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Wetgeving
Als het gaat om de wijzigingen van de Awb zelf, was de 
afgelopen periode niet erg spannend. Sinds de invoering 
van de Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen op 
1 oktober 2009, maken vele bestuursrechtelijke bronnen 
gewag van de mogelijkheid dat een bestuursorgaan gedu-
rende 42 dagen elke dag een dwangsom verbeurt indien 
het – na verloop van een termijn van 14 dagen na schrif-
telijke ingebrekestelling – nog altijd niet tijdig beslist op 
een aanvraag om een beschikking te nemen. Artikel 4:17 
Awb regelde tot 1 januari 2019 dat de verbeurde dwang-
som maximaal 1260 euro kan bedragen (14 dagen 20 euro, 
14 dagen 30 euro en 14 dagen 40 euro). Deze wettelijke 
bedragen kunnen op grond van artikel 11:2, tweede lid, 
Awb worden gewijzigd bij ministeriële regeling voor zover 
de consumentenprijsindex (CPI) daartoe aanleiding geeft. 
Het is bijzonder dat een wet kan worden gewijzigd door 
een ministeriële regeling, maar als het enkel gaat om de 
indexering van wettelijke bedragen, blijkt onze democrati-
sche rechtsstaat dat goed te keuren. Het ligt voor de hand 
dat grote(re) bezwaren bestaan indien bij ministeriële 
regeling (of bij AMvB) een ruimere bevoegdheid wordt 
gecreëerd om de wet te wijzigen (vgl. Verzamelwet Brexit, 
Kamerstukken II 2018/19, 35084). Wat daar ook van zij, per 
1 januari 2019 is gebruikgemaakt van de in artikel 11:2 
lid 2 Awb neergelegde bevoegdheid (Stcrt. 2018, 65542). De 
bedragen zijn geïndexeerd en de maximaal te verbeuren 
dwangsom is gestegen naar 1442 euro (14 dagen 23 euro, 
14 dagen 35 euro en 14 dagen 45 euro), mits de schrifte-
lijke ingebrekestelling is ontvangen na 1 januari 2019. 
Uit de toelichting lijkt overigens te volgen dat de minister 
voor Rechtsbescherming zich daarbij heeft verteld door uit 
te gaan van een verhoging naar 1440 euro (p. 5). Ook de 
griffierechten en de bedragen inzake de proceskostenver-
goeding werden verhoogd.

Jurisprudentie

Conclusie I: afgeleid belang 
Op 14 juni 2018 verzocht de president van de Centrale 
Raad van Beroep in het belang van de rechtsontwikkeling 
en de rechtsvorming aan raadsheer advocaat-generaal 
Widdershoven een conclusie te nemen in de zin van 
artikel 8:12a Awb. Het was de eerste keer dat een ver-
zoek afkomstig was van de CRvB. De op 7 november 2018 
genomen conclusie (ECLI: NL: CRVB: 2018: 3474) betreft 
het belanghebbendebegrip van artikel 1:2 Awb in twee bij 

een grote kamer van de CRvB aanhangige zaken, meer 
in het bijzonder de eis dat een appellant een rechtstreeks 
(direct door het besluit) geraakt belang heeft, en dus niet 
een afgeleid belang. In de twee geschillen stelt een derde 
beroep in tegen een besluit dat niet aan hem is geadres-
seerd, maar dat hem wel financieel raakt. 

De ene zaak betreft een zorgverlener die opkomt tegen 
een aan een cliënt gericht besluit waarin het college van 
B&W beslist dat het aan de cliënt op grond van de WMO 
2015 toegekende persoonsgebonden budget niet langer 
kan worden uitbetaald aan en besteed bij die specifieke 
zorgverlener, omdat de zorg niet aan de kwaliteitseisen 
voldoet. De vraag is of de zorgverlener een eigen recht-
streeks geraakt belang heeft en dus als belanghebbende 
moet worden aangemerkt of dat sprake is van een belang 
dat is afgeleid van het belang van de cliënt (zie voor de 
vraag en het belang daarvan ook r.o. 4.2 van de conclusie). 

De andere zaak betreft een verzekeringsmaatschappij  
die procedeert tegen een op grond van de Wet WIA door 
het dagelijks bestuur van het UWV genomen besluit waar-
bij een arbeidsongeschiktheidsuitkering aan een werk-
nemer is toegekend: een loongerelateerde WGA-uitkering 
(werkhervattingsuitkering gedeeltelijk arbeidsgeschikten), 
waarbij de mate van arbeidsongeschiktheid van de werk-
neemster is vastgesteld op 100%. Omdat de werk gever 
eigenrisicodrager is voor die uitkering zal de uitkering 
achteraf op de werkgever worden verhaald. De inmiddels 
failliete werkgever is niet in staat te betalen, maar was 
tegen het risico van arbeidsongeschiktheid van haar werk-
nemers verzekerd bij de verzekeringsmaatschappij. Ook 
hier is de vraag aan de orde of sprake is van een direct 
geraakt (eigen) belang of van een afgeleid belang.

Ingevolge het ‘leerstuk’ inzake afgeleid belang wordt 
een eiser in een bestuursrechtelijke procedure niet als 
belanghebbende in de zin van artikel 1:2 lid 1 Awb aan-
gemerkt (en dus niet-ontvankelijk verklaard) als ‘deze 
slechts middellijk, namelijk via het belang van een ander, 
door een besluit in zijn of haar belangen wordt geraakt’. 
Niet zelden gaat het dan om gevallen waarin beiden 
een contractuele relatie met elkaar hebben. Zo wordt in 
beginsel een werknemer niet als belanghebbende aan-
gemerkt bij het besluit tot stopzetting van de subsidie 
aan zijn werkgever. Het belang van de werknemer wordt 
beschouwd als een belang dat is afgeleid van het (paral-
lelle) belang van de werkgever; in het bestuursrecht wordt 
in veel gevallen alleen de eerstbetrokkene als belangheb-
bende aangemerkt. In de op 7 november 2018 genomen 
conclusie staat de advocaat-generaal uitvoerig stil bij 
de jurisprudentie van elk van de hoogste bestuursrech-
ters inzake dit leerstuk. Dat levert het beeld op dat het 
belanghebbendebegrip in dit verband geen rustig bezit 
is en dat de hoogste bestuursrechters niet in alle opzich-
ten op een lijn zitten. De CRvB is dogmatisch streng, 
de Afdeling is minder streng en het CBb zit dichter bij 
de Afdeling dan bij de CRvB (r.o. 6.34). Nadat ook een 
overzicht wordt geboden van de literatuur (r.o. 7), komt 
Widdershoven toe aan zijn eigen standpunt. Hij komt met 
een vijftal vuistregels voor de toepassing van het leerstuk, 
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zodat de hoogste bestuursrechters meer een lijn kunnen 
trekken, de nuanceringen consistenter en voorspelbaarder 
worden toegepast en de gehanteerde terminologie eendui-
diger is. Daarbij maakt de advocaat-generaal gebruik van 
‘twee normatieve ankerpunten’, die ‘het karakter van een 
minimumvereiste of ondergrens’ hebben. Als eerste wordt 
vervolgens het congruentievereiste genoemd. Een derde 
moet niet als ‘afgeleid belanghebbende’ de toegang tot de 
bestuursrechtelijke rechtsbescherming worden onthouden 
als het besluit jegens hem onrechtmatig kan zijn in de 
zin van artikel 6:162 BW (en dus aan het relativiteits-
vereiste van art. 6:163 BW wordt voldaan). Als tweede 
gaat Widdershoven ervan uit dat de eiser als belangheb-
bende zou moeten worden beschouwd indien hij door een 
besluit wordt geraakt in een recht of rechtens beschermd 
belang, zoals ook wordt gegarandeerd door de artikelen 6 
en 13 EVRM en artikel 47 van het EU Handvest van de 
grondrechten. Met die ankerpunten in gedachten biedt de 
conclusie de volgende vijf vuistregels.

1 Afgeleid belang is niet aan de orde als de derde in kwes-
tie een zelfstandig eigen belang heeft dat bij het besluit 
rechtstreeks betrokken is. Een dergelijk eigen belang 
kan in een andere hoedanigheid bestaan, maar bijvoor-
beeld ook vanwege de reële mogelijkheid dat de derde 
wordt geschaad in een aan een zakelijk of fundamenteel 
recht ontleend eigen belang.

2 Afgeleid belang moet de derde niet worden tegengewor-
pen als zijn belang bij een besluit materieel niet parallel 
loopt met dat van de eerstbetrokkene.

3 Afgeleid belang moet de derde niet worden tegengewor-
pen als de betrokkenheid van zijn rechts- of belangposi-
tie bij het besluit een zelfstandige aanspraak op rechts-
bescherming rechtvaardigt.

4 Afgeleid belang kan aan de derde worden tegengewor-
pen als zijn belang parallel loopt met dat van de eerst-
betrokkene en zijn belang uitsluitend via een contrac-
tuele relatie met de eerstbetrokkene bij dat besluit 
betrokken is.

5 In plaats van de verwevenheidscorrectie die in de recht-
spraak van de Afdeling thans soms wordt toegepast om 
de bestuurder/enig aandeelhouder als belanghebbende 
aan te merken als alleen hij en niet de vennootschap zelf 
beroep tegen het besluit heeft ingesteld, moet dat beroep 
worden toegerekend aan de vennootschap.

Uit vuistregels 1 en 3 volgt volgens Widdershoven dat de 
zorgverlener die opkomt tegen het stopzetten van het uit-
betalen van het persoonsgebonden budget een rechtstreeks 
bij het besluit betrokken belang heeft en dus aangemerkt 
moet worden als belanghebbende. Datzelfde geldt op grond 
van vuistregel 1 voor de verzekeringsmaatschappij die 
opkomt tegen het besluit tot toekenning van de uitkering 
aan de werknemer; dat is met name het geval omdat het 
besluit is vastgesteld voorafgaand aan de faillietverkla-
ring van de werkgever. Wordt het besluit vastgesteld na 
faillietverklaring, dan staat vuistregel 4 eraan in de weg 
dat de verzekeringsmaatschappij wordt aangemerkt als 

belanghebbende in de zin van artikel 1:2 lid 1 Awb. Op het 
moment van schrijven heeft de grote kamer van de CRvB 
nog geen uitspraak gedaan.

Conclusie II: gedoogverklaring een besluit?
Op 16 januari 2019 nam staatsraad advocaat-generaal 
Widdershoven op een verzoek van de voorzitter van de 
Afdeling bestuursrechtspraak van 3 september 2018 een 
conclusie (ECLI: NL: RVS: 2019: 86). Deze conclusie is geno-
men in het bij de Afdeling aanhangige hoger beroep inzake 
een (persoonsgebonden) gedoogverklaring die het college 
van B&W van de gemeente Bladel op 6 juni 2016 afgaf aan 
de eigenaar van een perceel waarop sinds 1993 een illegaal 
bouwwerk staat. Het college verbond aan de gedoogver-
klaring als een van de vier voorwaarden dat die vervalt 
zodra de huidige eigenaar het perceel verkoopt of als hij 
overlijdt. De eigenaar acht deze voorwaarde te beperkend 
en komt op tegen de gedoogverklaring. De rechtbank 
oordeelde dat het beroep tegen de aan de gedoogverkla-
ring verbonden voorwaarden niet-ontvankelijk is omdat 
er geen sprake is van een besluit in de zin van artikel 1:3 
Awb en verklaarde het beroep voor het overige ongegrond. 
De voorzitter van de Afdeling vraagt de advocaat-generaal 
een conclusie te nemen over de vraag of, mede gelet op de 
belangen van de gedoogde en mogelijke derden bij rechts-
bescherming ter zake van beslissingen over gedogen, de 
aan de eigenaar verleende persoonsgebonden gedoogver-
klaring met de daaraan verbonden voorwaarden al dan 
niet als een besluit in de zin van artikel 1:3 lid 1 Awb 
moet worden aangemerkt. De conclusie gaat echter ook in 
op het besluitkarakter (en daarmee op de appellabiliteit) 
van verwante gedoogbeslissingen: de (intrekking van een) 
gedoogverklaring en de gedoogweigering.

Widdershoven schetst ten eerste drie invalshoeken die 
het spanningsveld bepalen waarin de vraag moet wor-
den beantwoord: de bestuursrechtelijke dogmatiek, het 
belang van individuele rechtsbescherming en het belang 
van een effectieve handhaving. In de bestuursrechtelijke 
dogmatiek is uitgangspunt dat het niet voor de hand ligt 
om een gedoogverklaring (de schriftelijke beslissing van 
een bestuursorgaan om een overtreding, meestal onder 
voorwaarden, niet te zullen handhaven) als een besluit 
aan te merken, omdat niet direct duidelijk is dat er een 
verandering in de wereld van het recht is beoogd. Gelet  
op het belang van de individuele rechtsbescherming 
wordt onder omstandigheden een beslissing van een 
bestuursorgaan die geen besluit is, ondanks de dogmatiek, 
gelijkgesteld met een besluit. Gesproken wordt wel van 
het strategische besluitbegrip; om redenen van indivi-
duele rechtsbescherming wordt een appellabele hande-
ling (besluit in de zin van art. 1:3 Awb) gecreëerd, terwijl 
daar dogmatisch gezien geen sprake van is. Met de derde 
invalshoek benadrukt Widdershoven dat een teveel aan 
rechtsbescherming(smomenten) ten koste kan gaan van de 
effectieve rechtshandhaving. In het onderstaande schets 
ik kort de conclusie van de advocaat-generaal, waarin hij 
heeft getracht het ‘juiste midden’ tussen de verschillende 
invalshoeken te vinden (zie ook r.o. 7).
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Voor zover sprake is van een afwijzing van een handha-
vingsaanvraag van een derde-belanghebbende, is sprake 
van een appellabele beschikking op grond van artikel 
1:3, tweede lid, Awb (afwijzing van een aanvraag om een 
beschikking te nemen). Die afwijzing kan een gedoogver-
klaring impliceren; als zodanig is een dergelijke verklaring 
geen beschikking. Tegen de appellabele beschikking kan 
(door de derde) bij de bestuursrechter worden geproce-
deerd. In die procedure staat dan uiteraard ook, zij het 
indirect, de (impliciete) gedoogverklaring ter discussie. 
Ook voor de overtreder (die gedoogd wordt) is sprake van 
een appellabele beschikking, maar zijn bezwaar of beroep 
daartegen is niet-ontvankelijk omdat de overtreder geen 
procesbelang heeft bij een rechterlijk oordeel over die 
afwijzing. 

Is ambtshalve of op verzoek van de overtreder schrif-
telijk een gedoogverklaring door het bevoegde gezag 
afgegeven, dan moet die (tevens) worden gezien als een 
weigering om een besluit te nemen in de zin van artikel 
6:2 onder a Awb. Het impliceert immers de weigering om 
een besluit te nemen over het toepassen van een bestuur-
lijke sanctie. Een weigering om een besluit te nemen wordt 
voor de rechtsbescherming met een besluit gelijkgesteld. 
Relevant is (ook hier) dat die gelijkstelling niet de gedoog-
verklaring als zodanig betreft. In een eventuele procedure 
van een derde tegen de weigering staat, zij het (wederom) 
indirect, de gedoogverklaring ter discussie. De overtreder 
heeft geen procesbelang in een procedure tegen de weige-
ring een besluit te nemen.

Gelet op het voorgaande zal niet verbazen dat Widders-
hoven ook concludeert dat de gedoogverklaring als zodanig 
(en de weigering of intrekking daarvan) geen besluit in de 
zin van artikel 1:3 Awb is. Vanuit het belang van de indivi-
duele rechtsbescherming dienen deze bestuurshandelingen 
echter wel gelijkgesteld worden met een appellabel besluit 
indien de alternatieve rechtsweg waarlangs de overtreder 
een oordeel van de bestuursrechter over deze beslissingen 
kan krijgen onevenredig bezwarend is.

De overwegingen van de advocaat-generaal leiden tot 
de conclusie dat de persoonsgebonden gedoogverklaring 
waarover in de gemeente Bladel een geschil was ontstaan 
tussen de overtreder en het college van B&W geen besluit 
is in de zin van artikel 1:3 Awb. Omdat het bovendien 
voor de overtreder niet onevenredig bezwarend is om over 
de aan de gedoogverklaring verbonden voorwaarden een 
oordeel van de bestuursrechter te krijgen, is er ook vanuit 
het perspectief van de individuele rechtsbescherming geen 
reden om de (voorwaarden aan de) gedoogverklaring met 
een appellabel besluit gelijk te stellen.

Hoorplicht bij invorderingsbeschikkingen
Op grond van artikel 4:12 lid 1 Awb kan de plicht van het 
bestuursorgaan om een belanghebbende op grond van 
artikel 4:8 Awb de gelegenheid te bieden een zienswijze te 
geven over een voorgenomen besluit (hoorplicht), achter-
wege blijven bij financiële beschikkingen. De beslissing 
tot het invorderen van een verbeurde dwangsom is zo’n 
financiële beschikking, zodat het horen van de overtreder 

achterwege zou kunnen blijven. Echter, op 12 september 
2018 oordeelde de Afdeling bestuursrechtspraak (ECLI: 
NL: RVS: 2018: 2956; zie over die hoorplicht ook de conclusie 
van de A-G, ABRvS 4 april 2018, ECLI: NL: RVS: 2018: 1152) 
in een voor de bestuursrechtelijke handhavingspraktijk 
belangrijke uitspraak dat bestuursorganen verplicht zijn 
gelegenheid te bieden om een zienswijze op het voornemen 
tot invordering te geven voordat het invorderingsbesluit 
wordt genomen. In die uitspraak leidde het achterwege 
blijven van het horen derhalve tot een vernietiging van het 
invorderingsbesluit. Dat lijkt een krachtig signaal voor de 
praktijk.

Op 21 november 2018 heeft de Afdeling evenwel de 
gevolgen van die nieuwe hoofdregel (‘verplicht horen voor 
invorderen’) in een nieuwe uitspraak genuanceerd (ECLI: 
NL: RVS: 2018: 3806). De Afdeling wijst op vaste jurispru-
dentie waarin zij oordeelt dat het niet naleven van de 
hoorplicht bij de voorbereiding van het besluit in primo, 
kan worden hersteld in de bezwaarschriftprocedure (zie 
r.o. 14.1, ABRvS 3 december 2003, ECLI: NL: RVS: 2003: 
AN9239). In de nieuwe uitspraak van 21 november 2018 
had de geadresseerde van het invorderingsbesluit inder-
daad in de bezwaarschriftprocedure alsnog gelegenheid 
gekregen zijn zienswijzen kenbaar te maken, zodat er geen 
reden was voor vernietiging van het besluit. Het ligt in 
de rede, maar daar ging het in de aangehaalde uitspra-
ken niet over, dat ook toepassing van artikel 6:22 Awb 
over het passeren van gebreken, zoals het niet voldoen 
aan de hoorplicht, onder omstandigheden mogelijk moet 
worden geacht (zie daarover CRvB 31 januari 2017, ECLI: 
NL: CRVB: 2017: 371, m.nt. M. Wever, en A.M.L. Jansen, 
‘Passeren schending hoorplicht’, TAR 2018/52).

Europese eisen aan rechtsbescherming revisited
Op 21 december 2018 stelde de rechtbank Limburg een 
zestal prejudiciële vragen aan het HvJ EU inzake de 
(beperking van de) rechtsbescherming, in het bijzonder 
tegen beslissingen met gevolgen voor het milieu (ECLI: 
NL: RBLIM: 2018: 12159). De bij de rechtbank aanhangige 
beroepen zijn ingediend tegen een omgevingsvergunning 
voor het uitbreiden van een varkensstal (bouwen van een 
bouwwerk en wijzigen van een inrichting in de zin van 
art. 2.1 lid 1 onder a en onder e Wabo). Een van de appel-
lanten is een dierenarts die op ruim 20 km afstand woont 
van de voorziene uitbreiding, zodat hij niet als belangheb-
bende kan worden aangemerkt. Een aantal andere appel-
lanten hebben niet voldaan aan de in het Nederlandse 
bestuursrecht – op grond van artikel 6:13 Awb – geldende 
eis dat de belanghebbende die beroep instelt ook zienswij-
zen moet hebben ingediend tegen het ter inzage gelegde 
ontwerpbesluit als de uniforme openbare voorbereidings-
procedure is gevolgd – tenzij dat die belanghebbende niet 
redelijkerwijs kan worden verweten. Daarbij is relevant 
dat het Nederlandse recht voor deze specifieke vergun-
ning heeft bepaald dat een ieder zienswijzen mag indienen 
tegen het ontwerpbesluit, terwijl enkel een belangheb-
bende in de zin van artikel 1:2 Awb beroep mag instellen. 
Vast staat dat de besluitvorming valt onder de werking 
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van (art. 6 en 9 van) het Verdrag betreffende toegang tot 
informatie, inspraak in besluitvorming en toegang tot de 
rechter inzake milieuaangelegenheden (Verdrag van Aar-
hus), waarbij de EU partij is en welk verdrag op Europees 
niveau is geïmplementeerd in de EU-richtlijnen inzake 
industriële emissies (2010/75/EU) en milieu-effectbeoorde-
ling (2014/52/EU). 

Ten aanzien van de dierenarts die naar nationaal recht 
niet als belanghebbende kan worden aangemerkt en der-
halve niet tot het ‘betrokken publiek’ in de zin van artikel 
9 lid 2 Verdrag van Aarhus behoort, vraagt de rechtbank 
zich (in r.o. 6.3) af of leden van ‘het publiek’ die – zoals 
de dierenarts – niet behoren tot ‘het betrokken publiek’, 
toegang tot de rechter dienen te hebben zodat de rechter 
een oordeel kan geven over een gestelde schending van de 
in artikel 6 leden 3, 7 en 9 Verdrag van Aarhus voor het 
publiek geldende procedurevereisten en inspraakrechten. 
Bijvoorbeeld over de vraag of het bestuur op de juiste wijze 
heeft voldaan aan de verplichting om kennis te geven van 
de mogelijkheid om zienswijzen in te dienen. In de kern 
komt de vraag van de rechtbank erop neer of het Neder-
landse stelsel van rechtsbescherming, dat de toegang tot 
de bestuursrechter geheel ontzegt aan degene die niet als 
belanghebbende kan worden aangemerkt, wel in over-
eenstemming is met het EU-recht en/of het Verdrag van 
Aarhus.

Ook ten behoeve van de andere appellanten, die welis-
waar allen belanghebbende zijn, maar niet hebben voldaan 
aan de in artikel 6:13 Awb neergelegd eis dat een ziens-
wijze is ingediend in de voorbereidingsprocedure, heeft de 
rechtbank vragen aan het HvJ EU. Op 2 december 2015 
heeft de Afdeling bestuursrechtspraak (ECLI: NL: RVS:  
2015: 3703, r.o. 21.9 en 21.10), onder meer naar aanleiding 
van een beroep op de uitspraak van HvJ EU 15 oktober 
2009 (ECLI: EU: C: 2009: 631) en 15 oktober 2015 (ECLI: EU: 
C: 2015: 683), overwogen dat de eis dat een zienswijze moet 
zijn ingediend in een bestuurlijke (voor)procedure die moet 
worden doorlopen voorafgaand aan de toetsing door een 
bestuursrechter, niet in strijd is met EU-recht en/of het 
Verdrag van Aarhus. De rechtbank vraagt zich echter af 
of de uit artikel 6:13 van de Awb voortvloeiende koppeling 
tussen inspraak in de besluitvormingsprocedure en toe-
gang tot de rechter verenigbaar is met het EU-recht en/of 
het Verdrag van Aarhus. De vragen van de rechtbank zien 
nadrukkelijk ook op de zogenaamde onderdelenfuik (zie 
r.o. 2.2.4 en 10.5.1) die is gebaseerd op artikel 6:13 Awb en 
impliceert dat een beperkte inbreng van de belanghebben-
de in de bestuurlijke voorprocedure als consequentie kan 
hebben dat de rechter het besluit niet in zijn geheel kan 
beoordelen op de materiële en formele rechtmatigheid.

Nu de vragen zijn gesteld, is het (lang) wachten op de 
potentieel verstrekkende antwoorden van het HvJ EU. 

Vermeldenswaardig in dit verband is overigens ook de in 
de literatuur (al vaker) opgeworpen vraag of de rechtsbe-
scherming tegen plannen en programma’s in de Nederland-
se rechtsorde voldoet aan de daaraan ingevolge het Verdrag 
van Aarhus en het Unierecht te stellen eisen (vgl. E.H.J. 
Plambeck, ‘Het Nederlandse stelsel van rechtsbescherming 

tegen plannen en programma’s getoetst. Over het belang 
van het Verdrag van Aarhus en het Unierecht’, TO 2018, 
afl. 4, p. 165-171; zie ook ABRvS 17 oktober 2018, ECLI: NL: 
RVS: 2018: 3324, AB 2019/15, m.nt. L.S. Braaksma).

Literatuur
Tot slot lijkt het aangewezen om in deze bijdrage te wijzen 
op het verschijnen van een bundel bijdragen ter gelegen-
heid van het 25-jarig bestaan van de Awb. Na afronding 
van dit KwartaalSignaal zal op 8 februari 2019 de bundel 
25 jaar Awb. In eenheid en verscheidenheid verschijnen 
met zo’n 75 bijdragen over verschillende thema’s uit de 
Awb door gerenommeerde auteurs, onder redactie van 
T. Barkhuysen, A.T. Marseille, W. den Ouden, J.A.F. Peters 
& R.J.N. Schlössels. Ik weet zeker dat elke lezer van Kwar-
taalSignaal die deze aflevering over bestuurs(proces)recht 
tot deze woorden heeft gelezen, geboeid zal zijn door de 
inhoud van die bundel.
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