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Wetgeving
Naast dat op www.internetconsultatie.nl/bestuursrecht 
spraak een concept wetsvoorstel Wet amicus curiae en 
kruisbenoemingen hoogste bestuursrechtspraak ver-
scheen, stuurde de regering in de afgelopen periode diver-
se wetsvoorstellen tot wijziging van de Awb aan de Tweede 
Kamer. Daarvan komen er drie hieronder aan de orde.

Awb en omgevingsrecht
Het op 10 juli 2019 aan de Tweede Kamer gestuurde wets-
voorstel (Kamerstukken II 35256) brengt wijzigingen aan 
in de Awb en betreft in hoge mate de afstemming tussen 
de Awb en het toekomstige stelsel van omgevingsrecht, 
dat te vinden zal zijn in de al in 2016 in het Staatsblad 
verschenen Omgevingswet, waarvoor de regering – op het 
moment van schrijven – nog altijd inwerkingtreding op 
1 januari 2021 beoogt.

Voor die afstemming acht de regering ten eerste rele-
vant dat de Awb een regeling kent voor samenhangende 
besluiten op aanvraag die nodig zijn om een bepaalde 
activiteit te verrichten. Een nieuwe – ultrakorte – afde-
ling 3.4A ‘Informatie over samenhangende besluiten’ zal 
bestaan uit één bepaling: artikel 3:19 Awb. Die bepaling 
is ontleend aan het huidige artikel 3:20 Awb, waarin aan 
het bestuursorgaan een inspanningsverplichting wordt 
opgelegd om te bewerkstelligen dat de aanvrager van een 
besluit dat nodig is om een bepaalde activiteit te verrich-
ten of dat strekt tot het vaststellen van een finan ciële aan-
spraak met het oog op die activiteit, wordt geïnformeerd 
over andere besluiten die moeten worden aangevraagd om 
die activiteit te mogen verrichten. Deze bepaling paste niet 
langer in de nieuwe afdeling 3.5 Awb, gelet op de opzet van 
die afdeling.

Niet alleen is het in voorkomend geval goed als een 
bestuursorgaan een aanvrager informeert over andere, 
samenhangende besluiten die hij eveneens moet aanvra-
gen voor het verrichten van de activiteit en waarvan het 
bestuursorgaan dat ook redelijkerwijs kan vermoeden, 
maar ook is de regering van oordeel dat de Awb het meest 
geschikte kader biedt voor een coördinatieregeling voor 
samenhangende besluiten. In de memorie van toelichting 
wordt dan ook nadrukkelijk overwogen dat de coördina-
tieregeling ook buiten het omgevingsrecht relevant kan 
zijn (zie daarover H.A.J. Gierveld, ‘Een coördinatieregeling 
voor besluitvorming in het omgevingsrecht hoort thuis in 
de Omgevingswet en niet in de Awb’, TBR 2018/102). Het 
wetsvoorstel houdt op dit punt in dat de huidige paragraaf 
3.5.3 Awb wordt vervangen door een nieuwe afdeling 3.5 

Awb. De reikwijdte van de daarin opgenomen coördinatie-
regeling is breed, in de zin dat de regeling niet beperkt is 
tot besluiten van een specifieke aard. Niet alleen zijn geen 
besluiten uitgezonderd van de werking, maar ook wordt 
nadrukkelijk toegelaten dat niet alle besluiten gelijktijdig 
worden gecoördineerd, zodat meerdere coördinatieprocedu-
res achtereenvolgens gevolgd kunnen worden voor eenzelf-
de project. Dat heeft als effect dat algemeen verbindende 
voorschriften, zoals die zijn opgenomen in een verordening 
of het toekomstige omgevingsplan, gecoördineerd kunnen 
worden voorbereid met beschikkingen; bovendien zou de 
coördinatie ook kunnen zien op fiscale besluiten inzake 
premieheffing en zogenoemde tenderbesluiten (vgl. MvT, 
p. 35). Net als paragraaf 3.5.3 zal afdeling 3.5 Awb een 
facultatieve regeling zijn, die ingevolge artikel 3:20 Awb 
van toepassing kan worden verklaard in een specifieke 
wettelijke bepaling of bij besluit van een bestuursorgaan 
(het coördinatiebesluit). Bij de vormgeving van de regeling 
is – overigens op advies van de Afdeling advisering van de 
Raad van State (zie RvS W14.11.0341/IV, par. 4.7) – na-
drukkelijk gekeken naar mogelijke harmonisatie van de 
bestaande coördinatieregeling(en) in het omgevingsrecht, 
waaronder met name die in de Wet ruimtelijke ordening. 
De Omgevingswet zal in voorkomend geval gecoördineerde 
voorbereiding van besluiten voorschrijven door te verwij-
zen naar de voorgestelde afdeling 3.5 Awb. De toepassing 
van de regeling betekent niet dat de bevoegdheid om 
bepaalde besluiten te nemen verschuift naar het coördine-
rende bestuursorgaan. Gecoördineerde voorbereiding van 
samenhangende besluiten betekent wel dat aanvragen 
moeten worden ingediend bij het coördinerende bestuurs-
orgaan, net als overigens het even tuele bezwaar of admi-
nistratief beroep tegen de genomen besluiten. 

Indien afdeling 3.4 Awb van toepassing is op de voorbe-
reiding van één van de besluiten die gecoördineerd worden 
voorbereid, zal die procedure van toepassing zijn op alle 
besluiten en is het – in afwijking van artikel 3:18 Awb – 
aan het coördinerend bestuursorgaan om de beslistermijn 
te bepalen. De genomen besluiten worden gelijktijdig 
bekendgemaakt (en even tueel ter inzage gelegd), zodat ook 
de termijn om tegen de besluiten bezwaar en/of beroep in 
te stellen gelijk is. Bovendien wordt in het voorgestelde 
artikel 3.28 Awb bepaald dat de besluiten voor de bepalin-
gen omtrent beroep worden gezien als één besluit, waarbij 
relevant is dat beroep in twee instanties alleen wordt toe-
gestaan indien tegen alle gecoördineerd voorbereide (ap-
pellabele) besluiten beroep in twee instanties openstaat. 
Is dat niet het geval, dan is slechts beroep op een van de 
hoogste bestuursrechters opengesteld. 

De nu voorgestelde Awb-coördinatieregeling kent 
een lange voorgeschiedenis, waarin twee maal een 
conceptregeling in consultatie is gebracht (zie www.
internetconsultatie.nl/coordinatieregeling en www.
internetconsultatie.nl/awbomgevingswet). Steeds werd in 
die voorgestelde regelingen ook een bepaling aan de Awb 
toegevoegd die het mogelijk maakt om als coördinerend be-
stuursorgaan – indien het bevoegd gezag het aangevraag-
de besluit niet of niet tijdig neemt ofwel als het weliswaar 
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een besluit heeft genomen maar dat besluit de goede 
werking van een ander besluit belemmert – in de plaats 
te treden van het bevoegd gezag. Men spreekt dan ook 
wel over de doorzettingsmacht van (hiërarchisch hogere 
of) andere bestuursorganen; gedacht wordt dan vaak aan 
projecten als windmolenparken of andere grootschalige 
projecten waartegen de lokale bevolking en mogelijk ook 
de lokale bestuurders zich zouden willen verzetten.

Met de indeplaatstredingsbevoegdheid, die in het 
huidige recht is te vinden in de Wet ruimtelijke ordening, 
zou zekerheid verkregen kunnen worden dat de activiteit 
waarvoor de besluiten nodig zijn ook daadwerkelijk kan 
worden verricht. Tegen het zonder expliciete toelichting 
verplaatsen van een dergelijke bevoegdheid naar de 
algemene, generiek toe te passen coördinatieregeling in de 
Awb, zijn echter bezwaren geuit (vgl. L.R.M.A. Beurskens, 
J.H.N. Ypinga & K.J. de Graaf, ‘De Omgevingswet als aan-
jager voor een nieuwe coördinatieregeling in de Awb’, TO 
2018, afl. 2, p. 76-83). De regering heeft er mede daarom 
nu voor gekozen om de indeplaatstredingsbevoegdheid 
geen deel te laten uitmaken van de regeling in de Awb, 
maar deze bevoegdheid in de Omgevingswet te regelen 
(art. 5.45a Ow).

Ook op het punt van de nadeelcompensatie is afstem-
ming tussen Awb en het omgevingsrecht vereist. De reeds 
in 2013 in het Staatsblad verschenen Wet nadeelcompen-
satie en schadevergoeding bij onrechtmatige besluiten, be-
staat voor een deel uit een aanvulling van de Awb met een 
regeling over nadeelcompensatie (art. 4:126 e.v. Awb) die 
nog immer niet in werking is getreden (anders dan de re-
geling over de schadeverzoekschriftprocedure in art. 8:88 
e.v. Awb). In artikel 4:126 Awb is het égalitébeginsel 
gecodificeerd en op grond daarvan zijn bestuursorganen 
verplicht tot het vergoeden van schade die wordt geleden 
door rechtmatig overheidshandelen (zowel rechtmatige ap-
pellabele besluiten als rechtmatige feitelijke handelingen) 
indien die uitstijgt boven het normale maatschappelijke 
risico. Onder meer de vrees dat toepassing van die regeling 
in het omgevingsrecht (te snel) tot (te veel) nadeelcompen-
satieclaims en procedures zou leiden, heeft ertoe geleid 
dat toepassing van de Awb-regeling over nadeelcompen-
satie in het omgevingsrecht niet opportuun wordt geacht. 
Artikel 15.1 van het inmiddels door de Tweede Kamer 
aangenomen wetsvoorstel Invoeringswet Omgevingswet 
(Kamerstukken II 34986) regelt daarom dat titel 4.5 Awb 
alleen van toepassing is op de toekenning van vergoeding 
van schade als bedoeld in artikel 4:126 Awb die wordt 
veroorzaakt door het vaststellen, verlenen, stellen, treffen 
of, voor zover van toepassing, wijzigen of intrekken van in 
artikel 15.1 Omgevingswet expliciet aangewezen hande-
lingen van bestuursorganen (zie daarover ook G.M. van 
den Broek, ‘Nadeelcompensatie onder de Omgevingswet: 
hoe een stelselherziening in het omgevingsrecht leidt tot 
een systeemwijziging van het nadeelcompensatierecht’, TO 
2018, afl. 4, p. 172-181).

Een volgende voorgestelde wijziging van de Awb in 
verband met onder meer het omgevingsrecht, maar ook de 
arbeidsomstandigheden-, geneesmiddelen- en telecommu-

nicatieregelgeving, betreft de aanvulling van de verplich-
ting (art. 5:20 Awb) voor eenieder om aan een toezichthou-
der alle medewerking te verlenen die deze redelijkerwijs 
kan vorderen bij de uitoefening van zijn bevoegdheden. 
Die aanvulling houdt in dat – in overeenstemming met op 
diverse terreinen van het bestuursrecht reeds geldende 
bepalingen – een sanctie opgelegd kan worden voor het 
niet (voldoende) meewerken. Terwijl op de verschillende 
bijzondere terreinen de sancties verschillen (last onder 
dwangsom of onder bestuursdwang of zelfs een boete), 
biedt de regering nu met een voorstel voor een nieuw 
derde lid voor artikel 5:20 Awb een algemene regeling. De 
daarin opgenomen algemene sanctie is de bevoegdheid 
om een last onder bestuursdwang op te leggen, hetgeen 
uiteraard ingevolge artikel 5:32 Awb betekent dat het 
bestuursorgaan ook kan beslissen tot het opleggen van 
een last onder dwangsom. Ondanks dat sprake is van een 
algemene regeling, behoudt de wetgever op bijzondere 
deelterreinen van het bestuursrecht de mogelijkheid om te 
bepalen dat ook een punitieve sanctie, in de vorm van een 
boete, opgelegd kan worden.

Wet elektronisch bestuurlijk verkeer
Digitalisering raakt het func tio neren van de overheid. De 
veranderingen die daardoor optreden in de wijze van com-
municatie tussen burgers en de overheid en de vaststel-
ling van hun rechtsverhouding, behoeven regulering. De 
relevantie daarvan wordt onderstreept door de website 
www.digitaleoverheid.nl, waar onder meer informatie kan 
worden gezocht over wetsvoorstellen die te maken hebben 
met digitalisering. Zo wordt gewerkt aan een Wet digitale 
overheid (Kamerstukken II 34972) en een Wet elektroni-
sche publicaties (Kamerstukken II 35218, een wijziging 
van de Bekendmakingswet, waardoor ook de Awb wijzigt). 
Ook werd al geruime tijd nagedacht over de moderni-
sering van de regeling inzake ‘elektronisch bestuurlijk 
verkeer’, zoals die sinds 2004 is neergelegd in afdeling 
2.3 Awb. Nadat op internet in februari 2016 een consulta-
tieversie was verschenen, bleef het lang stil. Deze zomer 
stuurde de regering dan toch eindelijk het wetsvoorstel 
Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer naar 
de Tweede Kamer (Kamerstukken II 35261). Het wetsvoor-
stel geeft regels voor het elektronisch berichtenverkeer 
tussen overheid en burgers en biedt vooral een vervanging 
voor de huidige afdeling 2.3 Awb. Daarin zal onder meer 
worden geregeld: het in het coalitieakkoord beloofde recht 
op elektronische communicatie, althans voor offi ciële 
berichten; een mogelijkheid voor de bijzondere wetgever 
om burgers eerder te verplichten tot elektronische com-
municatie; nadere regels over ontvangstbevestiging en 
notificatie; regels over de situa tie waarin bestuursorga-
nen elektronisch onbereikbaar zijn, zoals termijnverlen-
ging en verschoonbaarheid. Naast deze vervanging van 
afdeling 2.3 Awb, biedt het wetsvoorstel een aanvulling 
op artikel 2:1 Awb in de vorm van een nieuw lid 1: ‘Een 
bestuursorgaan draagt zorg voor passende ondersteuning 
bij het verkeer met dat bestuursorgaan’. Dit voorschrift 
is derhalve ook van toepassing als er geen sprake is van 
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elektronisch bestuurlijk verkeer, maar is wel van groot 
belang. Hoewel uitgangspunt van het wetsvoorstel is dat 
burgers en bedrijven de keuze hebben tussen elektronisch 
bestuurlijk verkeer of de tradi tionele vorm van verkeer 
met de overheid, ligt aan het wetsvoorstel de veronderstel-
ling ten grondslag dat op termijn de papieren communica-
tie tussen burgers en bestuursorganen zal verdwijnen. Nu 
zal dat voor vele inwoners van Nederland geen problemen 
opleveren, maar steeds vaker wordt aandacht gevraagd 
voor een tamelijk grote groep die het elektronisch verkeer 
niet eenvoudig onder de knie krijgt of zal krijgen. Ook die 
groep dient voldoende mogelijkheden te hebben om te com-
municeren met de overheid; het voorgestelde artikel 2:1 
lid 1 Awb wijst de bestuursorganen in Nederland erop dat 
voor dergelijke problemen aandacht moet bestaan.

Jurisprudentie

Herijking van het vertrouwensbeginsel in het omgevings
recht
In het KwartaalSignaal 151 is de – op verzoek van de 
voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de 
Raad van State (hierna: ABRvS of Afdeling) op 20 maart 
2019 uitgebrachte – conclusie van A-G Wattel over de 
toepassing van het vertrouwensbeginsel in de praktijk van 
het omgevingsrecht besproken (ECLI: NL: RVS: 2019: 896). 
Op 29 mei 2019 heeft de ABRvS einduitspraak gedaan 
in het geschil over een Amsterdams dakterras waarin de 
conclusie was gevraagd (ECLI: NL: RVS: 2019: 1694, AB 
2019/302, m.nt. L.J.A. Damen; zie ook ECLI: NL: RVS: 2019: 
1778, AB 2019/303, m.nt. L.J.A. Damen). In de uitspraak 
komt de Afdeling tot een drie-stappen-benadering ter 
beoordeling van een beroep op het vertrouwensbegin-
sel. Lezers van dit KwartaalSignaal worden uiteraard 
voor nadere bespreking verwezen naar de annotatie die 
gelijktijdig in Ars Aequi verschijnt (A.T. Marseille & K.J. 
de Graaf, ‘Herijking van het vertrouwensbeginsel? Over 
paardenbakken en dakterrassen’, AA 2019, p. 999-1004 
(AA20190999), maar kunnen ook terecht bij L.J.A. Damen 
& T. Groot, ‘Bij het vertrouwensbeginsel van uitzendleer 
naar de aankomstleer’, JBplus 2019, afl. 3, p. 14-32 en 
C.L.G.F.H. Albers, ‘Een frisse blik op het vertrouwens-
beginsel. Meer aandacht voor het burgerperspectief?’, Gst. 
2019/153. Bestudering leert dat er sprake is van een ge-
nuanceerde herijking van het vertrouwensbeginsel.

Ter post bezorgd: hoe lang nog alleen PostNL?
Zoals bij de meeste bestuursrechtjuristen bekend zal 
zijn, geldt voor het indienen van bezwaar en/of beroep 
in beginsel een termijn van zes weken (art. 6:7 Awb). De 
Awb bepaalt ook wanneer een bezwaar- of beroepschrift 
tijdig, binnen de termijn, is ingediend. Daarvoor geldt op 
grond van artikel 6:9 Awb de zogenoemde gemitigeerde 
verzendtheo rie. Hoofdregel is dat het geschrift op tijd is 
ingediend, als het voor het einde van de termijn is ontvan-
gen. Op grond van het tweede lid geldt evenwel ook dat 
het tijdig is ingediend wanneer het voor het einde van de 

termijn ‘ter post is bezorgd’ en ‘het niet later dan een week 
na afloop van de termijn is ontvangen’. Over de vraag of 
het geschrift daadwerkelijk voor het einde van de termijn 
ter post is bezorgd, wordt met enige regelmaat gesteggeld. 
Zo is al geruime tijd bekend dat alleen wordt aangenomen 
dat sprake is van terpostbezorging als het geschrift is 
aangeboden (in een brievenbus of bij het postkantoor) aan 
PostNL (ABRvS 25 januari 2017, ECLI: NL: RVS: 2017: 157). 
Gevolg daarvan is dat een geschrift dat weliswaar voor het 
einde van de termijn bij een postvervoerbedrijf is aange-
boden en binnen een week wordt ontvangen, toch niet-ont-
vankelijk moet worden verklaard omdat het geschrift niet 
is ontvangen binnen de termijn (en niet voldaan kan wor-
den aan de voorwaarden van art. 6:9 lid 2 Awb). Overigens 
geldt ook voor het bestuursorgaan bij het bekendmaken 
van besluiten door het toesturen aan belanghebbenden per 
post dat er gevolgen kleven aan het gebruik van een ander 
postvervoerbedrijf dan PostNL (vgl. ABRvS 13 februari 
2019, ECLI: NL: RVS: 2019: 424, AB 2019/210, m.nt. R. Stij-
nen). Gelet op een recente uitspraak van de rechtbank 
Den Haag lijkt in deze beide jurisprudentielijnen echter 
verandering te komen.

In een geslaagde poging in klare taal recht te spreken 
oordeelde de rechtbank Den Haag op 22 augustus 2019 
(ECLI: NL: RBDHA: 2019: 8610) als volgt:

‘De rechtbank moet niet alleen de wet toepassen, maar ook de uitspra-
ken van hogere rechtbanken. In Nederland is de hoogste rechtbank die 
oordeelt over verblijfsvergunningen de Afdeling bestuursrechtspraak 
van de Raad van State. Die heeft geoordeeld dat een beroep alleen op 
tijd op de post kan zijn gedaan als het is verzonden met PostNL. Het 
beroep van eiser is niet verzonden met PostNL. Toch vindt de recht-
bank dat het beroep van eiser op tijd is. Dat komt omdat de rechtbank 
voorrang moet geven aan uitspraken van de Europese rechter. Die 
heeft recent geoordeeld dat het niet is toegestaan om zonder goede 
reden één postdienst aan te wijzen waarmee beroepen op tijd kunnen 
worden ingediend.’ 

De uitspraak van de Europese rechter waarnaar de 
rechtbank Den Haag verwijst, is een uitspraak van het 
Hof van Justitie van de EU van 27 maart 2019 in een 
Pools geschil (ECLI: EU: C: 2019: 260, Pawlak/KRUS). De 
Poolse natio nale wet- en regelgeving bepaalde dat een 
processtuk enkel kan worden beschouwd als ingediend bij 
de rechterlijke instantie indien dat is verstuurd met een 
aangewezen aanbieder van postvervoer. De Poolse rechter 
stelde vervolgens de vraag of die regeling niet in strijd was 
met de Europese Postrichtlijn (2008/6/EG). De uitkomst 
was dat het zonder goede onderbouwing, waarbij gedacht 
kan worden aan de betrouwbaarheid van de postbezorging, 
niet is toegestaan om een dergelijke regeling in stand te 
houden. In de Nederlandse situa tie geldt ten eerste dat er 
geen verplichting is om PostNL te gebruiken en ten tweede 
dat het voordeel dat het versturen van een bezwaar- 
en/of beroepschrift met PostNL oplevert, is gebaseerd op 
de jurisprudentie van de hoogste bestuursrechters. Uit 
die rechtspraak vloeit echter wel voort dat er verschil is 
in de toepassing van de beoordeling van de ontvankelijk-
heid tussen verzending met PostNL en verzending met een 
ander postvervoerbedrijf. De rechtbank Den Haag heeft nu 
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bepaald dat ook aanbieding van een bezwaar- en/of beroep-
schrift voor het einde van de termijn bij een ander ver-
voersbedrijf, moet worden beschouwd als ter post bezorgd 
in de zin van artikel 6:9 lid 2 Awb. Het lijkt een kwestie 
van tijd voordat de hoogste bestuursrechters die lijn zullen 
(moeten) gaan volgen.

Uitsprakenregister asiel & bewaring geen toereikende 
openbaarmaking uitspraken
Op 30 april 2019 oordeelde ABRvS in een geschil over een 
besluit waarbij een vreemdeling in vreemdelingenbewaring 
is gesteld (ECLI: NL: RVS: 2019: 1390, AB 2019/324, m.nt. 
R. Stijnen). De vreemdeling klaagde in hoger beroep onder 
meer over het feit dat de uitspraak in eerste aanleg niet 
in het openbaar was uitgesproken; die uitspraak vermeldt 
slechts: ‘deze uitspraak is gedaan, digitaal ondertekend en 
bekendgemaakt’. Vanaf 12 juni 2017 luidt artikel 8:78 Awb: 
‘De uitspraak geschiedt in het openbaar’. De tot 12 juni 
2017 geldende tekst luidde dat de bestuursrechter de 
beslissing ter zitting uitspreekt in tegenwoordigheid van de 
griffier. Deze wetswijziging is onder meer, naast de consta-
tering dat er ontzettend weinig (publieke) belangstelling 
was voor de openbaarmakingszittingen, ingegeven door de 
mogelijkheden om openbaarmaking op andere manieren te 
laten geschieden, zoals door publicatie online op een web-
site. Daarbij is uiteraard wel overwogen (Kamerstukken II 
34059, nr. 3, p. 118) dat de openbaarheid van de uitspraak 
een fundamenteel beginsel is en de burger beschermt tegen 
geheime vonnissen en ervoor zorgt dat het recht op een 
eerlijk proces en de rechterlijke macht als geheel gecontro-
leerd kan worden. Onder meer uit jurisprudentie van het 
EHRM (zie EHRM 8 december 1983, ECLI: CE: ECHR: 1983: 
1208JUD000798477) volgt dat het openbaar uitspreken 
ook niet vereist is, wanneer iedereen toegang kan krijgen 
tot de volledige tekst van de uitspraak. 

Als gevolg van de wetswijziging is door de rechtbank be-
sloten om voor zaken waarin digitaal wordt geprocedeerd, 
namelijk in asiel- en bewaringszaken, de uitspraken op te 
slaan in het zogeheten Zaakverloopregister. Dit register is 
weliswaar voor een ieder te raadplegen, maar alleen dege-
nen die op de hoogte zijn van het zaaknummer kunnen in 
het Zaakverloopregister de voortgang van de zaak volgen 
en weten dat uitspraak is gedaan. Op grond van artikel 
8:79 lid 2 Awb kan dan een afschrift van de uitspraak 
gevraagd worden. Als men het zaaknummer echter niet 
kent, en dat is voor anderen dan partijen uiteraard al snel 
het geval, dan is dat allemaal onmogelijk. Het zogenoemde 
Zaakverloopregister kan daarom niet worden aange-
merkt als een toereikende wijze van openbaarmaking van 
uitspraken van de bestuursrechter. Dat leidde evenwel 
niet tot vernietiging van de uitspraak, omdat de ABRvS 
oordeelde dat de rechtbank de gelegenheid dient te krijgen 
haar werkwijze aan te passen zodat belangstellenden die 
niet over het zaaknummer beschikken ook eenvoudig de 
tekst van een specifieke uitspraak kunnen verkrijgen; 
daarbij is relevant dat de ABRvS heeft gezien dat inmid-
dels online een uitsprakenregister (Uitsprakenregister 
asiel & bewaring) beschikbaar is gekomen.

De vraag of het aldus in het leven geroepen Uitspraken-
register asiel & bewaring wel aan de daaraan te stellen 
eisen voor openbaarmaking voldoet, wordt in de uitspraak 
van 30 april 2019 niet beantwoord. In een andere zaak, 
waarin uitspraak werd gedaan op 9 oktober 2019 (ECLI: 
NL: RVS: 2019: 3410), wordt dat oordeel wel gegeven. Dit 
door de rechtbanken gebruikte register om een overzicht 
te geven van openbaar gemaakte uitspraken in asiel- en 
bewaringszaken is geen toereikende manier om rechter-
lijke uitspraken openbaar te maken. De ABRvS oordeelt 
daarover dat het ten onrechte geen inhoudelijke infor-
matie over de uitspraken bevat, zodat een belangstel-
lende niet kan nagaan wat de uitkomst van de procedure 
is en om welke redenen. Het publiek kan op deze wijze 
niet eenvoudig toegang hebben tot de volledige tekst 
van uitspraken. De uitkomst van de procedure is dat de 
rechtbanken (de Raad voor de rechtspraak) voorlopig te-
rug zullen keren naar de oude werkwijze, die inhoudt dat 
openbaarmakingszittingen worden gehouden, waarvan 
een proces-verbaal wordt gemaakt. Die gang van zaken is 
gesanc tioneerd door de ABRvS.

Meer menselijk maatwerk bij de Belastingdienst/
Toeslagen
Op 23 oktober jongstleden heeft de ABRvS in een tweetal 
uitspraken duidelijk gemaakt dat de Belastingdienst/Toe-
slagen meer mogelijkheden heeft maatwerk te bieden bij 
het vaststellen van het recht op kinderopvangtoeslag en 
de mogelijkheden om uitgekeerde toeslagen terug te vor-
deren (ECLI: NL: RVS: 2019: 3535 over herziening van voor-
schotten kinderopvangtoeslag en ECLI: NL: RVS: 2019: 3536 
over de terugvordering van de ten onrechte uitgekeerde 
kinderopvangtoeslag). De ABRvS komt in de uitspraken 
terug van bestendige jurisprudentie vanwege de gecon-
stateerde (schulden)problematiek die kan ontstaan bij het 
hanteren van de bestaande jurisprudentielijn. Allereerst 
betreft die jurisprudentielijn verzoeken om herziening 
van de uitgekeerde voorschotten inzake de kinderopvang-
toeslag. In het geval over de herziening van voorschotten 
overwoog de ABRvS: 

‘Volgens vaste jurisprudentie van de Afdeling moet, om voor kin-
deropvangtoeslag in aanmerking te komen, worden aangetoond dat 
het gehele bedrag aan kosten dat blijkens de gemaakte afspraken 
over kinderopvang over een jaar verschuldigd is, daadwerkelijk is 
betaald. Indien een deel van de kosten aantoonbaar is voldaan, kan 
geen aanspraak worden gemaakt op een lagere tegemoetkoming (zie 
bijvoorbeeld de uitspraken van 2 april 2014, ECLI: NL: RVS: 2014: 1114 
en 8 juni 2016, ECLI: NL: RVS: 2016: 1610).’ 

In die zaak kon de ontvanger van de voorschotten aanto-
nen dat het grootste gedeelte van de zelf aan de kinder-
opvang te betalen kosten ook daadwerkelijk was betaald, 
maar kon zij dat niet voor alle kosten. Hoewel op de hoofd-
regel enkele uitzonderingen zijn aanvaard, geldt voor die 
situa tie dat de hoofdregel zou moeten worden gevolgd en 
dat – zoals de Belastingdienst ook had gedaan – herzie-
ning van de voorschotten tot nihil aangewezen was. In de 
zaak over de terugvorderingen overwoog de ABRvS:
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‘De Afdeling heeft tot nu toe overwogen (zie bijvoorbeeld de uitspraak 
van 19 november 2014, ECLI: NL: RVS: 2014: 4179), dat artikel 26 van 
de Awir imperatief voorschrijft dat indien een herziening van een 
voorschot leidt tot een terug te vorderen bedrag, de belanghebbende 
het bedrag van de terugvordering in zijn geheel is verschuldigd en 
dat in de Awir geen bepaling is opgenomen op grond waarvan de 
Belastingdienst/Toeslagen van terugvordering kan afzien, het terug 
te vorderen bedrag kan matigen, of van een ander dan de belangheb-
bende kan terugvorderen.’ 

Deze jurisprudentielijn leidt dus dwingend tot het te-
rugvorderen van het gehele bedrag dat ten onrechte is 
uitgekeerd. De ABRvS komt echter van beide lijnen in de 
jurisprudentie terug. Gelet op de (frequente) schulden-
problematiek die aan de orde is gesteld in verschillende 
rapporten van onder meer de Wetenschappelijke Raad 
voor het Regeringsbeleid en de Natio nale ombudsman en 
die door de toepassing van de bestendige jurisprudentie 
kan ontstaan, oordeelt de ABRvS dat die nu wordt her-
overwogen. Daarbij merkt de ABRvS op dat de regelgeving 
(toch) mogelijkheden biedt om meer maatwerk te leveren. 
Dat leidt ertoe dat de ABRvS uitspreekt dat de Belasting-
dienst/Toeslagen de bevoegdheid heeft om het voorschot 
alleen te verlagen (en dus niet geheel op nihil te zetten) 
en tevens om minder terug te vorderen (dan het gehele 
bedrag dat is uitgekeerd), met name in gevallen waarin 
volledige betaling door de ontvanger aan de kinderopvang 
niet aangetoond kan worden. De Belastingdienst/Toesla-
gen heeft de voorliggende beslissingen gelet op die nieuwe 
jurisprudentie onvoldoende gemotiveerd. De nieuwe ju-
risprudentie heeft gevolgen voor oude, lopende en nieuwe 
zaken, zo meldt de ABRvS in het bij de uitspraken beho-
rende persbericht. 

Overige literatuur
 – G. Boogaard, E.M.M.A. Driessen & W. den Ouden, ‘Een 
algemene regeling voor het Right to Challenge. Over 
interfaces in het publiekrecht’, NJB 2019/2352;

 – L.A. van Heusden, ‘Exceptieve toetsing 2.0’, JBplus 
2019, afl. 2;

 – W. Konijnenbelt, ‘Normstelling in het bestuursrecht’, 
NTB 2019/28;

 – A.G. Mein & A.T. Marseille, ‘Responsieve bezwaarbehan-
deling in theo rie en praktijk’, NTB 2019/36;

 – H. Nummerdor-Buijs & J.C. de Wit, ‘Exceptieve toetsing 
van het verdeelmodel uitkeringsbudget Participatiewet’, 
Gst. 2019/155 en Gst. 2019/156;

 – M.H.W.C.M. Theunisse, ‘Artikel 2:4 Awb gewogen: de rol 
van schijn van vooringenomenheid en schijn van belan-
genverstrengeling’, JBplus 2019, afl. 2.


