor
het leerstuk van de formele rechtskracht in het leven is geroepen [...] heel goed
overeind [laten] zonder voor alle besluiten alle negatieve gevolgen van de formele
rechtskracht te accepteren’?79 Met andere woorden, moeten we geen uitzondering
op de leer van de formele rechtskracht voor evident onrechtmatige besluiten creeren? Een mogelijkheid voor de rechter om aan de noodrem te trekken als een trein
geheel ten onrechte het ravijn in dreigt te rijden omdat niet op tijd aan de noodrem
is getrokken?
Om een antwoord te geven op die vraag is van belang om helder op het netvlies te
hebben voor welke gevallen er nu precies een oplossing gezocht wordt. Met andere
woorden: welke gevallen leiden nu onder het huidige regime tot onaanvaardbare
uitkomsten? Waar schiet de leer van de formele rechtskracht te kort?
Om die vraag te beantwoorden onderzoek ik in paragraaf 6.1 eerst wat uitgezonderd
is van de werking van de formele rechtskracht en in paragraaf 6.2 wat de huidige
uitzonderingen zijn op de leer van de formele rechtskracht. Zo is het mogelijk om
te identificeren welke gevallen nu nog tussen wal en schip vallen. In paragraaf 6.3
onderzoek ik ofer voor die gevallen een nieuwe uitzonderingen zou moeten worden
opgenomen.
6.1

Uitgezonderd van de rechtmatigheidsfictie

De Hoge Raad beperkt de werking van de formele rechtskracht tot de rechtsgeldigheid en rechtmatigheid van het besluit, waardoor de civiele rechter niet gebonden
is aan de inhoudelijke overwegingen die aan een besluit ten grondslag zijn gelegd.
Daaronder worden 00k de feiten verstaan:

79

M. Scheltema 2007, p. 2.
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‘Indien die bestuursrechtelijke procedures leiden tot besluiten met formele rechtskracht, dient de burgerlijke rechter weliswaar uit te gaan van de rechtsgeldigheid
en rechtmatigheid van die besluiten, maar is hij niet gebonden aan de inhoudelijke
overwegingen die aan de besluiten ten grondslag zijn gelegd (vgl. HR 20 maart
2015, ECLI:NL:HR:20I5:66i, NJ 2015/361, rov. 4.5.2 en HR 24 april 2015, ECLbNL:
HR:20i5:ii28, NJ 2015/266).’80
Dat is 60k het geval in het bestuursrecht. De CRvB expliceert dat in zijn overwe
gingen.81 De ABRvS expliciteert dat niet, maar volgens A-G Widdershoven volgt dat
wel uit de rechtspraak van de ABRvS.81 Die opvatting onderschrijfik.®3 Rechtspraak
van het CBb hierover is mij niet bekend. Indien dezelfde feiten en omstandigheden
00k aan een nieuw besluit ten grondslag worden gelegd, dan kunnen die feiten en
omstandigheden dus in een daaropvolgend besluit in voile omvang worden betwist.
De reikwijdte van de rechtmatigheidsfictie strekt zich daarentegen wel uit totaspecten die niet expliciet aan de orde zijn geweest, maar wel aan de orde hadden kunnen
of moeten komen in het leader van het besluit (de zogenoemde ‘niet-kenbare beslissingen’).8* Deze niet-kenbare beslissingen worden geacht onderdeel uit te maken
van het onaantastbare besluit.
Het is van belang om nog kort nader stil te staan bij de werking van de formele
rechtskracht ten aanzien van feiten. Het is namelijk voor discussie vatbaar of een
feit nu wel of niet onder de werking van de formele rechtskracht kan vallen.
Als een belanghebbende aannemelijk kan maken dat de feiten anders zijn dan de
feiten waarop het eerste besluit in de keten is gebaseerd, dan kan de belangheb
bende voor wat betreft die feiten niet de formele rechtskracht van het eerdere besluit
worden tegengeworpen. De uitspraak van de CRvB van 21 September 201685 biedt
hier een mooi voorbeeld van. Bij appellant is eerder bij onaantastbaar besluit zijn
PGB-subsidie voor 2010 teruggevorderd. Vervolgens weegt het bestuursorgaan dit
mee om een PGB-subsidie voor 2011 te weigeren. Het terugvorderingsbesluit heeft
formele rechtskracht, maar de CRvB overweegt dat omdat de formele rechtskracht
zich niet uitstrekt over de feiten waarop het terugvorderingsbesluit is gebaseerd, die
feiten dus gewoon in voile omvang opnieuw kunnen worden getoetst in het leader
van de toetsing van het weigeringsbesluit voor 2011. Ik wijs er wel op dat in die uit
spraak geen sprake is van ketenbesluitvorming (aangezien het twee verschillende
ketens zijn), maar dat doet aan het nut van het voorbeeld nietaf.
Die uitspraak is interessant omdat het impliceert dat het bij ketenbesluitvorming
ookmogelijkzou moeten zijn om een onjuiste voorstelling van de feiten te corrigeren
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HR5 januari 2018, ECLI:NL:HR:20i8:i2.
CRvB 21 September 2016, AB 2016/430, C.W.C.A. Bruggeman.
Conclusie A-G Widdershoven, 24 januari 2018, ECLI:NL:RVS:20i8:249, r.o. 5.12.
Zie onder meer: ABRvS 24 mei 2017, ECLI:NL:R.VS:20i7:i38g en ABRvS 18 maart 2015, ECLLNL:
RVS:20I5:822.
HR4 april 2014, AB 2014/301, m.nt. F.J. van Ommeren.
CRvB 21 September 2016, AB 2016/430, m.nt. C.W.C.A. Bruggeman.
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en daaraan ook gevolgen te verbinden bij een later besluit, zonder daarbij de formele
rechtslcracht te doorbreken. Denk bijvoorbeeld aan een situatie waarin de belanghebbende niet opkomt tegen een last onder dwangsom waarin hij wordt aangemerkt
als eigenaarvan eenperceel- terwijl hij geen eigenaaris. Hoewel devraagofiemand
overtreder is in bet leader van de beoordeling van de last onder dwangsom relevant is
en daar ook aan de orde zou moeten komen, strekt de formele rechtslcracht zich niet
uit tot de feiten (‘u bent eigenaar’) waarop het sanctiebesluit is gebaseerd. Als de
belanghebbende bij de invorderingsbeschikking dus aanvoert dat de feiten anders
liggen, dan lean dat gewoon worden beoordeeld. Blijken de feiten bij de toetsing
van het effectueringsbesluit anders te liggen dan de feiten waarop het sanctiebe
sluit is gebaseerd, en betekenen die andere feiten dat de effectuering onrechtmatig
is, dan betekent dat mijns inziens dat dit binnen de leaders van het leerstuk van de
formele rechtslcracht lean worden ondervangen omdat de formele rechtslcracht zich
niet verzet tegen een correctie voor wat betreft de feiten. In dat leader wijs ik erop
dat iemand die geen eigenaar is, zich bij een last onder dwangsom lean beroepen op
overmacht: hij is immers nooit in staat geweest om aan de lastgeving te voldoen. In
zoverre lean ik mij vinden in de uitspraak van 21 maart 2018s6 waarin de ABRyS in
precies zo een casus oordeelt dat sprake is van een bijzondere omstandigheid die
noopt tot het afzien van invordering.
Het is wel van belang om een onderscheid te maken, dus ‘blote’ feiten en de juridische kwalificatie van die feiten. Een bloot feit is ofiemand eigenaar is ofniet (ofvoor
de puristen: dat iemands naam op de leveringsalete staat). Aan het zijn van eigenaar
wordt bij handhaving regelmatig de juridische kwalificatie verbonden dat men dan
ook overtreder is. Die juridische kwalificatie wordt volgens mij wdl gedekt door de
leer van de formele rechtslcracht. Daar lean over getwist worden. In de uitspraak
van de ABRyS van 20 September 201787 (zie ook hierna in par. 6.3) was iemand ten
onrechte als overtreder aangewezen. Dat gaf de ABRvS aanleiding tot het oordeel
dat de dwangsom niet ingevorderd mocht worden wegens een bijzondere omstan
digheid. In dat geval waren de feiten ongewijzigd tussen het sanctiebesluit en het
effectueringsbesluit. Die feiten waren op zich correct voorgesteld in het sanctiebe
sluit (‘u bent eigenaar’), maar aan die feiten was een bepaalde onjuiste juridische
kwalificatie van die feiten (‘dus bent u overtreder’) geleoppeld. Op basis daarvan was
een last opgelegd aan de eigenaar. De oplegging van de last wordt echter gedekt
door de formele rechtslcracht van het sanctiebesluit. In zoverre maalete de ABRvS in
dat geval naar mijn mening een uitzondering op de formele rechtslcracht, maar daar
lean anders over gedacht worden (zie par. 6.3.2).
6.2

Uitzonderingen op de rechtmatigheidsfictie

Op de rechtsmatigheidsfictie geldt een aantal uitzonderingen. Ten eerste wordt de
formele rechtslcracht niet aan een belanghebbende tegengeworpen als het feit dat
geen gebruik is gemaalet van het recht van bezwaar of beroep aan de overheid is
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ABRvS 21 maart 2018, ECLI:NL:RVS:20i8:877.
ABRvS 20 September 2017, AB 2017/356, m.nt. T.N. Sanders.
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toe te rekenen.88 Ten
89 tweede wordt de formele rechtskracht niet aan een belanghebbende tegengeworpen als het bestuursorgaan de onrechtmatigheid van het onaantastbare besluit erkent.8s Ten derde wordt de formele rechtskracht niet aan een
belanghebbende tegengeworpen als de bestuursrechter in strijd heeft gehandeld
met een fundamenteel rechtsbeginsel waardoor niet meer gesproken lean worden
van een eerlijke en onpartijdige behandeling van de zaak.90 De hoogste bestuursrechters en de civiele learner van de Hoge Raad hanteren op dit punt dezelfde lijn.91
Een mooi voorbeeld van de werking van de formele rechtskracht bij ketenbesluitvorming en de toetsing van de uitzonderingen daarop in het leader van de beoordeling van het effectueringsbesluit is te vinden in de uitspraak van 31 mei 2017 van de
ABRyS:
‘2.1. Aangezien [appellant] geen rechtsmiddelen heeft aangewend tegen het besluit
van 22 oktober 2014 tot oplegging van een last onder dwangsom, is dat besluit in
rechte onaantastbaar geworden. De rechtbanle heeft met juistheid overwogen dat
dit tot gevolg heeft dat thans van de rechtmatigheid van dat besluit moet worden
uitgegaan. Zoals de Afdeling eerder heeft overwogen (bijvoorbeeld de uitspraak van
5 januari 2011, ECLI:NL:R.VS:20ii:BOg7g2), lean slechts in uitzonderlijke gevallen
reden bestaan om van dit uitgangspunt af te wijken, namelijk indien door toedoen
van het bestuursorgaan niet aan betrokkene kan worden toegerekend dat hij de pro
cedure bij de administratieve rechter ongebruikt heeft gelaten ofniet heeft voltooid of
het bestuursorgaan de onrechtmatigheid van het besluit uitdrukkelijk en tijdig heeft
erkend. Van een dergelijke erkenning door het dagelijks bestuur is in dit geval geen
sprake. Evenmin doet de situatie zich voor dat door toedoen van het dagelijks bestuur
aan [appellant] niet kan worden toegerekend dat hij geen bezwaar heeft gemaakt
tegen het besluit van 22 oktober 2014. In dat verband wordt overwogen dat [appel
lant] niet heeft bestreden dat hij het besluit heeft ontvangen en voorts dat het besluit
is voorzien van een rechtsmiddelenclausule. Voor zover [appellant] ter zitting van de
Afdeling naar voren heeft gebracht dat hij geen aanleiding zag om bezwaar te maken
tegen het besluit van 22 oktober 2014 omdat hij voornemens was tijdig aan de last te
voldoen, wordt overwogen dat het desondanks op zijn weg had gelegen om bezwaar
te maken tegen dat besluit, gelet op de gebleken bezwaren van [appellant] tegen de
hoogte van de dwangsom. De enkele stelling dat de dwangsom te hoog is en daarmee een punitief karakter zou krijgen, is onvoldoende voor het oordeel dat zich een
uitzonderlijk geval voordoet als hiervoor bedoeld. De rechtbank heeft voorts terecht
overwogen dat bezwaren die betrekking hebben op de rechtmatigheid van het besluit
tot oplegging van de last onder dwangsom niet meer aan de orde kunnen komen in
het kader van de toetsing van de invorderingsbeschikking. Dit is slechts onder zeer
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bijzondere omstandigheden anders. De rechtbank heeft terecht geen grond gezien
voor het oordeel dat in dit geval van deze omstandigheden sprake is.
Gelet op het voorgaande is de rechtbank terecht niet overgegaan tot een bespreking
van de gronden van [appellant] die betrekking hebben op de (oplegging van de) last
onder dwangsom.
Het betoog faalt.’52
6.3

Moet er (nog) een uitzondering komen op de rechtmatigheidsfictie?

Uit het voorgaande volgt dat feitelijke onjuistheden in een eerder onaantastbaar
besluit ondervangen kunnen worden in het leader van de toetsing van het opvolgende besluit in de keten. De formele rechtskracht strekt zich immers niet uit over
feiten. Voor die gevallen waarin de belanghebbende geen eerlijke leans heeft gekregen om het besluit ter toetsing aan de bestuursrechter voor te leggen (of waar de
bestuursrechter de belanghebbende geen eerlijke leans heeft gegeven), geldt verder
al een uitzondering op de leer van de formele rechtskracht.
In zoverre beperlet het probleem zich volgens mij tot die gevallen waarin het besluit
is gebaseerd op de juiste feiten en waar de belanghebbende op zich wel verweten lean
worden dat hij geen bezwaar ofberoep heeft ingesteld tegen het eerdere besluit in de
keten, maar waar de juridische gevolgtrekking die aan bepaalde feiten wordt gege
ven in het eerdere besluit zodanig onjuist is dat sprake is van een evident onrechtmatig (dictum van het) besluit. De vraag is of daar een aanvullende uitzondering voor
moet komen op de rechtmatigheidsfictie.
Vooropgesteld, bij het beoordelen van de vraag of het nodig en wenselijk is om een
uitzondering te formuleren op de leer van de formele rechtskracht voor evident
onrechtmatige besluiten moet volgens mij een rol spelen dat de civiele rechter in
de praktijk weinig soelaas biedt bij onrechtmatige besluiten.93 De civiele rechter
heeft als rest- en executierechter strikt genomen een mogelijkheid om de feitelijke
tenuitvoerlegging van een evident onrechtmatig besluit te beletten. De ten uitvoerlegging van een besluit moet volgens de regering immers 00k worden getoetst aan
de algemene beginselen van behoorlijk bestuur: ‘Algemeen wordt aangenomen dat
het in strijd is met de algemene beginselen van behoorlijk bestuur om een evident
onrechtmatig besluit ten uitvoer te leggen.’94
Hieruit vloeit voort dat de civiele rechter zou moeten toetsen of er geen sprake
is van een evident onrechtmatig besluit. Ik wijs er echter op dat bij onaantastbare
besluiten de civiele rechter meestal alleen kort vaststelt dat er een onaantastbaar
besluit is waaruit de titel voor de executie (voldoende) blijkt en vervolgens niet
ingaat op de inhoudelijke juistheid van het besluit, gelet op de leer van de formele
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ABRyS 31 mei 2017, Gst. 2017/148, m.nt. C.M.M. van Mil.
Sanders 2018 en Sanders 2015.
Kamerstukken II2003/04,29702, nr. 3,p. 63. Zieook: HR.22juni 1990, AB1990/593, NJ1993/637,
m.nt. M. Scheltema.
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rechtskracht.95 Bij nog niet onaantastbare besluiten ligt dat overigens anders, daar
toetst de civiele rechter wel of er feitelijke of juridische misslagen zijn.96 Maar bij
niet-onaantastbare besluiten kan de bestuursrechter sowieso nog ingrijpen als
bet evident onrechtmatig is, dus dat voegt niet zoveel toe voor de discussie in dit
preadvies.
Met andere woorden: de civiele rechter zou het probleem van evident onrechtmatige besluiten die toch worden geeffectueerd misschien kunnen ondervangen bij de
feitelijke uitvoering van het besluit, maar doet dat niet bij onaantastbare besluiten
vanwege de leer van de formele rechtskracht.97 In zoverre meen ik dat de praktijk
niet helemaal aansluit op de stelling van A-G Wattel hierover in zijn conclusie over
de invordering van dwangsommen. A-G Wattel merkt op hij mag hopen dat het
bestuursorgaan zelf onderkent dat het besluit evident onrechtmatig is en dus zelf
niet gaat effectueren (daar sluit ik mij graag bij aan), maar dat bij de effectuering
van evident onrechtmatige besluiten de civiele rechter ook zou kunnen ingrijpen.
‘Ik sluit ook geenszins uit dat als het tot een executiegeschil zou zijn gekomen zonder dat de bestuursrechter zich over de invordering had kunnen uitlaten, de executierechter tot misbruikvan bevoegdheid zou hebben geconcludeerd (art. 3:13 BW), gegeven een ontbrekend rechtmatig belang bij invordering.’98
Dat lijkt de civiele rechter echter niet te doen.
De vraag is daarom of het probleem van evident onrechtmatige besluitvorming
niet zou moeten worden ondervangen door de bestuursrechter. Moet er een mogelijkheid komen voor de bestuursrechter om in te grijpen als bij de toetsing van een
ander besluit blijkt dat een eerder onaantastbaar besluit evident onrechtmatig is?
6.3.1

Past een dercjelijke uitzondering in het huidig systeem?

Voor wat voor soort gevallen zou er een uitzondering op de leer van de formele
rechtskracht moeten worden gemaakt? Mok en Tjittes beargumenteren dat het bij
het aannemen van een uitzondering op de formele rechtskracht in beginsel een
afweging betreft tussen het belang van een duidelijke competentieafbakening enerzijds, tegen het belang van de individuele rechtsbescherming van de burger anderzijds." Van Angeren stelt daarnaast dat het aanvaarden van een uitzondering op de
formele rechtskracht in feite ziet op de vraag in hoeverre er sprake is van

95
96
97

98
99

Sanders 2015.
Zie bijvoorbeeld Rb. Amsterdam 21 november 2012, ECLI:NL:RBAMS:20i2:BY723i, r.o. 4.5. en
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verwijtbaarheid, ofwel aan de kant van de overheid (lees: dat de overheid zeer verwijtbaar heeft gehandeld waardoor de burger niet in staat is geweest om bet besluit
ter toetsing voor te leggen aan de bestuursrechter) ofwel aan de kant van de burger
(lees: dat de burger niet te verwijten valt dat hij bet besluit niet ter toetsing voor heeft
gelegd aan de bestuursrechter).100
Beide opvattingen lijken mij correct. Behoudens de erkenning door bet bestuursorgaan van de onrechtmatigheid, komen de uitzonderingen op de formele rechtskracht (in ieder geval zoals die nu zijn) erop neer dat er vanwege de gebreken in de
gevolgde procedure reden is om een uitzondering op de formele rechtskracht aan
te nemen. Het gaat er dus niet om of dat eerdere besluit nu wel of niet materieel
rechtmatig kan worden geacht, het gaat erom of iemand de leans heeft gehad om
dat te laten vaststellen. Heeft iemand die redelijke leans niet gehad, dan wordt hem
de rechtsregel dat uit moet worden gegaan van de rechtmatigheid van dat besluit
niet tegengeworpen. Is dat wel het geval, dan wordt hem de rechtmatigheidsfictie
tegengeworpen.
Die ratio blijkt oole uit de rechtspraak. Bij het aanvaarden van een (nieuwe) uitzonde
ring op de formele rechtskracht moet volgens de Hoge Raad oole terughoudendheid
worden betracht. Zo overweegt de Hoge Raad in Kuijpers/Valkenswaard:
‘In zijn arrest van 16 mei 1986, nr. 12546, NJ1986, 723, heeft de Hoge Raad - kort
gezegd - geoordeeld dat het beginsel van de formele rechtskracht in zeer lelemmende
gevallen uitzondering lean lijden. Zowel uit dat arrest zelf als uit latere rechtspraak
blijkt evenwel dat bij het aanvaarden van zullee uitzonderingen terughoudendheid
moet worden betracht, gezien de zwaarwegende belangen die door het genoemde
beginsel worden gediend.’101
Dat sterlet ver. In Heesch/Van de Akker expliciteert de Hoge Raad oole de mogelijkheid dat een onaantastbaar besluit best evident onrechtmatig kan zijn, maar dat dit
in beginsel geen uitzondering oplevert op de formele rechtskracht. De Hoge Raad
overweegt:
‘[De leer van de formele rechtskracht] geldtin beginsel 00k dan, indien ditde burgerlijke rechter ertoe zou nopen aan zijn uitspraak de rechtsgeldigheid ten grondslag te
leggen van een beschikldng waarvan als uaststaand mag warden aan^enamen dat zij, als
daartegen tijdiig administratiefrechtelijk beroep zou zijn in^esteld, zou zijn uernietigd.’102 [cursi
vering toegevoegd door TNS]

100 Van Angeren 1998, p. 47-48.
101 HR.g September 2005, ECLI:NL:HR:2005:AT7774 (Kuijpers/Valkenswaard).
102 HR16 mei 1985, AB1986/573, m.nt. F.H. van den Burg (Heesch/Van den Akker).
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Hoe ver dit kan strekken blijkt ook uit het eerder geciteerde Vulhop-arrest van de
Hoge Raad103 en de alcoholslotprogramma-uitspraken van de ABRvS.104 Ook als de
hoogste rechter ten aanzien van een eerder nagenoeg identiek besluit heeft geoordeeld dat dit onrechtmatig is, is er nog steeds geen aanleiding om een uitzondering
te maken op de rechtmatigheidsfictie vanwege een materieel gebrek in het besluit.
Kortom: de bestaande uitzonderingen op de formele rechtskracht zijn er om ernstige procedurele fouten te kunnen herstellen die tot gevolg hebben gehad dat de
burger geen eerlijke leans heeft gehad om het besluit te (laten) toetsen. Daarbij past
in beginsel niet dat ook wordt gekeken naar in hoeverre de burger gelijk zou hebben
gekregen als hij het besluit ter toetsing zou hebben voorgelegd.
Dat lijkt de mogelijkheid voor de bestuursrechter om in te grijpen bij evident
onrechtmatige besluiten, via de toetsing van een ander besluit in de keten, ernstig te
beperken. Zoals A-G Wattel opmerkt:
‘Ik acht de drie traditionele beperkte echappatoires uit de formele rechtskracht ((i)
de overheid heeft de justitiabele op het verkeerde been gezet met betrekking tot zijn
rechtsmiddelen, [...] (ii) de overheid erkent de onrechtmatigheid, [...] en (iii) schending van een fundamenteel rechtsbeginsel in strijd met art. 6 EVRM [...] vrij krap in
geval van ketenbesluitvorming, met name in geval van invordering van dwangsommen op basis van formele rechtskracht.’105
6.3.2 Gevallen uiaarin de bestuursrechter nu al/eitelijk een uitzondering maakt
Dat het niet past in het systeem en de ratio van de formele rechtskracht betekent
uiteraard niet dat bestuursrechters het niet feitelijk al doen. De ABRvS heeft volgens
mij eerder al een uitzondering gemaakt op de formele rechtskracht bij de toetsing
van een later besluit in de keten in het geval van een onrechtmatig besluit eerder in
de keten. Daarbij werd in woord niet gemorreld aan de leer van de formele rechts
kracht (sterker nog, in de uitspraak werd de rechtsregel uitdrukkelijk bevestigd),
maar bij het opvolgende besluit werd dot besluit onevenredig geacht, omdat het
eerdere onaantastbare besluit onrechtmatig was. In de uitspraak van 20 September
2017 overweegt de ABRvS het volgende:
‘2.1. De rechtbank heeft terecht overwogen dat hetgeen [appellant] heeft aangevoerd
tegen de formulering van de last zich richt tegen het besluit van 20 mei 2015 tot het
opleggen van de last, [appellant] heeft tegen dat besluit geen rechtsmiddelen aangewend, zodat dat besluit in rechte onaantastbaar is. De rechtmatigheid van de aan
[appellant] opgelegde last is daarmee gegeven. In haar uitspraak van heden, ECU:
NL:RVS:2oi7:2494, ten aanzien van de recreatiewoning aan de [locatie 2], is [appellant]

103 HR.16 oktober 1992, AB1993/40, m.nt. F.H. van den Burg (Vulhop/Amsterdam).
104 ABRvS 25 oktober 2017, ECLI:NL:RVS:20I7:2870. Zie ook ABRvS 15 maart 2017, ECLI:NL:
RVS:20i7:fi79 en ABRvS 4 maart 2015, AB 2015/160, m.nt. R. Stijnen, JB 2015/57, ntmt. A.M.M.M.
Bots.
105 Conclusie A-G Wattel, 4 april 2018, ECLI:NL:RVS:20i8:ii52.
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wel opgekomen tegen de last onder dwangsom. De Afdeling heeft in deze zaak en vier
andere zaken geoordeeld dat de aan [appellant] en andere eigenaren van recreatiewoningen opgelegde lasten onder dwangsom om het gebruik van recreatiewoningen op
het recreatiepark Toeristenmotel Otterlo in strijd met het bestemmingsplan te beeindigen en beeindigd te houden, onrechtmatig zijn. De onderhavige invordering betreft
dezelfde feitelijke situatie en omstandigheden. De recreatiewoning bevindt zich in
hetzelfde recreatiepark en valt onder hetzelfde bestemmingsplan. In dit licht is de
Afdeling van oordeel dat in dit bijzondere geval niet in redelijkheid van de bevoegdheid tot invordering gebruik gemaakt kon worden. Het betoog slaagt.’106
Deze uitspraak bleek een voorbode voor de uitspraak van 27 februari 2019 van de
ABRyS, waarin de ABRyS het als volgt formuleert:
‘2.2. Mede gelet op de conclusie van staatsraad advocaat-generaal Wattel van 4 april
2018, ECLI:NL:RVS:20i8:ii52, genomen in zaak nr. 201605406/2/A1, welke zaak niet
tot een uitspraak heeft geleid omdat het hoger beroep in die zaak is ingetrokken, overweegt de Afdeling dat een belanghebbende in de procedure tegen de invorderingsbeschikking of de kostenverhaalsbeschikking in beginsel niet met succes gronden naar
voren lean brengen die hij tegen de last onder dwangsom of last onder bestuursdwang
naar voren heeft gebracht of had kunnen brengen. Dit kan slechts in uitzonderlijke
gevallen. Een uitzonderlijk geval kan bijvoorbeeld worden aangenomen indien evident
is dat er geen overtreding is gepleegd en/of betrokkene geen overtreder is.’107
Het is bepleitbaar dat dit geen uitzondering op de formele rechtskracht is. A-G Wat
tel uit daarover 00k zijn twijfels: ‘Ik lees in de uitspraak [dat de ABRvS] juist uitgaat
van de formele rechtskracht van de opgelegde last en slechts de rechtmatigheid van
de invorderingsbeschikking beoordeelt. Ik lees er in dat [de ABRvS] die beschikking onrechtmatig acht wegens misbruik van bevoegdheid.’108 Ook Koenraad uit
zijn twijfels hierover. Hij merktop dat in dit soort zaken:
‘niet zozeer het dilemma [speelt] of een [onaantastbaar]-besluit “met een vlekje” op
zichzelf rechtmatig is, maar veeleer het dilemma of het rechtmatig is om zo’n besluit
ten grondslag te leggen aan een effectueringsbesluit. De discussie over de verhouding
tussen rechtsgeldigheid en rechtmatigheid van een [onaantastbaar]-besluit lijkt mij
voor de oplossing van het door Sanders gesignaleerde probleem dan ook niet zo heel
relevant.’109
Met andere woorden: bepleitbaar is dat deze uitspraken met de leer van de formele
rechtskracht eigenlijk niets te maken hebben, omdat het gewoon de evenredigheidstoetsing is van een ander besluit.

106
107
108
109

ABRvS 20 September 2017, AB 2017/356, m.nt. T.N. Sanders.
ABRvS 2 februari 2019, ECLI:NL:RVS:20ig:466.
Conclusie A-G Wattel, 4 april 2018, ECLI:NL:RVS:20i8:ri52, r.o. 7.2.23.
Koenraad 2019.Ill
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Die opvatting miskent volgens mij dat de kern van de evenredigheidstoetsing van
het latere besluit in de keten wordt gevormd door een rechtmatigheidsoordeel over
het onaantastbare eerdere besluit in de keten. De conclusie van de evenredigheids
toetsing van het latere besluit in de keten is volledig afhankelijk van de vraag of
het onaantastbare besluit voor rechtmatig moet worden gehouden. Als het besluit
wel rechtmatig wordt geacht, dan is het effectueren van het besluit in beginsel niet
onevenredig. Als het besluit niet rechtmatig wordt geacht, dan is het effectueren van
dat besluit in beginsel wel onevenredig. Laat nu juist de leer van de formele rechtskracht bepalen of het eerdere onaantastbare besluit wel of niet rechtmatig wordt
geacht. Om te zeggen dat enkel omdat de toetsing van de rechtmatigheid van het
eerdere onaantastbare besluit plaatsvindt in het leader van de evenredigheidstoets
van een ander besluit, er geen sprake zou zijn van een inbreuk op de formele rechtskracht, is volgens mij dan ook een drogredenering. Dat feit betekent volgens mij niet
dat er geen inbreuk op de leer van de formele rechtskracht plaatsvindt. Trekt men
de redenering van Wattel en Koenraad door naar het civiele recht, dan zou men ook
kunnen verdedigen dat bij de civiele rechter eveneens niet de rechtmatigheid van
het besluit als zodanig wordt getoetst, maar enkel de rechtmatigheid van het door
het bestuur onthouden van een vergoeding van de door het besluit veroorzaakte
schade. Datkomt mij voor als een gekunstelde redenering. Hoe men het ook wendt
of keert, als er een oordeel wordt gegeven over de rechtmatigheid van een onaantastbaar besluit in een andere procedure, dan maakt men volgens mij daarmee een
inbreuk op de leer van de formele rechtskracht. De ABRvS maakt in de uitspraken
van 20 September 2017 en 2 februari 2019 volgens mij dus een uitzondering op de
leer van de formele rechtskracht. Een onaantastbaar besluit wordt in die uitspraak
immers niet voor rechtmatig gehouden.
Eenzelfde oplossing lijkt de ABRvS ook te kiezen in een uitspraak van 18 oktober
2017, waarin over de band van het besluit tot terugvordering van een subsidie (het
sanctiebesluit) het eerdere onaantastbare verleningsbesluit, waarin aan de appel
lant bepaalde (onrechtmatige - want in strijd met de wet) verplichtingen waren
opgelegd, toetst en het sanctiebesluit daarom onevenredig acht. Den Ouden kenschetst deze oplossing als ‘de u-bocht van de evenredigheidtoets.’110 Dat lijkt mij
een treffende omschrijving. Ook de CRvB heeft in het verleden iets soortgelijks
gedaan. De CRvB oordeelde in een uitspraak van 15 augustus 2000 bij de toetsing
van het terugvorderingsbesluit dat het herzieningsbesluit weliswaar onaantastbaar
was, maar dat vanwege het feit dat een soortgelijk herzieningsbesluit in een andere
procedure was gesneuveld ‘de Raad in de gegeven omstandigheden niettemin van
oordeel [is] dat aan de onrechtmatigheid van besluit 1 in zoverre doorslaggevende
betekenis toegekend moet worden dat niet valt staande te houden dat de onverschuldigdheid van de in besluit 2 vermelde betalingen gedaagde redelijkerwijs duidelijk
kon zijn.’111

no ABRvS 18 oktober 2017, AB 2017/422, m.nt. W. den Ouden.
in CRvB 15 augustus 2000, JB 2000/277, m.nt. C.L.G.F.H. Albers.112
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A-G Wattel wijst er in zijn conclusie omtrent de invordering van dwangsommen en
het kostenverhaal bij bestuursdwang nog op dat de Hoge Raad als belastingrechter
de formele rechtskracht ook op een dergelijke wijze relativeert in gevallen waarin
‘een tussentijdse beschikkingis gecreeerd om rechtszekerheid en een rechtsingang
te creeren, maar het averechtse effect van beperking van rechtsbescherming door
formele rechtskracht dreigt.’112 Hij verwijst daarbij naar HRio februari 2017113 en HR
17 december 2010.114
In het geval van het arrest van 17 december 2010 ging het erom dat er na de
beschikking waarin de fiscale eenheid was bepaald (met daarbij voorwaarden) een
fusie plaatsvond waardoor er (heel kort door de bocht) onvoorziene fiscale gevolgen
waren als gevolg van een van de eerder gestelde voorwaarden. In het leader van de
naheffingsaanslag stelde belastingplichtige de redelijkheid van die eerdere voor
waarden ter discussie. De Hoge Raad beoordeelde wel inhoudelijk het betoog van
de belastingplichtige dat gericht is tegen de eerder gestelde voorwaarde, maar ging
toen niet in op de vraag of de leer van de formele rechtskracht zich tegen de beoordeling van dat betoog verzette. Dit arrest zou men zo kunnen interpreteren dat de
Hoge Raad de rechtmatigheid van een onaantastbaar besluit beoordeelde in het
leader van een beroep tegen een later besluit in de keten, maar het arrest zou ook zo
kunnen worden gelezen dat de Hoge Raad het cassatiemiddel inhoudelijk bespreekt
omdat het cassatieberoep faalt ‘reeds omdat’ het inhoudelijk niet lean slagen (zoals
ook door A-G Wattel bepleit in zijn conclusie bij dit arrest - zie r.o. 3.12 van zijn
conclusie115).
Duidelijker wat mij betreft is het arrest van 10 februari 2017. In dat geval ging
het erom dat een belastingplichtige een informatiebeschikking ontving waarin
bepaalde informatie van hem werd gevorderd. Het gevolg van het niet (tijdig) verstrekken van die informatie was dat de bewijslast op die punten werd omgedraaid
(met andere woorden dat de ontvanger een aanname mocht doen en dat het daarna
aan de belastingplichtige was omhettegendeel te bewijzen). Later verstrektde belas
tingplichtige de gevraagde informatie alsnog en voert in het kader van de uiteindelijk aan hem opgelegde aanslag aan dat de bewijslast niet moet worden omgedraaid
omdat hij de informatie uiteindelijk toch had verstrekt. De Hoge Raad oordeelt dat
in het kader van het latere besluit toch aan de orde lean komen of omkering van
de bewijslast gerechtvaardigd is gelet op de eerdere onaantastbare informatiebe
schikking. Dat onderbouwt de Hoge Raad door te wijzen op een weeffout in de wet
- namelijk dat het lean voorkomen dat in beroep tegen de informatiebeschikking de
belastingrechter een belanghebbende een termijn gunt om alsnog de informatie te
verstrekleen, maar dat dit niet het onaantastbaar worden van de informatiebeschik
king belet (met andere woorden: hoewel je voldoet aan de verplichtingen volgt uit de
wet dat de bewijslast wordt omgekeerd - hetgeen uiteraard niet de bedoeling kan
zijn geweest). Ten tweede wijst de Hoge Raad erop dat pas bij de aanslag ten voile de

112
113
114
115

Conclusie A-G Wattel, 4 april 1018, ECLI:NL:RVS:ioi8:ii5i, r.o. 8.6.
HR 10 februari 2017, BNB 2017/92, m.nt. J.A.R. van Eijsden.
HR17december2010, BNB2011/60, m.nt. R.J. deVries.
Conclusie A-G Wattel, 8 oktobenoro, ECLI:NL:PHR:20io:BLoi24, r.o. 3.12.

“3

Content.indd 113

15/04/2019 11:47:22

redelijkheid van de bewijslastomkering kan worden beoordeeld, zodat bet voor de
hand ligt om dit onderwerp ook bij de beoordeling van de aanslag aan bod te laten
komen.
Voor wat betreft het tweede arrest blijkt ontegenzeggelijk dat (in de woorden van
A-G Wattel) de Hoge Raad ‘ontspannener’ omgaat met de formele rechtskracht.
A-G Wattel plaatst de aanleiding voor die keuze van de Hoge Raad met name in
de sleutel van het ondervangen van onbedoelde gevolgen van het besluitmodel. De
beschikkingen waren geen voorwaarde om later een bepaald besluit te kunnen
nemen, maar discretionair van aard. De wetgever had die beschikkingen in het
leven geroepen om de belastingplichtige ten dienste te zijn. Door in een vroeg sta
dium vast te leggen (i) wat de fiscale eenheid was (arrest van 17 december 2010) en
(2) watde bewijslast van de belastingplichtige was (arrest van 10 februari 2017), zou
de belastingplichtige meer rechtszekerheid hebben over wat heeft te gelden als de
aanslag op de mat valt. In de gevallen aan de orde in de hier besproken arresten ging
het echter mis voor de belanghebbende en werd hij in feite benadeeld ten opzichte
van de situatie die zou hebben gegolden als het discretionaire besluit nooit tot stand
was gekomen.
Wei plaats ik een kanttekening dat het arrest van 10 februari 2017 naar mijn mening
toch een andere situatie is. Het gaat daar om een weeffout in de fiscale wetgeving.
Doordat de termijn voor het geven van de informatie niet gelijk hoeft te zijn aan de
bezwaartermijn, kan het gebeuren dat de informatie wel binnen de termijn wordt
gegeven, maar dat de informatiebeschikking daarvoor onaantastbaar wordt. Zo
kan het zijn dat de belastingplichtige tijdig voldoet aan zijn verplichtingen maar
toch wordt bestraft. Dat kan natuurlijk niet de bedoeling zijn. De afweging van
de Hoge Raad is in dat geval denk ik dan ook een iets andere dan in de situaties
waarin de ABRvS en de CRvB oordeelden. De Hoge Raad zag zich immers geconfronteerd met een geval waarin de belastingplichtige door een fout in de wetgeving
in het geheel niet verweten kan worden dat hij in die situatie terecht is gekomen.
In zoverre zou men kunnen betogen dat de casus in het arrest van 10 februari 2017
goed te vergelijken is met de gevallen die vallen onder de eerste uitzondering op de
rechtmatigheidsfictie: dat het onbenut laten van rechtsmiddelen door de belangheb
bende te wijten is aan de overheid. In feite heeft de belastingplichtige in dat geval
geen redelijke leans om de omkering van de bewijslast ter toetsing voor te leggen.
Dat is denk ik anders dan in de gevallen waarin de ABRvS en de CRvB oordeelden,
waarbij vast staat dat de belanghebbende bezwaar had kunnen (en moeten) maken
en dat heeft nagelaten.
Vast staat in ieder geval, gelet op de voorgaande voorbeelden, dat de bestuursrechter
(zij het mondjesmaat) het probleem tracht te ondervangen door in uitzonderlijke
gevallen een (impliciete) uitzondering te maken op de leer voor de formele rechts
kracht als het onaantastbare besluit evident onrechtmatig is.114
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M°et de bestuursrechter een uitzondering malcen op de leer van de/ormele rechtskracht
bij euident onrechtmatifje bcsluitcn?
Dat de diverse bestuursrechters al ingrijpen en een uitzondering op de formele
rechtskracht bij een evident onrechtmatig besluit bij ketenbesluitvorming, betekent
natuurlijk niet dat daarmee een antwoord is gegeven op de vraag of zij dat eigenlijk
wel zouden moeten doen. Is het wel verstandig om een dergelijke uitzondering in
het leven te roepen (of voort te laten bestaan)? Deze discussie zal - op zijn zachtst
gezegd - een twistpunt zijn op de jaarvergadering. Daarom geeft ik onder (A) eerst
de argumenten voor het aannemen van een dergelijke uitzondering. Onder (B) geef
ik de argumenten tegen het aannemen van een dergelijke uitzondering. Onder (C)
maak ik een afweging. Onder (D) trek ik mijn conclusie.
6.3.3

A. Er zou wel een uitzondering moeten komen
1.

Ten eerste wordt met het aannemen van een dergelijke uitzondering eerder
een rechtvaardige uitkomst bewerkstelligd. Door de formele rechtskracht
te nuanceren, wordt (bijvoorbeeld) voorkomen dat iemand die geen overtreder is toch een dwangsom moet betalen. Dat komt 00k de geloofwaardigheid van het recht ten goede om dat het niet aan de burger is uit te leggen
dat de uitkomst van het recht is dat iemand die evident geen overtreder is,
toch een dwangsom moet betalen.

2.

Ten tweede hoeft de bestuursrechter zo geen afstand te doen van de leer
van de formele rechtskracht. Een nuancering is een oplossing voor de figuurlijke T procent’ van de gevallen waarbij het nu echt misgaat, zonder de
rechtsregel voor de overige gg procent gelijk over boord te hoeven kiepen.
Daarmee wordt een belangrijk deel van de rechtszekerheid die met de leer
van de formele rechtskracht wordt gecreeerd behouden. Slechts bij (hoge)
uitzondering zal de bestuursrechter ingrijpen. In gevallen waar redelijke
twijfel mogelijk is over de rechtmatigheid, zal de bestuursrechter niet in
grijpen. Een dergelijk ingrijpen zal dus heel zeldzaam zijn zodat de impact
op de rechtszekerheid beperlct zou moeten zijn.

3.

Ten derde beschermt de rechtmatigheidsfictie bij onaantastbare besluiten
met name de overheid.116 Bovendien is rechtszekerheid met name bedoeld
om de burger te beschermen tegen de overheid - en niet andersom. Het is
daarom aanvaardbaar dat er een correctiemechanisme wordt opgenomen
waarbij de overheid de beschermingvan de rechtszekerheid niet mag inroepen als het echt onredelijk is (zoals bij een evident onrechtmatig besluit).

4.

Ten vierde past het aannemen van een dergelijke uitzondering in de tijdgeest. Uit een toenemend aantal onderzoeken blijkt dat het bestuursrecht
te ingewikkeld is geworden en dat de burger vaak niet in staat is om te doen

116 Kortmann 2009, p. 246.
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watvan hem wordt verlangd (namelijk: rationeel handelen en zijn belangen
effectiefbeschermen door tijdig op te komen tegen hem onwelgevallige besluiten).117 Het mensbeeld van de Awb blijkt verder ook niet goed aan te sluiten op de realiteit.118 De Awb (en de formele rechtskracht al helemaal) gaat
uit van een ‘homo juridicus’ die rationeel handelt en effectief procedeert,
terwijl die homo juridicus helemaal niet bestaat. Een nuancering van de
formele rechtskracht zou recht doen aan het feit dat burgers soms fouten
maken of onvoldoende ‘doekracht’ hebben, door de burger te vrijwaren van
besluiten waarvan objectiefvaststaat dat die nooit tot stand hadden mogen
komen.
5.

Ten vijfde is de bestuursrechter de afgelopen tijd al indringender gaan toetsen. Zo wordt er bijvoorbeeld vaker en indringender (exceptief) getoetst,
wordt meer dan voorheen beoordeeld ofeen besluit wel echt evenredig is en
is de bestuursrechter in algemene zin veel minder terughoudend geworden.
Dat heeft deels te maken met de terugtredende overheid, die steeds meer
verantwoordelijkheid bij de burger legt en voornamelijk achteraf toezicht
houdt. Een aanvullende mogelijkheid om in te grijpen bij evident onrechtmatige besluiten past daar goed bij.

6.

Ten zesde is in de gevallen waarin een dergelijke uitzondering toegepast
zou worden vrijwel altijd sprake van een door de overheid eenzijdig aan de
burger opgelegd nadeel (lees: een handhavingsbesluit). Dat is een wezenlijk andere situatie dan waarvoor de formele rechtskracht in het leven is geroepen (namelijk: de beoordeling van vorderingen tot schadevergoeding),
waarbij met name sprake is van een aan de burger onthouden voordeel.119
Het is erger als de bestuursrechter toestaat dat er op grond van een evident
onrechtmatig besluit nadeel wordt toegebracht, dan als de civiele rechter
de burger op grond van een evident onrechtmatig besluit een voordeel onthoudt.

B. Er zou geen uitzondering moeten komen
1.

Ten eerste: de uitzondering raakt niet alleen de rechtmatigheidsfictie, het
leidt ertoe dat een rechtsgeldig besluit niet meer ten uitvoer lean worden
gelegd. Dat is een zeer grote ingreep in de werking van het bestuursrecht.
Het doorkruist namelijk een aantal kernregels in ons bestuursrecht. De
bestuursrechter toetst immers een ander besluit dan waartegen beroep is
ingesteld, hecht geen waarde aan het feit dat niet binnen zes weken beroep
is ingesteld tegen dat besluit en houdt een onaantastbaar besluit bovendien
nietvoorgeldig.

117 ZieindatverbandWRRzoiy.
118 Ippel 2018.
119 Koenraad aoig, die zijn argument attribueert aan G.T.J.M. Jurgens.6
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2.

Ten tweede is een uitzondenng op een procedurele regel omwille van de
materiele rechtvaardigheid juist inherent onrechtvaardig. Een uitzondering maken op een procedurele regel om een bepaalde materiele uitkomst
te bewerkstelligen is niets anders dan bet bij gelegenheid aanpassen van
de spelregels om den partij te laten winnen. Dat is onrechtvaardig omdat
de gelding en werking van procedurele spelregels niet afhankelijk zouden
moeten zijn van de vraag of iemand eigenlijk materieel gelijk zou moeten
krijgen.

3.

Ten derde ondermijnt bet aannemen van een dergelijke uitzondering de
rechtszekerheid. Het staat niet meer vast dat een onaantastbaar besluit altijd rechtmatig is. leder besluit lean in theorie altijd nog (feitelijk) worden
aangetast vanwege de inhoud daarvan (en dus niet alleen maar als de pro
cedure niet eerlijk is verlopen).

4. Ten vierde zal 00k de toepassing van de uitzondering tot rechtsonzekerheid leiden. Het is niet kenbaar in welke gevallen deze uitzondering dan
zou moeten worden toegepast. Wat is een ‘evident’ onrechtmatig besluit?
Het is een hellend vlak. Is een dwangsom die net iets hoger is dan evenredig lean worden geacht zodanig onrechtmatig dat het effectueringsbesluit
om die reden moet worden vernietigd? Het lijkt niet goed mogelijk om daar
heldere criteria voor te formuleren en dat betekent dat de toepassing in be
paalde mate zal leiden tot rechterlijke willekeur. Die willekeur leidt 00k tot
een gevoel van onrecht bij diegenen die niet in aanmerking komen voor de
uitzondering (het ‘waarom hij wel en ik niet’ effect).
5.

Ten vijfde maakt de uitzondering een relatief eenvoudige en duidelijke
rechtsregel (‘klaar is klaar’) een stuk complexer (‘klaar is klaar, tenzij het
‘evident’ onrechtmatig is’). Als gevolg van de uitzondering ligt het voor de
hand dat geschillen niet langer beperkt zullen blijven tot alleen het besluit
waartegen beroep is ingesteld, maar 00k de rest van de keten zullen omvatten. De uitzondering verbreedt het geschil van alleen het besluit naar
de rechtsverhouding in zijn geheel. De uitzondering maakt zo heel het bestuursrecht ingewikkelder, tijdrovender en duurder.

6.

Ten zesde: de burger valt 00k een verwijt te maken bij een evident onrecht
matig besluit. Als hij gewoon had gedaan wat hij had moeten doen, dan zat
hij niet met een onrechtmatig besluit.110 Wie zijn billen brandt, moet op de
blaren zitten.

7.

Ten zevende: het bijsturen van de uitkomst via een uitzondering op de formele rechtskracht tast 00k de geloofwaardigheid en houdbaarheid van
andere procedurele regels aan. Immers, als het aanvaardbaar is om een

120 Het tegenovergestelde kan natuurlijk 00k worden gezegd van de overheid - als de overheid had
gedaan wat zij zou moeten doen, dan zat de burger niet met het probleem, maar dat terzijde.
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procedurele regel terzijde te stellen omdat iemand materieel gezien ‘echt
gelijk’ heeft, waarom moet bijvoorbeeld dan wel nog het gezag van gewijsde blijven bestaan? Een evident onrechtmatig besluit is toch gewoon een
evident onrechtmatig besluit? Wat maakt het dan nog uit dat er een rechter
naar het besluit heeft gelceken (en een fout heeft gemaakt)?
8.

Ten achtste past een dergelijke uitzondering niet in het systeem van de formele rechtskracht. Voor de geloofwaardigheid van een systeem is van belang dat het consistent is. Het systeem van de formele rechtskracht houdt in
dat een onaantastbaar besluit rechtmatig is, tenzij er geen eerlijke kans was
voor de burger om het besluit ter toetsing voor te leggen. Daar past niet bij
dat er ook een uitzondering wordt gemaakt voor evident onrechtmatige besluiten omdat dat gaat over de inhoud van het eerdere besluit. Door dat wel
te doen introduceert men een logische inconsistentie en wordt het systeem
minder geloofwaardig.

9.

Ten negende is de keuze van de bestuursrechter om ‘omwille van de rechtvaardigheid’ de formele rechtskracht gedeeltelijk te verlaten een hellend
vlak. Als de bestuursrechter de formele rechtskracht niet toepast omdat
een besluit ‘evident’ onrechtmatig is, waarom zou de civiele rechter dat dan
niet ook moeten kunnen? Het gaat er dan toch om dat de onrechtvaardige
uitkomst wordt voorkomen? Zoveel zegt A-G Wattel ook als hij de hoop uitspreekt dat, als de ABRyS in de uitspraak van 20 September 2017 niet had
ingegrepen, de civiele rechter wel zou hebben ingegrepen.121 Als rechtvaardigheid voldoende is als argument om de formele rechtskracht ter zijde te
stellen, dan zou het raar zijn als de civiele rechter niet ook ‘meer rechtvaardigheid’ zou mogen bewerkstelligen. Het is echter onwenselijk dat de civie
le rechter dat doet omdat de competentiegrens daarmee een stuk minder
duidelijkwordt. De bestuursrechter geefthiermee dus een slechtvoorbeeld.

C. Mijn mening
Moet er een uitzondering op de leer van de formele rechtskracht komen voor ketenbesluitvorming in het bestuursrecht in geval van evident onrechtmatige besluiten?
Volgens mij komt de afweging ofde uitzondering aanvaardbaar is neer op een afweging tussen het bereiken van individuele gerechtigheid (rechtvaardigheid) enerzijds
en het beschermen van systeembelangen (consistentie, rechtszekerheid, (kosflefficientie) anderzijds. Ik heb zelf heel lang getwijfeld (en de eerlijkheid gebiedt mij te
zeggen dat ik nog steeds aan de juistheid van mijn opvattingen twijfel) maar ik kom
tot de conclusie dat wij dat niet zouden moeten doen en de systeembelangen zouden
moeten laten prevalaren.

121 Conclusie A-G Wattel, 4 aprilaoiS, ECLI:NL:RVS:20i8:ii52, r.o. 7.2.23.
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Vooropgesteld, bij dit dillema hebben wij in feite te maken met een procedurele regel
die soms tot een uitkomst leidt die wij op zichzelfbezien materieel niet rechtvaardig
vinden. Moet er dan een uitzondering worden gemaakt op die procedurele regel?
Dit dilemma is eigen aan alle procedurele regels. Aan procedurele regels is immers
inherent dat zij soms tot een andere uitkomst kunnen leiden dan strikt materieel
gezien rechtvaardig zou worden geacht. Dat is de prijs die wordt betaald voor de
rechtszekerheid en efficientie die duidelijke spelregels met zich meebrengen. In
zoverre is ons dillemma geen uniekvraagstuk.
In dat leader wijs ik crop dat de argumenten die v66r het aannemen van de uitzon
dering pleiten, mutatis mutandis ook zouden kunnen worden toegepast om het
schrappen van een willekeurige andere procedurele regel te bepleiten. Als wij bij de
formele rechtskracht uitzondering aannemen ‘omdat het besluit evident onrechtmatig is’: waarom geldt die uitzondering dan niet voor alle procedurele regels?
Neem (bijvoorbeeld) het gezag van gewijsde van een rechterlijke uitspraak. Waarom
zou dat dan wel nog onverkort moeten blijven bestaan? Een evident onrechtmatig besluit is toch niet minder onrechtmatig omdat er een bestuursrechter naar
heeft gekeken? Hetzelfde geldt voor de fatale bezwaar- en beroepstermijn van zes
weken. Is het niet een beetje vreemd dat we burgers die een dag te laat zijn met hun
beroep niet-ontvankelijk verklaren - zelfs al is het besluit evident onrechtmatig?
Het belangrijkste argument voor het aannemen van de uitzondering, is daarom ook
gelijk een gevaarlijk argument: hetkan worden benut om vrijwel alles te rechtvaardigen - zolang het doel van een ‘rechtvaardige’ materiele uitkomst wordt bereikt, is
het middel kennelijk aanvaardbaar.
Dat brengt mij bij het grootste probleem wat mij betreft. De rechtvaardigheid wordt
in deze context gebruikt als rechtvaardiging voor een uitzondering die inconsis
tent is met een aantal van de belangrijkste spelregels zoals wij die nu hebben in het
bestuursrecht. Het doorkruist het onderwerp van het geschil in het bestuursrecht
(een ander besluit wordt immers beoordeeld dan waartegen beroep is ingesteld),
het negeert de termijn voor het instellen van bezwaar en beroep (aangezien na die
termijn het besluit alsnog wordt beoordeeld) en het negeert de rechtsgeldigheidsleer
(gelet op het feit dat een onaantastbaar besluit zijn gelding feitelijk wordt ontnomen). De uitzondering op de leer van de formele rechtskracht is dus niet zo maar
een kleine aanpassing van ons recht volgens mij, het is een fundamentele ingreep
in het systeem. Het raakt de logica, de begrijpelijkheid en de duidelijkheid van de
spelregels. Ik heb daar principiele moeite mee - ook al is het doel van die ingreep op
zich lovenswaardig.
Ook heb ik principieel moeite met het feit dat hier een uitzondering wordt gemaakt
op een procedurele regel omwille van de materiele rechtvaardigheid. Ik vind dat
onrechtvaardig. Een uitzondering maken op een procedurele regel om een bepaalde
materiele uitkomst te bewerkstelligen is niets anders dan het bij gelegenheid aanpassen van de spelregels om een partij te laten winnen. Dat is onrechtvaardig omdat
de gelding en werking van procedurele spelregels niet afhankelijk zouden moeten
zijn van de vraag ofiemand eigenlijk materieel gelijk zou moeten krijgen.
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Mijn principiele bezwaren betekenen echter niet dat ik onder geen enkele omstandigheid een dergelijke ingreep zou kunnen aanvaarden. Ook ik vind dat bet uiteindelijke doel van ons recht is dat er zo veel mogelijk rechtvaardigheid in bet individuele geval meet worden bewerktstelligd. Ik heb daarom ook weinig moeite met
(bijvoorbeeld) bet leerstuk van de exceptieve toetsing. In dat geval wordt er ook een
ander besluit getoetst dan waartegen beroep is ingesteld. Het grote verschil tussen
dat leerstuk en de uitzondering waar het in dit preadvies om gaat, is echter dat de
appellant bij het leerstuk van de exceptieve toesting nooit een eerlijke leans heeft
gekregen om het niet-appellabel besluit ter discussie te stellen. Ais iemand geen
eerlijke leans heeft gehad om het besluit ter discussie te stellen, dan wordt er geen
procedurele rechtvaardigheid bereikt en is een uitzondering op een procedurele
regel wat mij betreft goed te rechtvaardigen. Hetzelfde geldt voor de huidige uitzonderingen op de leer van de formele rechtskracht, ook daar kan ik goed mee leven.
Die waarborgen dat de burger een eerlijke leans moet hebben gehad om het besluit
te laten toetsen door de bestuursrechter. Dat lijkt mij redelijk.
Echter, juist bij de situaties waar de uitzondering voor evident onrechtmatige besluiten zou moeten worden toegepast is het nadrukkelijk niet zo dat de burger geen eer
lijke leans heeft gehad. Hier heeft de burger gewoon zitten slapen, was hij onterecht
optimistisch of interesseerde het hem gewoon niet dat de overheid hem een brief
stuurde. Dat vind ik toch een wezenlijk andere situatie dan een geval waarin de bur
ger nooit een eerlijke leans heeft gehad om zich te laten horen. In beginsel vind ik dat
de burger in zo een geval dan maar gewoon op de blaren moet zitten - ook al had hij
zijn billen niet gebrand als hij zich op tijd had geroerd.
De voorgaande afweging zou voor mij overigens ook anders kunnen uitpakken als
er maar een beperkt nadeel zou zitten aan het aanvaarden van de uitzondering voor
evident onrechtmatige besluiten. Dat is volgens mij echter ook niet het geval. Ik zie
namelijk een aantal praktische bezwaren.
Ten eerste denk ik dat het aannemen van een uitzondering op de formele rechts
kracht voor evident onrechtmatige besluiten een veel breder effect zal hebben dan
alleen maar in die paar gevallen waarin de uitzondering van toepassing zal zijn. Het
bestaan van de uitzondering zal op zichzelf al ontwrichtend werken. Een ‘onaantastbaar’ besluit is niet echt onaantastbaar meer.
Ten tweede: met het opnemen van de uitzondering wordt een eenvoudige rechtsregel complex gemaakt. Het recht wordt ingewikkelder, tijdrovender en duurder. Een
rechtsbijstandverlener is welhaast gehouden om (bij gerede twijfel over de rechtmatigheid daarvan) ook alle andere besluiten in de rechtsverhouding ter discussie te
gaan stellen. Er is immers een uitzondering voor evident onrechtmatige besluiten
- en wie weet deelt de bestuursrechter de opvatting van zijn client dat het onaantastbare besluit evident onrechtmatig is. Behalve dat een complexer recht vanzelfsprekend ook duurder in de uitvoering is, raakt het aannemen van de uitzondering ook
de financiele huishouding van de overheid. Nu kunnen overheden er namelijk van
uitgaan dat na zes weken het geschil gewoon klaar is als er geen bezwaar of beroep
loopt. Met het ontstaan van de uitzondering kan elke beschikking nog feitelijk
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worden aangetast vanwege een inhoudelijlc gebrek daaraan. Die onzekerheid moet
worden meegenomen door overheden in liun financiele planning en dat betekent
dat de overheid meer geld moet achterhouden om dit soort verplichtingen te kunnen
dekken.
Ten derde zet ik ook vraagtekens bij de praktische uitvoerbaarheid van deze uitzondering. Wat is dan precies ‘evident’ onrechtmatig? De ABRvS wijst zelf op gevallen
waarin iemand ten onrechte is aangemerkt als overtreder ofwaar er geen sprake is
van een overtreding, maar dat helpt ons niet echt verder - is twijfel over het overtrederschap voldoende? Daarbij komt of het besluit ‘evident’ onrechtmatig is, weet je
eigenlijk pas als de hoogste bestuursrechter een oordeel heeft gegeven. Neem bijvoorbeeld de casuistiek die heeft geleid totde uitspraken van 20 September 2017 van
de ABRvS. De rechtbank Gelderland kwam toen in eerste aanleg tot de conclusie
dat het bestemmingsplan het laten gebruiken van de recreatiewoningen wel degelijk verbood en had daarom de beroepen ongegrond verklaard. Kennelijk waren die
besluiten dus ook weer niet zo ‘evident’ onrechtmatig dat iedereen dat kon zien. Op
dat moment was het invorderingsbesluit prima verdedigbaar. Hetwerd pas opeens
‘evident’ onrechtmatig na het eindoordeel van de ABRvS.
Tegelijkertijd denk ik niet dat de voornoemde praktische problemen zodanig zullen
zijn dat direct het hele kaartenhuis in elkaar stort. De overheid zal zich aanpassen
aan de nieuwe werkelijkheid. Het zal verder vast met zich brengen dat er iets meer
kosten zijn, maar ik voorzie ook weer geen bestuursrechtelijke Apocalyps als de
bestuursrechter in een paar uitzonderingsgevallen ingrijpt.
Ik denk echter wel dat de negatieve gevolgen voor ons systeem, als gevolg van het
bestaan van de uitzondering, groter zullen zijn dan de positieve gevolgen voor de
rechtvaardigheid in die paar gevallen waar die uitzondering daadwerkelijk zal wor
den toegepast. De uitzondering lijkt mij dus ten voordele van een paar burgers,
maar ten nadele van de rest die met het systeem te maken krijgt. In dat kader sluit ik
aan bij Borst, die over de steeds verdere nuancering van het straf(proces)recht door
de Hoge Raad opmerkt:
‘[w]ij, juristen, zouden ons bij elite nieuwe regel of nuancering moeten afvragen of de
winst in gerechtigheid op de vierkante millimeter die wij daarmee denken te behalen,
werkelijk opweegt tegen de kosten van involutie op systeem niveau.’122
Bij het stellen van die vraag ten aanzien van de uitzondering op de formele rechtskracht bij ketenbesluitvorming voor evident onrechtmatige besluiten, is mijn antwoord dat de kosten op systeemniveau veel hoger zijn dan de daarmee te behalen
winst in rechtvaardigheid ‘op de vierkante millimeter.’

122 Borst 2018.
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Dan zijn er nog een aantal argumenten voor het aannemen van de uitzondering die
ik nog niet heb besproken. De responsieve rechtstaat, het gewijzigde burgerbeeld
en de overheid die de burger meer aan zijn lot overlaat (‘terugtreedt’), vind ik sterke
argumenten voor een actievere bestuursrechter. Ik vind het alleen geen argumenten
voor het aannemen van een uitzondering op de formele rechtskracht. Ik vind het eerder argumenten om naar een heel ander systeem toe te gaan (zie hierna paragraaf7).
Voor wat betreft de tendens van een indringendere toetsing door de bestuursrechter:
in een tijd waarin de bestuursrechter nadrukkelijker aanwezig is, past inderdaad
niet dat de bestuursrechter vervolgens evident onrechtmatige uitkomsten accepteert met als argument ‘regels zijn regels.’ Anderzijds vind ik het 00k weer niet echt
een sterk argument voor het aannemen van een uitzondering. Het argument luidt
immers dat omdat de bestuursrechter al A heeft gezegd (‘indringendere toetsing’),
hij 00k B moet gaan zeggen (‘uitzondering formele rechtskracht’). Je zou echter 00k
net zo goed kunnen betogen dat omdat de bestuursrechter al A heeft gezegd, hij nu
juist niet 00k B moet gaan zeggen. Ik vind dit dus geen sterk argument. Dan is er
nog het punt dat de uitzondering met name zal zien op het voorkdmen dat de burger
onterecht nadeel wordt toegebracht. Dat zou erger zijn dan het onterecht onthouden
van een voordeel aan de burger. Hoewel mensen blijkens wetenschappelijk onderzoek in hun subjectieve beleving tot twee keer zo veel ‘pijn’ voelen bij het onterecht
verliezen van een geldbedrag, dan bij het onterecht onthouden van een gelijk geldbedrag (zogenoemde ‘verliesaversie’),123 klopt dit argument objectief bezien niet.
Objectief gezien is er volgens mij geen verschil tussen de burger die ten onrechte
€ 100 moet betalen en de burger die ten onrechte € 100 niet heeft gekregen. In beide
gevallen is het vermogen van de burger € 100 minder dan het eigenlijk had moeten
zijn (bij een rechtmatige voorstelling van zaken). In zoverre vind ik dit geen sterk
argument.
D. Mijn conclusie

De vraag die ik mij stelde aan het begin van dit preadvies was of wij de kracht van
de formele rechtskracht: een hoge mate van rechtszekerheid, op de een of andere
manier kunnen verenigen met de wens om in alle gevallen een materieel rechtvaardige uitkomst te bewerkstelligen, zonder daarbij de geloofwaardigheid van de
rechtsregel aan te tasten. Ik ben bang dat mijn conclusie op basis van dit onderzoek is dat het een paradoxale vraag is. Rechtszekerheid en rechtvaardigheid zijn
twee kernwaarden in ons recht, maar ze zijn niet volledig met elkaar te verenigen.
De twee zijn in de context van de leer van de formele rechtskracht net als de uit de
Griekse mythologie afkomstige Teumessische vos en de jachthond Lailaps.124 De
jachthond had van Artemis de gave gekregen om alles te kunnen vangen en de vos
had van Dionysos de gave gekregen nooit gevangen te kunnen worden. De klassieke
paradox waarbij de logica dicteerde dat zij gedoemd waarom om eeuwig te jagen en

123 KahnemanenTverskyip/o.
124 Het hele verhaal staat mooi beschreven in het boek 'Mytlios' (2018) van Stephen Fry.
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te vluchten. Zeus loste dat probleem op door de jachthond en vos in de sterren vast
te zetten125 maar dat is bij de formele rechtskracht niet echt een werkbare oplossing.
Dat betekent dat wij volgens mij een keuze moeten maken. Willen we (een dee] van)
de rechtszekerheid van de rechtsregel (en de voordelen daarvan) opofferen om in
een beperkt aantal gevallen een materieel rechtvaardige(re) uitkomst te bewerkstelligen?
Mijn conclusie is dat de prijs die voor iets meer rechtvaardigheid in het individuele
geval moet worden betaald te hoog is. Mijn belangrijkste bezwaar is dat ik het aannemen van de uitzondering inconsistent acht met het hanteren van de spelregels
zoals wij die nu hebben in het bestuursrecht. Het kruist dwars door het onderwerp
van het geschil in het bestuursrecht (een ander besluit wordt beoordeeld dan waartegen beroep is ingesteld), het negeert de termijn voor het instellen van bezwaar
en beroep (aangezien na die termijn het besluit alsnog wordt beoordeeld) en het
laat de rechtsgeldigheidsleer buiten toepassing (nu een onaantastbaar besluit niet
voor geldig wordt gehouden). Het raakt daarmee de logica, de begrijpelijkheid en de
duidelijlcheid van de spelregels. Ik heb daar dus principiele moeite mee - ook al is
het doel van die ingreep op zich lovenswaardig. Ook heb ik principieel moeite met
het ad hoc aanpassen van een procedurele regel om een andere materiele uitkomst
in het individuele geval te bewerkstelligen: dat is niets anders dan het achteraf aan
passen van de spelregels om een partij alsnog te laten winnen.
Ondanks mijn principiele bezwaren zou de ingreep voor mij nog aanvaardbaar zijn
als er sprake zou zijn van een schrijnende situatie waar de burger niets aan kon
doen, maar dat is hier niet het geval. De burger heeft immers zelf nagelaten om
bezwaar en beroep in te stellen. Tot slot zou de uitzondering voor mij nog misschien
te billijken zijn als de kosten van de ingreep beperkt zouden zijn, maar ook dat is
niet het geval. De uitzondering maakt het bestuursrecht significant complexer,
rechtsonzekerder en duurder, terwijl er maar een heel beperkt probleem mee wordt
opgelost. Het aannemen van een uitzondering op de formele rechtskracht bij ketenbesluitvorming dient de rechtvaardigheid ‘op de vierkante millimeter’, maar brengt
te hoge kosten op systeemniveau met zich mee om het (voor mij) te rechtvaardigen.
Ik pleit daarom tegen het aannemen van een uitzondering op de leer van de formele
rechtskracht bij ketenbesluitvorming in het bestuursrecht.

125 Als de sterrenbeelden die wij kennen als de Grote Hond (Canus Major) en de Kleine Hond (Canus
Minor).123
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7 Als dit niet de oplossing is, wat dan
wel?

Mijn conclusie knaagt aan mij. Het is namelijlc ontegenzeggelijk een buitengewoon
onbevredigende conclusie. Wat er in het bijzonder aan mij knaagt is dat ik inzie dat
A-G Wattel gewoon gelijk heeft als hij zegt: ‘[d]at een geschil eens ten einde moet
komen kan mijns inziens geen rechtvaardiging zijn voor het evident ten onrechte
opeisen van een groot geldbedrag indien de materiele niet-overtreder, zoals in
Nederland, maar zes weken de leans heeft om te beseffen dat hij een geschil had
moeten beginnen hoewel hij gelijk heeft.’126
Om terug te gaan naar het voorbeeld van de trein uit paragraaf 2: het argument dat
er een bordje bij de noodrem hangt dat op tijd aan de noodrem moet worden getrokken kan geen reden zijn om de trein toch het ravijn in te laten storten. Daar kan je het
haast niet mee oneens zijn. Als je het zo bekijkt, is het inderdaad niet heel redelijk
dat er geen uitzondering wordt gemaakt. Alleen, de redelijkheid van het in het ravijn
laten storten van de trein hangt nauw samen met de omvang van het bordje bij de
noodrem en de tijd die de inzittende heeft gehad om daadwerkelijk aan de noodrem
te trekken. lemand die het bordje heeft gezien en weet dat hij op het ravijn afrijdt en
bewust nalaat om op tijd op de noodrem te trekken, laat ik met een gerust hart het
ravijn inrijden. Ergens is er een grens wanneer het echt iemands eigen schuld is dat
hij het ravijn in gaat storten.127
Dit voorbeeld illustreert volgens mij dat niet zozeer de rechtsregel ‘klaar is klaar’
het probleem is maar (in de woorden van A-G Wattel) dat de belanghebbende: ‘maar
zes weken de kans heeft om te beseffen dat hij een geschil had moeten beginnen’ en
kennelijk niet in staat is om de consequentie van het niet starten van dat geschil te
overzien. Dat duidt op heel andere problemen.
Die problemen zijn volgens mij de volgende: (1) het bestuursrecht, met zijn besluitmodel en vernietigingsberoep, sluit niet aan op de belevingswereld van burgers. De
burger snapt dus niet altijd dat zijn trein richting het ravijn rijdt. (2) De bezwaaren beroepstermijn zijn - zeker in de context van een tweepartijengeschil tussen

126 Conclusie A-G Wattel, 4 april 2018, ECLI:NL:RVS:20i8:iX52, r.o. 7.2.2.3.
127 Ik erken wel dat het burgerbeeld daarbij van belang is. Uit het WRR-rapport komt bijvoorbeeld
naar voren dat er genoeg burgers zijn die het bordje zien, weten dat ze aan de noodrem zouden
moeten trekken maar het toch niet doen vanwege een gebrek aan ‘doe-vermogen.’ Bij dit soort
burgers maakt het niet uit hoe groot je het bordje maakt - ze zijn niet in staat om het te doen,
maar die laten 00k weer niet ‘bewust’ na om beroep in te stellen.
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overheid en burger - relatief kort. De burger heeft dus relatief weinig tijd om desgewenst aan de noodrem te trekken. (3) Het bestuursrecht is simpelweg te complex
geworden voor de gemiddelde burger om te snappen of hij een kans maakt om het
besluit onderuit te krijgen en wat en wanneer hij daarvoor moet doen. De burger
begrijpt gewoon niet altijd hoe hij aan de noodrem moet trekken. Tot overmaat van
ramp zijn er tot slot (4) 00k nog burgers met een gebrek aan ‘doe-vermogen’ die niet
in staat zijn om te handelen. Zelfs al weten zij dat ze op het ravijn af rijden, zien zij
het bordje, hebben ze alle tijd van de wereld om eraan te trekken en weten ze hoe ze
eraan moeten trekken - dan nog blijven ze stilletjes zitten in de noodlottige trein.
Problemen (3) en (4) zijn op zichop te lessen (maardatkostgeld). Een voor de hand liggende oplossing zit in de procesvertegenwoordiging en hulpverlening. Aangezien ik
advocaat ben, zal een pleidooi daarvoor niet heel anders zijn dan de fameuze reclame
van WC-eend: ‘Wij van WC-eend bevelen WC-eend aan.’ ledereen aan de advocaat
(ofjurist): probleem opgelost.123 Vergoed de proceskosten op een redelijk tarief en ik
verzeker je dat alle hulpbehoevenden actief worden opgezocht door juristen om hen
bij te staan. Dat probleem en deze oplossing laat ik hier verder buiten beschouwing.
De vraag of de Awb geen bijstelling behoeft om rekening te houden met een reeler
burgerbeeld laat ik verder buiten beschouwing in verband met de bondigheid van
dit preadvies. Ik merle wel op dat er 00k genoeg partijen in het bestuursrecht zijn die
wel voldoen aan het ‘Awb-beeld’ van de mens. Bovendien, hoewel het uitgaan van de
‘homo juridicus’ problemen oplevert voor diegenen die niet aan dat beeld voldoen,
zal het in de Awb uitgaan van een burger zonder voldoende ‘doekracht’ weer allerlei
andere problemen met zich meebrengen (met name: veel meer werk voor alle betrokkenen in het bestuursrecht en significant hogere systeemkosten).
Problemen (1) en (2) hangen naar mijn idee sterk samen. Het bestuursrecht is ver
verwijderd van de belevingswereld van de burger, die meestal de rechtsverhouding
ziet maar niet het besluit. De burger snapt niet altijd waarom hij niet meer tegen het
eerste besluit kan ageren als hij tegen het tweede besluit opkomt. Wat is daar eigenlijk op tegen? Ook A-G Wattel stelt die vraag: Tk heb mij zelfs afgevraagd wat er
tegen is om bezwaar tegen de invorderings- of verhaalbeschikking op te vatten als
mede omvattende bezwaar tegen de lastoplegging.’129 Hetzelfde geldt voor de korte
bezwaar- en beroepstermijn. Dat die zinnig is in meerpartijenverhoudingen staat
denk ik niet ter discussie, maar bij ketenbesluitvorming gaat het go procent van de
tijd om tweepartijengeschillen tussen de overheid en een burger. Wat maakt het nu
eigenlijk uit dat iemand een dag te laat beroep instelt? Alsof de bestuursrechter dan
al naar het dossier heeft gekeken en de argumenten niet meer kan meenemen. Welle
belang verdedigt een korte bezwaar- en beroepstermijn dan precies?
Deze problemen worden veroorzaakt door het besluit als rechtsingang te hanteren
gecombineerd met de wens om snel duidelijkheid te krijgen over de rechtmatigheid
van het besluit op een duidelijke manier, wat noopt tot korte bezwaar- en beroepstermijnen en de uniformiteit van het bestuursprocesrecht. De problemen worden
ook nog eens verergerd door, zoals Van Ommeren en Huisman het formuleren, ‘de

128 Zieindatverband: Malan 2014.
129 Conclusie A-G Wattel, 4 aptil 2018, ECLI:NL:RVS:20i8:ii52, r.o. 8.9.
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tendens dat een en dezelfde rechtsverhouding dwangmatig opgehakt moet worden in een grote serie besluiten om rechtsbescherming te kunnen bieden.’130 Kort
samengevat: de burger snapt niet altijd dat hij aan de noodrem moet trekken en
heeft daar soms te weinig tijd voor. Daar moeten wij iets aan doen volgens mij.
Met andere woorden, de bijtijds onredelijke gevolgen die wij zien, liggen volgens
mij niet (alleen) aan de formele rechtskracht, maar aan de combinatie daarvan met
het besluit als rechtsingang en de korte bezwaar- en beroepstermijnen. Als wij de
bijtijds onredelijke gevolgen niet meer willen accepteren, dan denk ik dat er gezocht
moet worden naar een structurele oplossing met betrekking tot het besluit als recht
singang en de korte bezwaar- en beroepstermijn - niet met betrekking tot de for
mele rechtskracht.
Toegegeven, mijn snelle diagnose en oplossingen hebben iets weg van een arts die
bij een patient met lichte hoofdpijn na vijf minuten inspectie concludeert dat het tijd
is voor een hersenoperatie in plaats van een paracetamolletje toe te dienen. Daarbij
komt dat het makkelijker is voor bestuursrechters om de formele rechtskracht te
nuanceren en een ‘noodklep’ in te bouwen, dan om het hele systeem om te gooien
en ervoor te kiezen om het besluit voorbij te gaan. In dit geval zou ik echter willen
betogen dat de patient alleen maar zieker gaat worden van de paracetamol. Zie het
als een patient die allergisch is voor paracetamol. Je lost met paracetamol misschien
de hoofdpijn tijdelijk op, maar je krijgt er vermoedelijk verstikkingsverschijnselen
voor terug.
Hoe dan ook, er zijn volgens mij wel degelijk oplossingen voor het probleem waar
we over spreken in dit preadvies. Dat geeft mij weer hoop. We kunnen misschien
toch meer materiele rechtvaardigheid bewerkstelligen zonder aan rechtszekerheid
in te boeten. We moeten volgens mij dan alleen wel andere keuzes maken. Bijvoorbeeld door eens serieus te gaan kijken naar het voorstel van Leo Damen om toe te
bewegen naar een bestuursrecht van twee gestrengheden.131 Streng in meerpartijenverhoudingen, soepel in tweepartijenverhoudingen. Ik vind dat een heel charmante
gedachte waar veel voor te zeggen valt. Of we moeten ervoor kiezen om het besluit
niet meer als (enige) rechtsingang te hanteren. De rechtsregel ‘klaar is klaar’ ondergraven zie ik echter niet als wenselijke oplossing.
Ik had graag meer ruimte in ditpreadvies willen besteden aan wat wel een oplossing
zou zijn. Met name de oplossing van Damen is volgens mij bestinteressant: hij stelt
in feite voor om de Idas uit elkaar te halen: een Idas die goed mee komt met de stof
en dus wat strenger kan worden behandeld en een Idas die niet goed mee komt met
de stof en dus wat meer tijd en ruimte moet krijgen om fouten te maken. Omdat je
dit systeem echter niet in een kort tijdsbestek kan bespreken moet ik hier helaas
volstaan met de suggestie dat een bestuursrecht van twee gestrengheden een heel
mooi onderwerp zou zijn voor een volgende VAR-jaarvergadering.

130 Van Ommeren en Huisman 2013, p.42.
131 Zie oiider (velen) meer: Damen 2006, 2014, 2018.
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8 Conclusie

In de kern genomen heb ik in dit preadvies bet volgende betoogd. Er is een probleem. Het komt voor dat burgers niet tijdig opkomen tegen evident onrechtmatige
besluitvorming. Vanwege de formele rechtskracht meet het onrechtmatige besluit
omwille van de rechtszekerheid echter voor geldig en rechtmatig worden gehouden
in opvolgende procedures. Dat levert spanning op tussen rechtszekerheid enerzijds
en rechtvaardigheid anderzijds, twee kernwaarden van ons recht. Bij ketenbesluitvorming in het bestuursrecht komt deze spanning het sterkst naar voren, omdat
daar sprake is van een serie opvolgende besluiten waar het voor burgers verwarrend
kan worden omdat het feitelijke gevolg van de keten pas duidelijk wordt bij het laatste besluit. Dan is het vaak al te laat omdat de belangrijkste onderwerpen doorgaans
aan het begin van de keten bij het eerste besluit aan de orde komen. Ik heb daarom
onderzochtofwe de formele rechtskracht moeten loslaten, ofnuanceren, bij ketenbesluitvorming in het bestuursrecht.
Ik heb eerst vastgesteld dat er een onderscheid moet worden gemaakt tussen de
rechtsgeldigheidsleer (‘het besluit geldt’) en de rechtmatigheidsfictie (‘het besluit
is rechtmatig’). Dat het besluit op enig moment moet gelden omwille van de rechts
zekerheid staat doorgaans niet ter discussie. De vraag is echter of het nodig is om
in andere procedures aan te nemen dat het besluit ook rechtmatig is - zelfs al kunnen we allemaal zien dat het besluit niet rechtmatig is. Mijn conclusie is dat zonder de rechtmatigheidsfictie de overheid linksom of rechtsom zal proberen om het
rechtsgeldige besluit in trekken. Zonder de rechtmatigheidsfictie komen wij volgens
mij uit op twee mogelijke scenario’s: ofwel het bestuursorgaan zal als gevolg van
de aansprakelijkheid voor onrechtmatige besluitvorming rechtsgeldige besluiten
willen terugdraaien door deze in te trekken, waarmee de rechtszekerheid die het
resultaat is van de rechtsgeldigheidsleer stelselmatig zal worden ondermijnd. Ofwel
het bestuursorgaan kan de onrechtmatige besluitvorming niet meer terugdraaien,
in welk geval de overheid een schadeplicht heeft die niet alleen (bij voortdurende
activiteiten) elke dag zal groeien, maar ook nog eens op geen enkele manier meer
kan worden beperkt. Beide scenario’s vind ik bezwaarlijk. Ik pleit daarom voor het
behouden van de rechtmatigheidsfictie en daarmee voor het behouden van de leer
van de formele rechtskracht in zijn huidige vorm.
Vervolgens heb ik onderzocht of we misschien de rechtmatigheidsfictie moe
ten nuanceren door een uitzondering te gaan maken voor evident onrechtmatige
besluiten bij ketenbesluitvorming. Daarbij heb ik eerst gekeken naar waarover de
rechtmatigheidsfictie zich uitstrekt en geconstateerd dat de fictie zich niet uitstrekt
tot feiten. Met andere woorden: als het eerste besluit in de keten is gebaseerd op
onjuiste feiten, dan kan je dat bij de latere besluiten in de keten corrigeren. Daarna
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heb ik de uitzonderingen op de rechtmatigheidsfictie onderzocht. De rechtmatiglieidsfictie geldt niet als (i) het feit dat geen gebruik is gemaakt van het recht
van bezwaar of beroep aan de overheid is toe te rekenen; (2) het bestuursorgaan
de onrechtmatigheid van het onaantastbare besluit erkent en (3) de bestuursrechter in strijd heeft gehandeld met een fundamenteel rechtsbeginsel waardoor niet
meet gesproken lean worden van een eerlijke en onpartijdige behandeling van de
zaak. Kort samengevat: als de belanghebbende geen eerlijke leans heeft gehad om
het besluit te betwisten of de overheid is het met hem eens.
In zoverre beperlet het probleem zich volgens mij tot die gevallen waarin het besluit
is gebaseerd op de juiste feiten en waar de belanghebbende op zich wel verweten lean
worden dat hij niet (tijdig) bezwaar of beroep heeft ingesteld tegen het eerste besluit
in de keten, maarwaar de juridische gevolgtrekking die aan bepaalde feiten is gegeven in het eerste besluit zodanig onjuist is dat sprake is van een evident onrechtmatig besluit. De vraag is of daar een aanvullende uitzondering voor moet komen op
de rechtmatigheidsfictie. Moet bij de beoordeling van het tweede besluit in de keten
(of daaropvolgende besluiten) van de rechtmatigheid van het eerste besluit worden
uitgegaan?
De argumenten voor het aannemen van een uitzondering op de leer van de formele
rechtskracht zijn de volgende. Het levert een rechtvaardige uitkomst op, terwijl de
voordelen van de leer van de formele rechtskracht wel grotendeels behouden blijven. De met het aannemen van een uitzondering gemoeide inbreuk op de rechtszekerheid is aanvaardbaar, omdat de rechtszekerheid in dat soort gevallen alleen
de overheid ten goede komt, terwijl die daar geen recht op heeft gelet op de (evidente) onrechtmatigheid van het besluit. Bovendien is een dergelijke uitzondering
burgervriendelijk en past het bij een reeler burgerbeeld om de burger die nalaat om
bezwaar en beroep in te stellen in schrijnende gevallen zijn fout te vergeven. Verder
past het aannemen van een uitzondering bij hoe de bestuursrechter steeds indringender is gaan toetsen gelet op de terugtredende overheid. Tot slot ziet het ingrijpen bij ketenbesluitvorming meestal op het voorkomen dat de overheid de burger
onterecht nadeel toebrengt, wat erger is dan wanneer de burger onterecht een voordeel wordt onthouden (zoals de civiele rechter doet).
De argumenten tegen het aannemen van een uitzondering op de formele rechts
kracht zijn de volgende. De uitzondering raakt niet alleen de rechtmatigheidsfictie,
het leidt ertoe dat een rechtsgeldig besluit niet meer ten uitvoer lean worden gelegd.
Dat is een zeer grote ingreep in de werking van het bestuursrecht. Het doorkruist
namelijk een aantal kernregels in ons bestuursrecht. De bestuursrechter toetst
immers een ander besluit dan waartegen beroep is ingesteld, hecht geen waarde
aan het feit dat niet binnen zes weken beroep is ingesteld tegen dat besluit en houdt
een onaantastbaar besluit bovendien niet voor geldig. Daarnaast is een uitzonde
ring op een procedurele regel omwille van de materiele rechtvaardigheid juist inhe
rent onrechtvaardig. Het is niets anders dan het bij gelegenheid aanpassen van de
spelregels om een partij te laten winnen. Dat is onrechtvaardig omdat de gelding
en werking van procedurele spelregels niet afhankelijk zouden moeten zijn van
de vraag of iemand eigenlijk materieel gelijk zou moeten krijgen. De uitzondering
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ondermijnt ook de rechtzekerheid. Een onaantastbaar besluit bestaat daardoor niet
meer. Ook in de toepassing zal de uitzondering leiden tot rechtsonzekerheid. Wat
is een ‘evident’ onrechtmatig besluit? Het is een hellend vlak. Het aannemen van de
uitzondering maakt verder een relatief eenvoudige en duidelijke rechtsregel (‘klaar
is klaar’) een stuk complexer (‘klaar is klaar, tenzij het ‘evident’ onrechtmatig is’).
De uitzondering maakt zo heel het bestuursrecht ingewikkelder, tijdrovender en
duurder. Dit terwijl de burger ook een verwijt valt te maken bij een evident onrecht
matig besluit. AIs hij gewoon had gedaan wat hij had moeten doen, dan zat hij niet
met een onrechtmatig besluit. Voorts tast het op deze manier bijsturen van de uitkomst van een procedure ook de geloofwaardigheid en houdbaarheid van andere
procedurele regels aan. Immers, als het aanvaardbaar is om een procedurele regel
terzijde te stellen omdat iemand materieel gezien ‘echt gelijk’ heeft, waarom moet
bijvoorbeeld dan wel nog het gezag van gewijsde blijven bestaan? Verder past de
uitzondering niet in het systeem van de formele rechtskracht. Het is inconsistent,
terwijl voor de geloofwaardigheid van het systeem consistentie juist heel belangrijk
is. Tot slot: de bestuursrechter geeft met het aannemen van deze uitzondering het
slechte voorbeeld aan de civiele rechter. Als de bestuursrechter de formele rechts
kracht niet toepast omdat een besluit ‘evident’ onrechtmatig is, waarom zou de
civiele rechter dat dan niet ook moeten kunnen? Het gaat er dan toch om dat de
onrechtvaardige uitkomst wordt voorkomen?
Mijn conclusie is dat de prijs die voor lets meer rechtvaardigheid moet worden
betaald te hoog is. Mijn belangrijkste bezwaar is dat ik het aannemen van de uitzon
dering inconsistent acht met het hanteren van de spelregels zoals wij die nu hebben
in het bestuursrecht. Het kruist dwars door het onderwerp van het geschil in het
bestuursrecht (een ander besluit wordt beoordeeld dan waartegen beroep is ingesteld), het negeert de termijn voor het instellen van bezwaar en beroep (aangezien na
die termijn het besluit alsnog wordt beoordeeld) en het laat de rechtsgeldigheidsleer
buiten toepassing (nu een onaantastbaar besluit niet voor geldig wordt gehouden).
Het raakt daarmee de logica, de begrijpelijkheid en de duidelijkheid van de spelre
gels. Ik heb daar dus principiele moeite mee - ook al is het doel van die ingreep op
zich lovenswaardig. Ook heb ik principieel moeite met het ad hoc aanpassen van
een procedurele regel om een andere materiele uitkomst in het individuele geval te
bewerkstelligen: dat is niets anders dan het achteraf aanpassen van de spelregels
om een partij alsnog te laten winnen.
Ondanks mijn principiele bezwaren zou de ingreep voor mij nog aanvaardbaar zijn
als er sprake zou zijn van een schrijnende situatie waar de burger niets aan Icon
doen, maar dat is hier niet het geval. De burger heeft immers zelf nagelaten om
bezwaar en beroep in te stellen. Tot slot zou de uitzondering voor mij nog misschien
te billijken zijn als de kosten van de ingreep beperkt zouden zijn, maar ook dat is
niet het geval. De uitzondering maakt het bestuursrecht significant complexer,
rechtsonzekerder en duurder, terwijl er maar een heel beperkt probleem mee wordt
opgelost. Het aannemen van een uitzondering op de formele rechtskracht bij ketenbesluitvorming dient de rechtvaardigheid ‘op de vierkante millimeter’, maar brengt
te hoge kosten op systeemniveau met zich mee om het (voor mij) te rechtvaardigen.
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Kortom: het aanneraen van een uitzondering op de formele rechtskracht bij ketenbesluitvorming dient de rechtvaardigheid ‘op de vierkante millimeter’, maar brengt
te hoge kosten op systeemniveau met zich mee om het te rechtvaardigen. Ik pleit
daarom tegen het aannemen van een uitzondering op de leer van de formele rechts
kracht bij ketenbesluitvorming in het bestuursrecht. Wei erken ik dat een andere
weging van de belangen - en daarmee een andere conclusie op dit punt - volgens
mij net zo goed te verdedigen is.
Ik ben zelf niet tevreden met de uitkomst van mijn preadvies. Het is onbevredigend
dat wij onrechtmatige uitkomsten moeten accepteren als logisch gevolg van ons
systeem. Ik bepleit om niet te morrelen aan de leer van de formele rechtskracht. Dat
betekent echter niet dat ik ontken dat er een probleem is. De rechtsregel resulteert
bijtijds in onredelijke uitkomsten. De onredelijke gevolgen die wij zien, liggen vol
gens mij echter niet aan de formele rechtskracht als zodanig, maar ook aan de combinatie daarvan met het besluit als rechtsingang en de korte bezwaar- en beroepstermijnen. Volgens mij is niet zozeer de rechtsregel ‘klaar is klaar’ het probleem,
maar (in de woorden van A-G Wattel) dat de belanghebbende: ‘maar zes weken de
leans heeft om te beseffen dat hij een geschil had moeten beginnen’ en kennelijk niet
in staat is om de consequentie van het niet starten van dat geschil te overzien. Dat
duidt op heel andere problemen: de burger snapt niet altijd dat hij moet handelen
en heeft daar soms te weinig tijd voor. Daar moeten wij lets aan doen volgens mij.
Bijvoorbeeld door eens serieus te gaan kijken naar het voorstel van Leo Damen om
naar een bestuursrecht van twee gestrengheden toe te bewegen: streng in meerpartijen verhoudingen, soepel in tweepartijen verhoudingen. Wat volgens mij echter
niet een goed idee is, is om de rechtsregel ‘klaar is klaar’ om te toveren naar ‘klaar
is klaar, tenzij evident onrechtmatig.’ Dat lost volgens mij het probleem niet op en
creert alleen maar meer en grotere problemen.
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Stellingen

1.
2.

Er moet wel een uitzondering komen op de leer van de formele rechtslcracht
voor evident onrechtmatige besluiten bij ketenbesluitvorming.
De bestuursrechter moet de burger geen procedurele regels tegenwerpen als het
besluit waar de burger mee wordt geconfronteerd evident onrechtmatig is.
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