
41

3. Besluitbegrip en bestuurlijk rechtsoordeel

ABRvS 8 juli 2009, «JB» 2009/182 (geluidsnormen Leger des Heils)

Het college van B&W van Zutphen heeft het Leger des Heils geïnformeerd welke geluids-
normen gelden voor de activiteiten van het Leger des Heils (o.m. praisediensten waarbij
een muziekband aanwezig is). De Afdeling acht het voor het Leger des Heils niet onevenre-
dig bezwarend om een geschil over de interpretatie van de betreffende bepalingen aan de
orde te stellen wanneer het mocht komen tot een handhavingsbesluit. De Afdeling over-
weegt daarbij:
‘Het door een bestuursorgaan opschrijven van zijn visie op de gevolgen van rechtsregels
voor een bepaalde situatie (een bestuurlijk rechtsoordeel), roept op zichzelf geen rechtsge-
volg in het leven en houdt dus geen rechtshandeling in. Daarom is zo’n bestuurlijk rechts-
oordeel in de regel geen besluit in de zin van art. 1:3 Awb. In uitzonderingssituaties moet
echter een bestuurlijk rechtsoordeel, ondanks het ontbreken van een rechtsgevolg, als be-
sluit worden aangemerkt. Daarvoor is in ieder geval vereist dat het voor de betrokkenen
onevenredig bezwarend is om het geschil over de interpretatie van de rechtsregels via een
beroepsprocedure over het daadwerkelijke besluit, met name betreffende handhaving of
vergunningverlening, bij de bestuursrechter aan de orde te stellen. De enkele onzekerheid
of een bepaalde activiteit mag worden voortgezet maakt het afwachten van een handha-
vingsbesluit nog niet tot een onevenredig bezwarende weg. Gelet hierop is de door het
Leger des Heils bestreden passage geen besluit.’

1. De feiten

Bij besluit van 31 januari 2007, gewijzigd bij besluit van 15 februari 2007, heeft het college

van B&W van Zutphen aan het Kerkgenootschap Leger des Heils een last onder dwangsom

opgelegd met betrekking tot het gebruik van een kerkgebouw gelegen aan het Hagepoort-

plein 4A te Zutphen. Bij besluit van 6 juni 2008 heeft het college het door het Leger des Heils

hiertegen gemaakte bezwaar gegrond verklaard en de last onder dwangsom ingetrokken.

Tegen dit besluit heeft het Leger des Heils op 16 juli 2008 beroep ingesteld voor zover het

betreft het in het besluit onder het kopje ‘Akoestisch kader’ opgenomen overwegingen. Deze

houden de formulering in van de normen op grond van het Besluit algemene bepalingen, die

voortvloeien uit het bepaalde in de Wet milieubeheer en het Activiteitenbesluit. In het kerkge-

bouw worden onder meer zogenoemde praisediensten gehouden waarbij een muziekband

aanwezig is. Het college stelt zich op het standpunt dat uit metingen blijkt dat hierbij geluids-

niveaus binnen omliggende woningen van ongeveer 50 dB(A) etmaalwaarde kunnen optre-

den, terwijl de gestelde norm 35 dB(A) etmaalwaarde is.

Volgens het Leger des Heils ligt in deze passage een als besluit aan te merken rechtsoordeel

besloten, inhoudende dat op grond van het Besluit algemene regels grenzen bestaan of

kunnen worden gesteld aan tijdens een kerkdienst door geluidversterking veroorzaakte ge-

luidbelasting. Het college miskent volgens het Leger des Heils in dit oordeel dat op grond van

het Besluit algemene regels geen enkele beperking geldt voor, noch mag worden gesteld
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aan, de geluidsbelasting die het Leger des Heils met zijn kerkdiensten verkiest te veroorza-

ken bij woningen in de omgeving.

De Afdeling overweegt dat het voor het Leger des Heils niet onevenredig bezwarend is om

een geschil over de interpretatie van deze bepalingen aan de orde te stellen wanneer het

mocht komen tot een handhavingsbesluit. De enkele onzekerheid of de betreffende activiteit

mag worden voortgezet maakt het afwachten van een handhavingsbesluit niet tot een voor

het Leger des Heils onevenredig bezwarende weg.

2. Het besluitbegrip

Ingevolge artikel 1:3 lid 1 Awb wordt onder een besluit verstaan: een schriftelijke beslissing

van een bestuursorgaan, inhoudende een publiekrechtelijke rechtshandeling. Hiertegen kan

op grond van artikel 7:1 in samenhang met artikel 8:1 Awb bezwaar worden gemaakt en

beroep worden ingesteld. Het besluit vormt daarmee de sleutel tot de toegang tot de (be-

stuurs)rechter; zonder besluit blijft de deur van de bestuursrechter in beginsel gesloten.

Dat laatste wordt – ook door (bestuurs)rechters – niet altijd redelijk gevonden. Immers, er zijn

vele bestuurshandelingen die weliswaar niet in het besluitenjasje zijn te passen, maar die wel

voor rechterlijke toetsing in aanmerking zouden moeten (kunnen) komen. Te denken valt

bijvoorbeeld aan voorbereidingshandelingen en uitvoeringshandelingen in verband met een

besluit. Rechtzoekenden zijn immers gebaat bij het verkrijgen van uitsluitsel binnen afzienba-

re termijn over bijvoorbeeld de vraag of bepaalde wetgeving van toepassing is en hoe deze

moet worden uitgelegd, of een activiteit vergunningplichtig is en of zij met een bepaalde

activiteit of handeling al dan niet de wet overtreden. Het besluitbegrip wordt – mede – in dit

verband ook wel te eng gevonden (zie Ch.W. Backes & A.M.L. Jansen, ‘De wederkerige

rechtsbetrekking als panacee voor de gebreken van de “besluiten-Awb”? Centrale begrippen

en uitgangspunten van de Awb’, in: T. Barkhuysen, W. den Ouden & J.E.M. Polak (red.),

Bestuursrecht harmoniseren: 15 jaar Awb, Den Haag: BJu 2010, p. 86-87). Ook tijdens de

algemene vergadering van de VAR Vereniging voor Bestuursrecht, op 24 mei 2013, stond de

vraag centraal of het besluitbegrip nog wel een adequaat vehikel is om de toegang tot de

bestuursrechter af te bakenen (zie F.J. van Ommeren, P.J. Huisman, G.A. van der Veen &

K.J. de Graaf, Het besluit voorbij (VAR-reeks 150), Den Haag: BJu 2013). Van Ommeren

pleit hier voor uitbreiding naar de ‘bestuurlijke rechtsbetrekking’, waardoor ook in beginsel

niet-appellabele bestuurshandelingen onderdeel kunnen worden van de bestuursrechtelijke

toetsing. Zover is het echter nog niet. Vooralsnog hebben we te dealen met het besluitbegrip,

hoewel rechters de grenzen daarvan soms aardig op weten te rekken (hetgeen soms inge-

wikkelde juridische constructies oplevert, zie bijv. ABRvS 13 april 2005, «JB» 2005/167). Met

een strategische interpretatie van het besluitbegrip beogen zij soms, omwille van de rechts-

zekerheid, beroepsmogelijkheden en daarmee toegang tot, geschilbeslechting door en uit-

spraakbevoegdheden voor de bestuursrechter te creëren.

In hoeverre wordt een rechtsoordeel dat een bestuursorgaan geeft om strategische redenen

onder het besluitbegrip gebracht?

Hierna gaan wij kort in op de diverse elementen van het besluitbegrip, waarbij, gelet op het

onderwerp van het bestuurlijk rechtsoordeel, het meest uitvoerig zal worden stilgestaan bij

het element van de rechtshandeling. Voorts behandelen wij het begrip ‘rechtsoordeel’ en de
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diverse categorieën waarbinnen dit begrip gestalte krijgt, alsmede de wijze waarop en de

mate waarin rechtsbescherming tegen dit soort oordelen gewaarborgd wordt.

2.1 Schriftelijke beslissing

Een besluit staat op papier. Wanneer dat niet zo is, is er geen sprake van een besluit. Een

mondelinge mededeling of toezegging kan niet als besluit worden aangemerkt.

2.2 Beslissing afkomstig van een bestuursorgaan

Om een besluit te zijn, moet de beslissing afkomstig zijn van een bestuursorgaan, dat tot het

nemen daarvan bevoegd is. De Awb maakt in artikel 1:1 onderscheid tussen a-organen:

organen van rechtspersonen die krachtens publiekrecht zijn ingesteld; en b-organen: privaat-

rechtelijk (rechts)personen die met enig openbaar gezag zijn bekleed. De bevoegdheid be-

rust op een rechtsregel (al dan niet opgenomen in de wet).

2.3 Beslissing van publiekrechtelijke aard

Het element ‘publiekrechtelijk’ in het besluitbegrip dient ter onderscheiding ten opzichte van

feitelijke bestuurshandelingen of privaatrechtelijke rechtshandelingen. Het gaat om publiek-

rechtelijk rechtsverkeer, waarbij de overheid veelal eenzijdig handelt ten opzichte van de

belanghebbende. Voor het verrichten van publiekrechtelijke rechtshandelingen is een speci-

fieke, in rechtsregels vastgelegde bevoegdheid vereist.

2.4 Rechtshandeling

Een besluit behelst een rechtshandeling; dit is een handeling die is gericht op rechtsgevolg:

hiermee wordt een nieuwe rechtsverhouding gecreëerd, dan wel wordt een bestaande

rechtsverhouding gewijzigd of opgeheven. Met andere woorden: wanneer het bestuursor-

gaan gebruikmaakt van zijn bevoegdheid om ten aanzien van andere bestuursorganen of

particulieren een rechtsverhouding vast te stellen, te wijzigen of op te heffen (vgl. ABRvS 29

augustus 1996, «JB» 1996/229, m.nt. red.; AB 1996/492, m.nt. P.J.J. van Buuren), is er

sprake van een besluit in de zin van artikel 1:3 Awb. Een handeling van een bestuursorgaan,

die geen rechtsgevolg teweegbrengt, is geen rechtshandeling en daarmee ook geen besluit

in de zin van artikel 1:3 lid 1 Awb. Zo is bijvoorbeeld een mededeling over de uitleg van een

wettelijk voorschrift geen rechtshandeling (ABRvS 6 juli 2006, «JB» 2006/251; ABRvS 2 mei

2012, «JB» 2012/148; een enkele uitzondering daargelaten, zie Vz. ABRvS 12 april 1995, AB

1995/445, m.nt. Ch. Backes). Ook het al dan niet instellen van een intern onderzoek is geen

rechtshandeling (CRvB 14 februari 2013, «JB» 2013/72), evenals het (niet) geven van inlich-

tingen of informatie (ABRvS 21 april 2004, «JB» 2004/229, m.nt. Kortmann). Opmerkelijk

daarbij is dat de weigering van het verstrekken van informatie op grond van een Wob-

verzoek weer wél als op rechtsgevolg gericht handelen wordt beschouwd (zie de noot van

Kortmann onder ABRvS 12 april 2004, «JB» 2004/229).

Uitzonderingen op de regel ‘zonder rechtsgevolg geen besluit’ zijn de weigering van de aan-

vraag om een beschikking te nemen (dit volgt rechtstreeks uit de wet: artikel 1:3 lid 2 Awb)

en de situatie waarin een bestuursorgaan pretendeert een publiekrechtelijke bevoegdheid te
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hebben en daarvan gebruik te maken (ABRvS 21 juli 2010, «JB» 2010/203; Gst. 2011/11,

m.nt. L.J.M. Timmermans; zie ook de noot van H. Peters bij ABRvS 17 februari 2010, «JB»

2010/99). Zulke beslissingen gelden dus in ieder geval als besluiten, terwijl dat uit juridisch-

dogmatisch oogpunt discutabel is. Daarnaast zijn er bestuurshandelingen die weliswaar niet

op rechtsgevolg zijn gericht – en dus geen besluit zijn in de zin van de Awb – maar vanwege

het rechtsbeschermingsaspect door de rechter toch als zodanig worden aangemerkt of

daarmee worden gelijkgesteld. In die categorie valt ook het bestuurlijk rechtsoordeel.

Soms worden de grenzen van het besluitbegrip (in het bijzonder de aanname dat er sprake is

van rechtsgevolg) wel erg ver opgerekt. In de uitspraak van de Afdeling van 13 juni 2000

(ABRvS 13 juni 2000, «JB» 2000/217) merkt de Afdeling voor het eerst als besluit aan wat

men later is gaan noemen een ‘bestuurlijk rechtsoordeel’. In de bijdrage over het bestuurlijk

rechtsoordeel in de vorige uitgave van deze bundel (B.M.J. van der Meulen, ‘Bestuurlijk

rechtsoordeel’, in: R.J.N. Schlössels e.a. (red.), «JB» Select (2e druk), Den Haag: Sdu Uitge-

vers 2009) noemde ik (dat is de tweede auteur van deze bijdrage) de motivering flinterdun.

Het betrof een rechtsoordeel van B&W van de gemeente Den Haag omtrent de toepasselijk-

heid van publiekrechtelijke voorschriften, waarvan de toepassing tot hun bevoegdheid

behoorde. De voorzitter concludeerde dat aan het besluit het karakter van een publiekrechte-

lijke rechtshandeling niet kon worden ontzegd, het daarmee gericht was op rechtsgevolg en

mitsdien een besluit was in de zin van artikel 1:3 Awb. Ik heb dat toen aangeduid als kenne-

lijke onzin, nu het karakter van publiekrechtelijke rechtshandeling heel goed kon worden

ontzegd juist omdat er geen sprake was van gerichtheid op rechtsgevolg. Uit dogmatische

onzin kan echter wel iets menselijks voortkomen.

Rechtsgevolg werd bijvoorbeeld eveneens aangenomen door het CBb in zijn uitspraak van

21 februari 2014 (CBb 21 februari 2014, «JB» 2014/98). Het College werd daar voor de

vraag gesteld of de brief van de staatssecretaris van Economische Zaken, met daarin een

afwijzing van het verzoek van appellante (Vitelco B.V.) om het aantal officiële assistenten dat

in haar slachterij keuringswerkzaamheden verricht terug te brengen van vijf naar vier perso-

nen, als besluit in de zin van artikel 1:3 Awb moest worden aangemerkt. Het College beant-

woordde deze vraag bevestigend. De gevolgde redenering was dat de staatssecretaris op

grond van Hygiëneverordening (EG) nr. 854/2004 een specifieke bevoegdheid was toebe-

deeld om het aantal personeelsleden van het officiële personeelsbestand dat bij de slachtlijn

van een slachthuis aanwezig moet zijn vast te leggen en wel zo, dat aan alle voorschriften

van de verordening werd voldaan. De staatssecretaris heeft naar het oordeel van het College

met de bewuste brief gebruikgemaakt van die aan hem krachtens publiekrecht toegekende

bevoegdheid, een beoordeling gemaakt en het verzoek van Vitelco afgewezen. Daarmee is

het rechtsgevolg in het leven geroepen dat Vitelco verplicht blijft bij de controle in haar

slachthuis gebruik te maken van vijf officiële assistenten (met bijbehorende retributies, die

voor rekening komen van Vitelco) (vgl. CBb 21 mei 2002, «JB» 2002/214). Het College merk-

te daarbij overigens op dat in het kader van bezwaar en beroep tegen een factuur, waarin het

tarief voor de werkzaamheden van officiële assistenten in rekening wordt gebracht, evenzeer

aan de orde kan worden gesteld of op goede gronden een bepaald aantal officiële assisten-

ten zijn ingezet. In feite kan in casu dus zelfs tweemaal hetzelfde onderwerp onder de aan-

dacht van de bestuursrechter worden gebracht.

Een andere, in dit verband interessante casus is die waarin de Afdeling werd gesteld voor de

vraag op welk moment een bepaald rechtsgevolg is ingetreden (ABRvS 3 april 2013,
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«JB» 2013/98). De Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) had op 9 juni 2011 een verleen-

de erkenning bedrijfsvoorraad ingetrokken voor een periode van zes weken. Hiertegen was

geen rechtsmiddel aangewend. Op 7 september 2011 handhaafde de RDW de intrekking, nu

voor onbepaalde tijd. Hiertegen maakte betrokkene bezwaar. De RDW stelde zich op het

standpunt dat het rechtsgevolg in het leven was geroepen door het besluit van 9 juni 2011 en

dat dit formele rechtskracht had gekregen. De brief van 7 september 2011 kon naar het

oordeel van de RDW niet als besluit worden aangemerkt, nu deze niet op rechtsgevolg was

gericht (dat had zich immers al eerder verwezenlijkt). De Afdeling oordeelde echter dat uit de

tekst van het besluit van 9 juni 2011 niet kon worden opgemaakt dat intrekking zou (gaan)

gelden voor onbepaalde tijd zonder dat daarover nadere besluitvorming zou plaatsvinden

(wanneer niet zou worden voldaan aan de in het besluit van 9 juni 2011 vermelde voorwaar-

den). Uit het oogpunt van rechtsbescherming vond de Afdeling het niet aanvaardbaar dat

nadere besluitvorming in dat geval achterwege bleef. De Afdeling oordeelde dat eerst met de

brief van 7 september 2011 het rechtsgevolg was ingetreden dat de erkenning voor onbe-

paalde tijd was ingetrokken. Die brief moest dan ook worden aangemerkt als een besluit in

de zin van artikel 1:3 lid 1 Awb (zie voor andere voorbeelden, waar werd aangenomen dat er

sprake was van een rechtshandeling: ABRvS 18 februari 1999, «JB» 1999/52; ABRvS 20

september 1999, «JB» 1999/271; ABRvS 23 juli 2003, «JB» 2003/259, m.nt. C.L.G.F.H.A.;

ABRvS 11 februari 2004, «JB» 2004/143; ABRvS 3 april 2013, «JB» 2013/100; ABRvS 12

juni 2013, «JB» 2013/162; CRvB 29 augustus 2013,«JB» 2013/209; CBb 7 augustus 2013,

«JB» 2013/213 en CRvB 16 januari 2014, «JB» 2014/53).

3. Het bestuurlijk rechtsoordeel

Wat is nu eigenlijk een bestuurlijk rechtsoordeel? Het bestuurlijk rechtsoordeel kan worden

omschreven als een schriftelijke, zelfstandige bestuurlijke handeling (dus geen onderdeel

van een besluit; ABRvS 16 mei 1997, «JB» 1997/155; ABRvS 11 juni 2003, «JB» 2003/212;

ABRvS 3 augustus 2005, «JB» 2005/279; ABRvS 28 januari 2009, «JB» 2009/75 en CBb 19

december 2013, «JB» 2014/73), die als definitief is bedoeld (dus geen voorlopig standpunt)

van een bestuursorgaan over de toepasselijkheid van een wettelijk voorschrift respectievelijk

de gevolgen van specifieke rechtsregels voor een concrete situatie, aangaande de toepas-

sing waarvan dat bestuursorgaan bevoegdheden heeft (zie o.m. R.J.N. Schlössels & S.E.

Zijlstra, Bestuursrecht in de sociale rechtsstaat, Deventer: Kluwer 2010, p. 246 e.v. en F.J.

van Ommeren & P.J. Huisman, ‘Van besluit naar rechtsbetrekking: een groeimodel’, in: F.J.

van Ommeren, P.J. Huisman, G.A. van der Veen & K.J. de Graaf, Het besluit voorbij (VAR-

reeks 150), Den Haag: BJu 2013, p. 26).

Bestuurlijke rechtsoordelen zijn er in soorten en maten. Wij onderscheiden voor het overzicht

vier categorieën:

a. het oordeel van een bestuursorgaan over zijn bevoegdheid om een (door de aanvrager)

gewenst rechtsgevolg te bewerkstelligen;

b. het oordeel over toepasselijkheid en uitleg van wetgeving;

c. het oordeel over de vraag of een activiteit vergunningplichtig is; en

d. het oordeel over de vraag of een activiteit onder een onvoorwaardelijk wettelijk verbod

valt/de waarschuwing.
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In paragraaf 6 komen wij uitgebreid terug op deze categorieën en de relevantie van het on-

derscheid daartussen.

Het komt ook voor dat er überhaupt geen sprake is van een rechtsoordeel. In de uitspraak

van 31 juli 2007 (ABRvS 31 juli 2007, «JB» 2002/273, m.nt. EvdL) oordeelde de Afdeling dat

het eindverslag door B&W van Groningen niet als een besluit als bedoeld in artikel 1:3 Awb

kon worden aangemerkt, nu hierin in het geheel geen rechtsoordeel was vervat omtrent de

toepasselijkheid van publiekrechtelijke voorschriften (zie ook ABRvS 17 oktober 2012, «JB»

2012/266).

4. Rechtsbescherming

Het uitgangspunt in de jurisprudentie is dat een bestuurlijk rechtsoordeel niet kan worden

beschouwd als een besluit in de zin van artikel 1:3 lid 1 Awb, nu het geen rechtsgevolg be-

oogt. Een bestuurlijk rechtsoordeel wordt echter bij (hoge) uitzondering soms toch be-

schouwd als een besluit, of met een besluit gelijkgesteld. In dat geval is de deur naar de

bestuursrechter geopend. Zoals eerder aangegeven is het besluitbegrip niet altijd toereikend

om de gewenste rechtsbescherming te bieden aan burgers tegen overheidshandelen en zijn

er omstandigheden waarin de burger er groot belang bij heeft, mede gelet op de rechtsze-

kerheid, om – zonder het voeren van eindeloze juridische procedures – uitsluitsel te krijgen

over toepasselijkheid en consequenties van wetgeving op zijn of haar activiteiten of hande-

len.

Het onderscheid tussen een bestuurlijk rechtsoordeel dat wel en een bestuurlijk rechtsoor-

deel dat niet is aan te merken als een beroepbaar besluit is alleen te maken op basis van de

feiten en omstandigheden. Indien een bestuurlijk rechtsoordeel vooruitloopt op een appella-

bel besluit, lijkt er geen of minder behoefte aan dat het oordeel zelf reeds vatbaar is voor

bezwaar en beroep. De vuistregel is dat bestuursrechtelijke rechtsbescherming in verband

met een bestuurlijk rechtsoordeel voor een belanghebbende open dient te staan, wanneer

het voor de belanghebbende ‘onevenredig bezwarend’ is om het geschil over de interpretatie

van de rechtsregels via een procedure over een appellabel besluit (bijv. door het doen van

een aanvraag voor een vergunning of een verzoek tot handhaving) bij de bestuursrechter

aan de orde te stellen. Met andere woorden: in gevallen waarin geen appellabel besluit in het

verschiet ligt of het teveel is gevraagd dit af te wachten (zie hierover G.A. van der Veen,

‘Actuele jurisprudentie inzake het besluitbegrip’, «JBplus» 2002, p. 124 e.v.; en F.J. van

Ommeren, ‘Wetsinterpretatie: het bestuurlijk oordeel als rechtsvaststellend besluit?’,

«JBplus» 2000, p. 113 e.v.). De vraag die voorts opkomt is, wanneer er sprake is van een

situatie die voor de betrokkene ‘onevenredig bezwarend’ is. De jurisprudentie is hierover niet

eenduidig.

5. Onevenredig bezwarend

Vooropgesteld wordt dat het gegeven, dat een geschil over de interpretatie van bestuurs-

rechtelijke wettelijke voorschriften pas aan de orde kan worden gesteld bij het voeren van

een juridische procedure over de interpretatie van een appellabel besluit, niet snel als on-

evenredig bezwarend wordt aangemerkt. In een groot aantal zaken wordt overwogen dat een

bestuurlijk rechtsoordeel in de regel geen besluit is in de zin van artikel 1:3 lid 1 Awb, dat dit
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slechts in uitzonderingssituaties anders is en dat daartoe in ieder geval is vereist dat het voor

de betrokkenen onevenredig bezwarend is om het geschil over de interpretatie van rechtsre-

gels via een beroepsprocedure over een daadwerkelijk besluit bij de bestuursrechter aan de

orde te stellen, maar dat een zodanige uitzonderingssituatie zich in casu niet voordoet (zie

bijv. ABRvS 18 augustus 2004, «JB» 2004/344; ABRvS 8 juli 2009, «JB» 2009/584; AB

2009/363, m.nt. R. Ortlep; ABRvS 19 juni 2000, «JB» 2000/220; ABRvS 14 maart 2012,

«JB» 2012/109; ABRvS 15 februari 2012, «JB» 2012/84; Gst. 2012/102, m.nt. A.A.J. de Gier;

ABRvS 15 december 2010, «JB» 2011/31; CRvB 10 december 2002,

ECLI:NL:CRVB:2002:AF3434; CRvB 24 november 2009, ECLI:NL:CRVB:2009:BK4988;

CRvB 17 september 2010, AB 2010/316, m.nt. A.M.P. Rijpkema & A. Tollenaar en ABRvS 2

december 2011, «JB» 2012/58, m.nt. J.H. Keinemans). Op basis van deze jurisprudentie

gaven in voorkomende gevallen de volgende omstandigheden géén aanleiding voor het

aannemen van een uitzonderingssituatie: de onzekerheid of een bepaalde activiteit mag

worden voortgezet (ABRvS 15 december 2010, «JB» 2011/31; ABRvS 8 juli 2009, «JB»

2009/182; AB 2009/363 m.nt. R. Ortlep; CRvB 17 september 2010, AB 2010/316, m.nt.

A.M.P. Rijpkema & A. Tollenaar en ABRvS 14 maart 2012, «JB» 2012/109), aantasting van

de goede naam van betrokkene ten gevolge van mogelijk handhavend optreden (ABRvS 28

april 2004, «JB» 2004/237; CBb 13 juni 2013, NJB 2013/1804), de onzekerheid over de

waarde van een te verkopen en over te dragen object (ABRvS 15 december 2010, «JB»

2011/31), de omstandigheid dat – wellicht onnodig – een aanzienlijke investering moet wor-

den gedaan (ABRvS 15 februari 2012, «JB» 2012/84), de omstandigheid dat het indienen

van een vergunningaanvraag aanzienlijke kosten met zich brengt (ABRvS 14 maart 2012,

«JB» 2012/109) en de omstandigheid dat mogelijk een boete zal worden opgelegd (ABRvS

21 maart 2007, «JB» 2007/98).

Wanneer doet zich een dergelijke uitzonderingssituatie dan wél voor? Slechts in een enkel

geval wordt geconstateerd dat het afwachten van een vervolgbesluit of het uitlokken daarvan

voor betrokkenen onevenredig belastend is en wil de rechter wel eens aanleiding zien het

bestuurlijk oordeel appellabel te achten. Dat was bijvoorbeeld zo in een geval waarin een

belanghebbende het voornemen had om een bouwwerk te bouwen dat in zijn ogen vergun-

ningvrij was. De bestuurlijke reactie op de melding, inhoudende dat wel degelijk een vergun-

ning vereist was en dat bij bouwen zonder vergunning handhavend optreden zou volgen,

bleek in de ogen van de Afdeling een besluit (ABRvS 15 september 1997, AB 1998/8, m.nt.

P.J.J. van Buuren; een beroep op deze uitspraak werd overigens niet gehonoreerd door de

Afdeling in de uitspraak ABRvS 28 april 2004, «JB» 2004/237, om de enkele reden dat het in

deze uitspraak, anders dan in de uitspraak waarop een beroep werd gedaan, niet een om-

vangrijk bouwplan betrof).

Een uitzonderingssituatie werd bijvoorbeeld ook aangenomen in de kwestie waarin de

staatssecretaris van (destijds) Infrastructuur en Milieu aan het bedrijf Stena Weco meedeelde

dat een partij SHFO-stookolie als afvalstof werd aangemerkt en als zodanig diende te wor-

den verwerkt. De voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak constateerde in voorlopige

voorziening dat het enige alternatief voor Stena Weco was een handhavingbesluit uit te

lokken, om langs die weg het geschil over de vraag of de betrokken partij stookolie wel of niet

een afvalstof is bij de bestuursrechter aan de orde te stellen. De daaraan verbonden financi-

ele risico’s voor Stena Weco achtte de Afdeling dermate groot, dat het voor haar onevenredig
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bezwarend zou zijn om deze weg te bewandelen (Vz. ABRvS 18 april 2013, «JAF»

2013/276, m.nt. B. de Kam).

Ook in de uitspraak van het CBb van 13 augustus 2002 (CBb 13 augustus 2002, «JB»

2002/312) werd een gang naar de rechter op basis van een uit te lokken registratiebesluit,

voor appellante onevenredig bezwarend geacht. Van doorslaggevende betekenis daarbij was

dat hangende de registratieprocedure samenvoeging van de varkensbedrijven van appellan-

te diende te worden geëffectueerd hetgeen juridisch ingrijpend was, waarbij eventuele onge-

daanmaking daarvan achteraf gecompliceerd zou zijn.

Een ander voorbeeld is dat van de coffeeshopjurisprudentie rondom de Terneuzense coffee-

shop Checkpoint (ABRvS 9 maart 2011, «JB» 2011/101, m.nt. De Kam; zie ook de noot van

B. de Kam bij Vz. ABRvS 18 april 2013, «JAF» 2013/276). Het betrof daar de intrekking van

een gedoogvergunning. Het intrekken van een gedoogvergunning is geen besluit (ook dit is

vaste jurisprudentie; vgl. ABRvS 15 september 2004, ECLI:NL:RVS:2004:AR2178). Om toch

rechtsbescherming te kunnen zoeken zou betrokkene zijn coffeeshop moeten voortzetten en

zo een handhavingsactie uitlokken. Het feit dat de coffeeshophouder dan echter niet alleen

met een bestuursrechtelijke sanctie, maar ook met een strafrechtelijke sanctie wordt be-

dreigd (te weten een vrijheidsbenemende maatregel wanneer hij hangende de voorwaardelij-

ke schorsing van voorlopige hechtenis de handel in softdrugs in de coffeeshop zou hebben

voortgezet), gaf de Afdeling aanleiding een uitzonderingssituatie aan te nemen. In een soort-

gelijke casus (ABRvS 15 januari 2014, «JB» 2014/42) zag de Afdeling daarentegen geen

uitzondering, nu niet was gebleken dat de coffeeshophouder in kwestie in een eventueel

strafrechtelijk traject een groter risico zou lopen op een straf wegens overtreding van de

Opiumwet dan de exploitant van een niet-gedoogde coffeeshop in het algemeen loopt bij de

verhandeling van softdrugs. Hieruit blijkt maar weer hoe afhankelijk van bijzondere feiten en

omstandigheden de invulling van het begrip ‘onevenredig bezwarend’ is en hoe groot de

uitzondering dat dit wordt aangenomen.

6. Onderscheid in categorieën van bestuurlijke rechtsoordelen

Zoals aangegeven zijn bestuurlijke rechtsoordelen er in soorten en maten. Hieronder bespre-

ken wij de jurisprudentie die betrekking heeft op de door ons gedefinieerde vier categorieën:

a. het oordeel van een bestuursorgaan over zijn bevoegdheid om een (door de aanvrager)

gewenst rechtsgevolg te bewerkstelligen;

b. het oordeel over toepasselijkheid van wetgeving;

c. het oordeel over de vraag of een activiteit vergunningplichtig is; en

d. het oordeel over de vraag of een activiteit onder een onvoorwaardelijk wettelijk verbod

valt/de waarschuwing.

6.1 Oordeel over bevoegdheid

Uit de omschrijving van het begrip ‘bestuurlijk rechtsoordeel’ (en meer in het bijzonder het

element dat de toepassing van de wettelijke voorschriften dient te behoren tot de eigen be-

voegdheid van het bestuursorgaan) volgt direct dat bestuurlijke rechtsoordelen die geen

betrekking hebben op de bevoegdheid van het oordelende bestuursorgaan geen besluiten

zijn. Wanneer een bestuursorgaan optreedt zonder dat een bevoegdheid is toegekend,
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neemt de bestuursrechter soms echter toch een besluit aan, zodat hij kan oordelen over het

bevoegdheidsgebrek (zie Van Ommeren 2000, a.w., p. 113 e.v.). Zoals in paragraaf 2 reeds

aangegeven, wordt een gepretendeerd bevoegde rechtshandeling van een onbevoegd be-

stuursorgaan in de regel opgevat als een rechtshandeling.

Volgens vaste jurisprudentie van de Afdeling (ABRvS 29 november 1996, AB 1997/66;

ABRvS 20 september 1999, «JB» 1999/271; ABRvS 18 juli 2001, «JB» 2001/214; ABRvS

7 februari 2007, «JB» 2007/57; ABRvS 17 februari 2010, «JB» 2010/99, m.nt. H. Peters en

ABRvS 30 maart 2011, «JB» 2011/132, m.nt. G. Overkleeft-Verburg), moet een mededeling

van een bestuursorgaan dat het in een bepaald geval niet bevoegd is het door verzoeker

gewenste rechtsgevolg te bewerkstelligen, in beginsel worden aangemerkt als een besluit als

bedoeld in artikel 1:3 lid 1 Awb. Dit aangezien een dergelijke mededeling in ieder geval een

beoordeling inhoudt aangaande de aanwezigheid en de reikwijdte van de door de aanvrager

om een besluit veronderstelde bevoegdheid. Indien aan het bestuursorgaan waaraan het

verzoek is gericht, geen enkele bevoegdheid is toegekend ter uitvoering van de wettelijke

regeling waarop het verzoek betrekking heeft en het ook geen bemoeienis heeft met de aan

andere bestuursorganen opgedragen uitvoering of handhaving van deze wettelijke regeling,

is echter geen sprake van een besluit. In de woorden van de Afdeling: ‘De mededeling

– inhoudende de beoordeling van de bevoegdheid van het betrokken bestuursorgaan – is

een besluit, tenzij evident geen sprake is van enige publiekrechtelijke rechtsplicht en daaruit

voortvloeiende bevoegdheid.’ Gelet op het gebruik van het op enig moment in de jurispruden-

tie opgenomen woord ‘evident’ mag de afwezigheid van iedere bevoegdheid dus niet te snel

worden aangenomen en dient hierover geen enkele twijfel te bestaan (zie G. Overkleeft-

Verburg in de noot bij ABRvS 30 maart 2011, «JB» 2011/132). Een situatie waarin niet evi-

dent was dat er geen sprake was van enige bevoegdheid was onder meer aan de orde in

een casus waarin het ging om de beheerstaak van de minister van Verkeer en Waterstaat

ten aanzien van het pontveer bij Ilpendam (ABRvS 7 februari 2007, «JB» 2007/57). Ook kon

niet worden vastgesteld dat het college van B&W van Zaanstad geen enkele bemoeienis had

met betrekking tot de verdeling van woonruimte binnen de stadsregio (ABRvS 17 februari

2010, «JB» 2010/99, m.nt. H. Peters). Zie ook ABRvS 18 juli 2001, «JB» 2001/214, m.nt.

J.H.K en ABRvS 30 maart 2011, «JB» 2011/132, m.nt. G. Overkleeft-Verburg.

Een rechtsoordeel omtrent de bevoegdheid van een bestuursorgaan zal, gelet op het voor-

gaande, dus relatief snel als besluit in de zin van artikel 1:3 lid 1 Awb moeten worden aan-

gemerkt. Dit in tegenstelling tot het bestuurlijk rechtsoordeel over de toepasselijkheid van

publiekrechtelijke voorschriften, over de vergunningplicht en de waarschuwing.

6.2 Oordeel over toepasselijkheid van publiekrechtelijke voorschriften

Deze categorie van het bestuurlijk rechtsoordeel behelst een uitlating van het bestuursor-

gaan over de wijze waarop door hem de wet wordt begrepen en derhalve in beginsel zal

worden toegepast. Kenmerkend voor een bestuurlijk oordeel is dat het aangeeft welke wet-

en regelgeving van toepassing is; voorts geeft het bestuurlijk rechtsoordeel inzicht in de

belangrijkste consequenties van het van toepassing zijn van die voorschriften. Het bestuurs-

orgaan geeft daardoor met een bestuurlijk rechtsoordeel tot op zekere hoogte tevens aan op

welke wijze het van zijn bevoegdheid gebruikmaakt of waarschijnlijk gebruik zal maken (zie

Van Ommeren 2000, a.w., p. 113 e.v.).
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Het louter geven – of niet geven – van inlichtingen of informatie wordt niet beschouwd als

een besluit in de zin van artikel 1:3 Awb (ABRvS 21 april 2004, «JB» 2004/229, m.nt. Kort-

mann); ook niet wanneer beide betrokken partijen menen dat er wel sprake is van een besluit

(CRvB, 31 mei 2002, «JB» 2002/194). De rechter toetst ambtshalve. Daarnaast geldt in zijn

algemeenheid dat een mededeling dat een bepaalde activiteit of gedraging niet is toegestaan

op grond van een wettelijke bepaling, niet is gericht op rechtsgevolg nu dit rechtstreeks

voortvloeit uit de wet. Zo oordeelde de Afdeling (ABRvS 2 mei 2012, «JB» 2012/148) dat de

Mededeling van het Commissariaat voor de Media, dat een nevenactiviteit van de AVRO in

strijd was met de Mediawet, geen rechtsgevolg had. Dat het de AVRO op grond van die

bepaling niet langer is toegestaan de nevenactiviteit uit te oefenen, vloeit rechtstreeks voort

uit de wet en is niet een uit de brief voortvloeiend rechtsgevolg, aldus de Afdeling. Voorts

speelde daarbij een rol dat bij de brief geen boete of andere handhavingsmaatregel was

opgelegd. Ook de aankondiging dat het Commissariaat zes maanden na de verzending van

de brief zou toetsen of de nevenactiviteit nog werd verricht, bracht geen wijziging in de

rechtspositie van de AVRO aan. Ook wanneer het rechtsgevolg rechtstreeks voortvloeit uit

Europees recht gaat het voorgaande op. Een oordeel van een bestuursorgaan over de toe-

passelijkheid van een bepaling uit een Europeesrechtelijke verordening, waarvan de toepas-

sing tot zijn bevoegdheid behoort, kan in beginsel niet gekwalificeerd worden als een besluit,

nu dit alleen inzicht geeft in een rechtsgevolg dat dat publiekrechtelijke voorschrift met zich

meebrengt (CBb 13 juni 2013, AB 2013/306). Het betrof hier de mededeling van de Neder-

landse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) dat een aantal mengpartijen mosselen niet in de

handel mocht worden gebracht. Opmerkelijk hierbij was dat onder de brief een bezwaarclau-

sule was opgenomen. Het was kennelijk voor de NVWA ook niet geheel duidelijk hoe zij haar

beslissing diende te kwalificeren.

De Afdeling verwoordt in de uitspraak (ABRvS 8 juli 2009, «JB» 2009/182) dat het oordeel

over de toepasselijkheid van publiekrechtelijke voorschriften, respectievelijk de uitleg daar-

van, in beginsel geen besluit in de zin van artikel 1:3 Awb is, tenzij het voor betrokkene on-

evenredig bezwarend is om het ‘echte’ besluit af te wachten. Slechts zelden wordt het

afwachten van een besluit, waartegen rechtsmiddelen kunnen worden aangevoerd, door de

rechter onevenredig bezwarend voor de betrokkene geacht. In de praktijk leidt dit ertoe dat

burgers, teneinde rechtsbescherming te kunnen verkrijgen, er in voorkomende gevallen toe

worden gedwongen (dan maar) de wet te overtreden (tenzij er andere opties zijn, zie ABRvS

4 augustus 2004, «JB» 2004/320). Naar ons idee is dit toch wel een wat vreemde weg die

bewandeld moet worden. De gangbare praktijk leidt ons inziens tot bijzondere (en onwense-

lijke) situaties. Denk aan het overtreden van de geluidsnormen door het Leger des Heils. In

de reeds eerder aangehaalde uitspraak van de Afdeling inzake de Haagse coffeeshop

(ABRvS 15 januari 2014, «JB» 2014/42) had de coffeeshophouder in dit verband zelfs geen

andere keus dan de handel in softdrugs in de coffeeshop voort te zetten om een voor be-

zwaar vatbaar handhavingsbesluit uit te lokken. Het gaat naar ons oordeel wel wat ver wan-

neer de enige weg naar een rechterlijk oordeel moet lopen via een opzettelijk gepleegde

potentiële maar betwiste overtreding.

Waar voorheen de vaste lijn in de literatuur en de jurisprudentie was dat men geen handha-

vingsbesluit hoefde uit te lokken, teneinde zekerheid te krijgen over de vraag of een voorge-

nomen activiteit of gedraging al dan niet in strijd was met de wet, en het afwachten of

bestuursdwang zal worden toegepast onevenredig bezwarend werd geacht (zie de noot van
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C.L.G.F.H. Albers bij ABRvS 23 juli 2003, «JB» 2003/259), wordt thans zeer terughoudend

omgegaan met het aannemen van uitzonderingssituaties die het rechtsoordeel direct vatbaar

maken voor toegang tot de bestuursrechter. Wellicht heeft de rechter hiermee de toepassing

van het strategisch besluitbegrip willen inperken. Uiteindelijk hebben we toch te maken met

een systeem, met als harde kern het besluitbegrip (hoe ontoereikend dit soms ook is), dat

bepalend is voor de toegang tot de rechter. Het in het kader van andersoortige vormen van

bestuursbeslissingen kunstmatig creëren van rechtsbescherming ondermijnt dat systeem

natuurlijk toch wel een beetje. Bovendien wordt de rechtsbescherming op een later moment

gewaarborgd.

De jurisprudentie was aanvankelijk ook minder ‘streng’ ten aanzien van (de rechtsbescher-

ming in verband met) de uitleg van publiekrechtelijke voorschriften. Zo werd de mededeling

dat een bepaalde stof als afvalstof moest worden aangemerkt beschouwd als een besluit

omdat de definitie van dat begrip in artikel 1.1 Wet milieubeheer niet zodanig duidelijk was

dat er geen behoefte zou bestaan aan een nadere invulling aan de hand van de maatschap-

pelijke opvattingen (Vz. ABRvS 12 april 1995, AB 1995/445, m.nt. Ch. Backes; «JAF»

1995/5). Nu is veel meer de algemene tendens dat een dergelijke uitleg dient plaats te vin-

den in een bestuursrechtelijke procedure bijvoorbeeld naar aanleiding van een later geno-

men handhavingsbesluit (zie G.A. van der Veen, ‘Bestuursrechtelijke rechtsbescherming

voorbij het besluit’, in: F.J. van Ommeren, P.J. Huisman, G.A. van der Veen & K.J. de Graaf,

Het besluit voorbij (VAR-reeks 150), Den Haag: BJu 2013, p. 123). Zo oordeelde de Afdeling

dat de vraag of een bepaalde stof al dan niet moet worden aangemerkt als een afvalstof aan

de orde kon worden gesteld in het kader van een kennisgevingsprocedure, welke weg door

de Afdeling niet als onevenredig bezwarend werd beschouwd (ABRvS 17 juni 2009, «JOM»

2009/664). Slechts bij hoge uitzondering is dit anders (zie de eerder aangehaalde uitspraak

Vz. ABRvS 18 april 2013, «JAF» 2013/276, m.nt. de Kam, waarin het kostenaspect in ver-

band met de bijzondere omstandigheden van het geval een rol speelde in het aannemen van

een uitzonderingssituatie).

Uit het voorgaande blijkt dat het oordeel van de rechters over de vraag of er sprake is van

een besluit in deze categorie van bestuurlijke rechtsoordelen zeer afhankelijk is van de speci-

fieke feiten en omstandigheden van het geval. Algemene deler is dat – thans meer dan in het

verleden – zeer terughoudend wordt omgegaan met het aannemen van uitzonderingssitua-

ties die ertoe aanleiding geven dat het rechtsoordeel vatbaar is voor bezwaar en beroep.

6.3 Oordeel over vergunningplicht

Als algemene regel geldt dat wanneer een bestuursorgaan, los van een aanvraag om ver-

gunning, op een daartoe strekkend verzoek een oordeel geeft over de vraag of voor het

verrichten van een bepaalde handeling een vergunning is vereist, dit oordeel niet als een

publiekrechtelijke rechtshandeling in de zin van artikel 1:3 lid 1 Awb wordt aangemerkt. Hier-

op kan een uitzondering worden gemaakt indien het doen van een aanvraag voor een ver-

gunning wegens het intreden van onomkeerbare gevolgen of anderszins onevenredig

bezwarend is (ABRvS 18 augustus 2004, «JB» 2004/344; AB 2005/106, m.nt. Nijmeijer; Gst.

2004/213, m.nt. De Gier). Voorafgaand aan deze uitspraak van de Afdeling van 18 augustus

2004 werd wel verschil gemaakt al naar gelang het bestuurlijk rechtsoordeel inhield of een

voorgenomen activiteit wel of niet vergunningplichtig was. In het geval het oordeel was ‘wel
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vergunningplichtig’ diende een vergunning te worden aangevraagd en opende dat de weg

naar de bestuursrechter; hield het oordeel ‘niet vergunningplichtig’ in, dan werd dit omwille

van de rechtsbescherming beschouwd als een appellabel besluit. Sinds de uitspraak van 18

augustus 2004 is in alle gevallen doorslaggevend of het vragen van een ‘echt’ besluit onrede-

lijk bezwarend moet worden geacht (zie:Van Wijk/Konijnenbelt & Van Male, Hoofdstukken

van bestuursrecht, Den Haag Reed Business 2011, p. 159).

Er blijft dus vaak niet veel anders over dan het doen van een aanvraag voor het verkrijgen

van een vergunning of ontheffing, om zo de gebruikelijke bestuursrechtelijke weg te volgen

en daarin aan de orde te stellen de vraag of de vergunning of ontheffing wel vereist was. Dat

dit in voorkomende gevallen hoge kosten met zich brengt, wordt niet gezien als een omstan-

digheid die ertoe leidt dat het doen van een aanvraag als onevenredig bezwarend wordt

beschouwd (ABRvS 14 maart 2012, «JB» 2012/109). Ook niet onevenredig bezwarend acht-

te de Afdeling de omstandigheid dat voor een bestaande (niet-vergunningplichtige) situatie

geoordeeld werd dat deze vergunningplichtig werd (ABRvS 14 maart 2012, «JB» 2012/109).

De Afdeling zag dan ook geen aanleiding om de mededeling van de minister van (destijds)

Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, dat voor het gebruik van de Valkenburger-

groeve Trichtergrubbe voor het houden van vissen en reptielen in aquaria en terraria en het

hierlangs rondleiden van bezoekers een vergunning op grond van artikel 151 lid 1 Mijnbesluit

nodig was, aan te merken als besluit. De onzekerheid die daardoor ontstond, of het gebruik

van de grot nog wel mocht worden voortgezet voor het hebben van aquaria en terraria en het

rondleiden van bezoekers, maakte niet dat de Afdeling het afwachten van een besluit op een

vergunningaanvraag of een handhavingsbesluit onevenredig bezwarend vond (waarbij ook in

dit geval de daarmee gemoeide kosten niet relevant werden geacht). Ook in de situatie waar-

in bij de verkoop van een woonboot onzekerheid bestond over de status van een naastgele-

gen vlot, zag de Afdeling geen aanleiding om die omstandigheid aan te merken als

onevenredig bezwarend; de nieuwe eigenaar kon immers na verkoop en overdracht van de

woonboot daarover uitsluitsel vragen in het kader van een ontheffingsprocedure (ABRvS 15

december 2010, «JB» 2011/31). Ook hier leidt de gangbare praktijk ons inziens tot bijzonde-

re (en onwenselijke) situaties.

In een enkel geval wordt het oordeel omtrent de vergunningplicht wél aangemerkt als respec-

tievelijk gelijkgesteld met een besluit in de zin van artikel 1:3 lid 1 Awb. Ook dit is weer zeer

afhankelijk van de concrete omstandigheden van het geval. Zo oordeelde de Afdeling be-

stuursrechtspraak in een uitspraak van 23 januari 2013 dat de mededeling van het college

van B&W van Eindhoven aan supermarkt Lidl, dat voor het bouwwerk waarop een aanvraag

om gebruiksvergunning zag een bouwvergunning was vereist, vatbaar was voor bezwaar en

beroep (ABRvS 23 januari 2013, «JOM» 2013/322). In casu speelde een rol dat deze mede-

deling deel uitmaakte van de beslissing tot aanhouding van de gevraagde gebruiksvergun-

ning, hetgeen tot gevolg had dat het pand niet in gebruik mocht worden genomen.

Ook wanneer het oordeel dat een vergunning niet vereist is, impliciet inhoudt dat niet hand-

havend zal worden opgetreden in een concrete situatie, kan dat als besluit in de zin van

artikel 1:3 lid 1 Awb worden aangemerkt. Dit was bijvoorbeeld het geval in de kwestie waarin

de Stichting Landschap Noord-Holland opkwam tegen een door de vereniging De Duinruiters

te houden rally met aangespannen paarden in het beschermd natuurmonument ‘Duinen Den

Helder-Callantsoog’ (ABRvS 10 juni 2009, «JB» 2009/174).
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Wanneer een bestuursorgaan weigert een oordeel te geven over de vraag of voor het ver-

richten van een bepaalde handeling een vergunning is vereist, kan dit oordeel eveneens in

het algemeen niet als een publiekrechtelijke rechtshandeling in de zin van artikel 1:3 lid 1

Awb worden aangemerkt. Ook in een dergelijk geval geldt, dat voor de beantwoording van de

vraag of voor een voorgenomen handeling een vergunning is vereist, een vergunning kan

worden aangevraagd dan wel door een derde om het treffen van bestuurlijke handhavings-

maatregelen kan worden verzocht. Het bevoegde bestuursorgaan dient bij het nemen van

een besluit op zo'n aanvraag of verzoek de vraag naar de vergunningplicht als een voorvraag

te beoordelen. Vervolgens kan dan tegen het aan het besluit ten grondslag liggende oordeel

omtrent de vergunningplicht door het aanwenden van een rechtsmiddel tegen het besluit

worden opgekomen. De beoordeling van de vergunningplicht geschiedt ambtshalve; het feit

dat de aanvrager zelf om verlening van de vergunning heeft verzocht doet aan de beoorde-

ling van de vergunningplicht niet af. Niet uitgesloten kan immers worden dat de aanvraag

juist is gedaan om in rechte vast te laten stellen dat de voorgenomen activiteit niet vergun-

ningplichtig is (ABRvS 1 april 1996, AB 1996/29,1 m.nt. P.J.J. van Buuren; vgl. CBb 21 juli

1998, AB 1998/437, m.nt. JHvdV en ABRvS 23 januari 2013, «JOM» 2013/322). Ook in het

geval van een weigering om een rechtsoordeel te geven, dient te worden beoordeeld of het

doen van een aanvraag om vergunning dan wel van een verzoek om handhaving onevenre-

dig bezwarend is (ABRvS 23 maart 2011, «JB» 2011/131, waarin de Afdeling verwijst naar

haar uitspraak van 18 augustus 2004, «JB» 2004/344).

6.4 Waarschuwing

Een waarschuwing is een bijzondere vorm van een bestuurlijk rechtsoordeel in die zin dat zij

eenzijdig is, althans niet wordt gegeven op verzoek van degene die wordt gewaarschuwd of

over wie wordt gewaarschuwd. De vraag komt ook hierbij op in hoeverre een dergelijke

waarschuwing dient te worden opgevat als een besluit in de zin van artikel 1:3 lid 1 Awb. Het

uitgangspunt daarbij is dat een waarschuwing in beginsel niet als zodanig wordt aangemerkt

of daarmee wordt gelijkgesteld. Dit is slechts anders wanneer een waarschuwing een essen-

tiële en onlosmakelijke voorwaarde vormt van de consequenties die zijn verbonden aan de

gedraging van de gewaarschuwde (zie CRvB 25 april 2013, «JB» 2013/135).

Een keerpunt in de Afdelingsjurisprudentie is de uitspraak van de Afdeling van 18 januari

2006 (ABRvS 18 januari 2006, «JB» 2006/59, m.nt. C.L.G.F.H.A. & R.J.N.S.) waarin deze

oordeelde dat een waarschuwing die is gebaseerd op een op schrift gesteld en bekendge-

maakt beleid en die volgens dat beleid vooraf moet gaan aan het mogelijk opleggen van een

zwaardere bestuurlijke maatregel, niet kan worden aangemerkt als een besluit in de zin van

artikel 1:3 lid 1 Awb. Het ging in dat geval om een waarschuwing ingevolge handhavingsbe-

leid van de gemeente Den Haag ten aanzien van seksinrichtingen en escortbedrijven. De

Afdeling overwoog dat een waarschuwing als hier bedoeld, die geen wettelijke grondslag

heeft, geen wijziging brengt in de rechtspositie van degene die wordt gewaarschuwd. Betrok-

kene wordt daarbij dus geen verplichting opgelegd – hij wordt slechts gewezen op een reeds

bestaande verplichting – noch wordt hem enig recht onthouden. Naar eigen zeggen en onder

verwijzing naar eerdere jurisprudentie (zoals bijv. in de uitspraak van ABRvS 8 september

2004, «JB» 2004/356; AB 2005/107) oordeelt de Afdeling hiermee ‘anders dan voorheen’.

Voorheen oordeelde de Afdeling namelijk in de regel dat de waarschuwing – in de zin van
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een noodzakelijke waarschuwing op basis van een schriftelijk handhavingsbesluit – wél

moest worden opgevat als een besluit in de zin van de Awb (zie bijv. ABRvS 8 september

2004, «JB» 2004/356; AB 2005/107; ABRvS 2 juli 2003, AB 2004/362; ABRvS 29 oktober

2003, AB 2004/361, m.nt. O.J. en ABRvS 7 april 2004, AB 2004/360, m.nt. O.J.). Zoals in de

noot (bij ABRvS 18 januari 2006, «JB» 2006/59) aangegeven leek de Afdeling daarmee aan

te sluiten bij de Centrale Raad van Beroep (zie bijv. CRvB 11 mei 1995, «JB» 1995/164).

In de uitspraak van 21 maart 2007 (ABRvS 21 maart 2007, «JB» 2007/89) oordeelde de

Afdeling dat het gegeven dat een waarschuwing geen onderdeel uitmaakt van op schrift

gesteld en bekendgemaakt beleid, niet doorslaggevend is voor de vraag of er sprake is van

een besluit in de zin van artikel 1:3 lid 1 Awb. Bepalend daarvoor is of betrokkene een rech-

tens bindende verplichting wordt opgelegd, dan wel enig recht wordt onthouden. De Afdeling

oordeelde dat dat in het betreffende geval, waarbij BNR Nieuwsradio een waarschuwing

kreeg van het Commissariaat voor de Media wegens overtreding van de Mediawet, niet aan

de orde was, nu met het geven van de waarschuwing geen wijziging werd gebracht in de

rechtspositie van BNR. Het argument dat het onredelijk bezwarend was voor BNR om een

eventuele boete af te wachten, noch het argument dat volgens de beleidslijn van het Com-

missariaat bij het opleggen van een sanctiemaatregel recidive een omstandigheid is die

boeteverhogend kan werken, achtte de Afdeling voldoende om een op rechtsgevolg gericht

besluit aan te nemen.

De Centrale Raad van Beroep beschouwde de waarschuwing wél als een besluit in de zin

van artikel 1:3 lid 1 Awb in het geval waarin appellant in het kader van de Wet werk en bij-

stand niet aan de op hem rustende inlichtingenplicht had voldaan (CRvB 5 januari 2009,

«JB» 2009/64, m.nt. C.L.G.F.H. Albers). In dit verband vormde de waarschuwing een essen-

tieel en onlosmakelijk onderdeel van de gevolgen die de op de Wet werk en bijstand geba-

seerde Maatregelenverordening verbond aan de geconstateerde gedraging. Een

waarschuwing als de onderhavige veronderstelt schending van een wettelijke bepaling met

gevolgen voor appellants aanspraken op uitkering ingevolge de Wet werk en bijstand bij

eventuele toekomstige vergelijkbare verwijtbare gedragingen. De Raad oordeelde daarbij dat

het feit dat de gegeven waarschuwing niet in alle gevallen wordt gevolgd door een maatregel

daaraan niet afdoet.

In de casus waar de Centrale Raad zich over boog ging het om een noodzakelijke, op de wet

gebaseerde, voorwaarde voor het opleggen van een maatregel in het geval een tweede

overtreding zich zou voordoen. Dit is anders dan in de situatie waarin de waarschuwing was

gebaseerd op beleid. In die situatie zou, ook bij het ontbreken van een waarschuwing, een

maatregel kunnen worden opgelegd (zie voor de wijze waarop de jurisprudentie van de Cen-

trale Raad in dit kader zich verhoudt tot die van de Afdeling de noot van C.L.G.F.H. Albers bij

CRvB 5 januari 2009, «JB» 2009/64).

Uit vorenstaande jurisprudentie van de Centrale Raad kan echter niet de conclusie worden

getrokken dat een waarschuwing gebaseerd op een wettelijk voorschrift zonder meer een

besluit is. Althans, zo denkt de Afdeling er niet over (ABRvS 27 januari 2012, «JB» 2012/2).

Een op een wettelijk voorschrift gebaseerde waarschuwing kan een besluit zijn. Echter, ook

indien de waarschuwing een wettelijke grondslag heeft, dient te worden beoordeeld of het

betrokken wettelijke voorschrift aan die waarschuwing enig rechtsgevolg verbindt. Hiervoor is

van belang of de betrokkene door het geven van een waarschuwing een rechtens verbinden-

de verplichting wordt opgelegd, enig recht wordt onthouden of anderszins direct wordt
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geraakt in zijn rechtspositie, zoals het geval is bij het geven van een waarschuwing als disci-

plinaire maatregel (zie over het verschil tussen waarschuwingen met een sanctionerend en

met een niet-sanctionerend karakter: J.G. Brouwer & E.A. Schilder, ‘De bestuurlijke waar-

schuwing in de Awb?’, in: M. Lurks, W. den Ouden, J.E.M. Polak en A.E. Schilder (red.), De

grootste gemene deler (Drupsteen-bundel), Deventer: Kluwer 2002, p. 125 e.v.).

Op grond van het vorenstaande concluderen wij dat ook in het kader van het rechtsoordeel in

de vorm van een waarschuwing zeer genuanceerd en terughoudend wordt omgegaan met de

aanname dat er sprake is van een besluit in de zin van artikel 1:3 lid 1 Awb (of daarmee

gelijk gestelde beslissing).

7. Tot slot

De onderhavige uitspraak is een klassieke uitspraak, waarnaar door de Afdeling met enige

regelmaat wordt (terug)verwezen (zie bijv. ABRvS 18 april 2013, «JAF» 2013/276) en waarin

onomstotelijk de vuistregel is verwoord: een bestuurlijk rechtsoordeel roept geen rechtsge-

volg in het leven, houdt daarom geen rechtshandeling in en is daarom geen besluit in de zin

van artikel 1:3 lid 1 Awb. In uitzonderingssituaties moet echter een bestuurlijk rechtsoordeel,

ondanks het ontbreken van rechtsgevolg, als besluit worden aangemerkt. De reden daarvoor

is dat het wenselijk wordt geacht dat in sommige situaties van een bestuursrechter vernomen

kan worden welke verplichtingen voor een belanghebbende concreet uit wettelijke voorschrif-

ten voortvloeien. Voor het aannemen van een uitzonderingssituatie is in ieder geval vereist

dat het voor de betrokkenen onevenredig bezwarend is om het geschil over de interpretatie

van de betrokken rechtsregels via een beroepsprocedure over een daadwerkelijk besluit, met

name betreffende handhaving en vergunningverlening, bij de bestuursrechter aan de orde te

stellen. Wij hebben gezien dat de invulling van het begrip ‘onevenredig bezwarend’ zeer

casuïstisch en genuanceerd is, afhankelijk van de bijzondere feiten en omstandigheden van

het geval en dat slechts in een enkel geval een uitzonderingsgeval op basis daarvan wordt

aangenomen.

Een waarschuwing wordt ook zelden beschouwd als een besluit in de zin van artikel 1:3 lid 1

Awb. Daarbij is doorslaggevend of de waarschuwing rechtsgevolg heeft voor de betrokkene,

hetgeen niet het geval is wanneer deze niet een essentieel en onlosmakelijk onderdeel uit-

maakt van de consequenties (in een later te nemen besluit) die zijn verbonden aan de ge-

draging van de gewaarschuwde. Uitsluitend in gevallen waarin de bestuursrechter een

oordeel uitspreekt over zijn bevoegdheid, wordt in beginsel een besluit in de zin van artikel

1:3 Awb aangenomen, tenzij evident geen sprake is van enige publiekrechtelijke rechtsplicht

en daaruit voortvloeiende bevoegdheid.

Het Leger des Heils mag van oordeel zijn dat de vrijheid van godsdienst belijden voorrang

behoort te genieten op de burenrust, zolang het de overtreding niet begaat en de eventuele

sanctie met succes aanvecht, staat het rechtsoordeel van B&W van Zutphen onaantastbaar

overeind. Het Leger mag toeten noch blazen – althans niet boven de 35 dB(A). De buren

hadden ongetwijfeld graag een rustiger weg naar de rechtszekerheid gezien dan wel ge-

hoord.

I.E.M. Scholten-Verheijen en B.M.J. van der Meulen




