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Voorwoord
Jaarlijks brengt de Raad van State verslag uit van zijn werk-

Het verslag bevat ook dit jaar de vertrouwde rubrieken en

zaamheden. Het jaarverslag biedt een uitstekende gelegenheid

onderdelen. U vindt er het jaarlijkse beeld in cijfers van de beide

om publiekelijk verantwoording af te leggen voor de resultaten

taken van de Raad van State, advisering en bestuursrechtspraak,

van het werk en de middelen die daarvoor zijn ingezet.

en de overzichten van legisprudentie en jurisprudentie over

Ook kunnen met een jaarverslag algemene beschouwingen

2013. De legisprudentie- en jurisprudentieoverzichten van de

worden gegeven over het werk die uitstijgen boven het niveau

voorgaande jaren zijn gedigitaliseerd, zodat u op een eenvoudige

van concrete adviezen en concrete uitspraken die de Raad van

manier kunt zoeken in de databank die de ontwikkeling van de

State jaarlijks in forse aantallen uitbrengt en openbaar maakt.

legisprudentie en jurisprudentie in de afgelopen jaren weergeeft.

Intern biedt het de mogelijkheid het verloop van de werkzaamheden te evalueren en naar aanleiding daarvan zo nodig

De algemene beschouwingen over de Raad van State en

verbeteringen door te voeren.

zijn beide Afdelingen, advisering en bestuursrechtspraak, zijn
eveneens op jaarverslag.raadvanstate.nl te vinden. Maar al deze

Ieder jaar besteedt de Raad van State veel zorg aan zijn

beschouwingen zijn ook in druk verschenen. Deze uitgave

jaarverslag als informatiebron voor de verschillende doel-

heeft u nu in handen.

groepen die de Raad volgen: burgers, wetenschappers, rechters,
bestuurders, volksvertegenwoordigers, wetgevingsjuristen bij

In De Raad in de staat worden de ontwikkelingen verkend in

de departementen, bestuursrechtjuristen bij gemeenten en pro-

de politiek-bestuurlijke omgeving waarin de Raad van State

vincies, journalisten. Dit jaar verschijnt het volledige jaarverslag

functioneert. 2013 werd gekenmerkt door de nog beperkte

wederom online, waardoor alle informatie snel en gemakkelijk

stabiliteit op politiek, economisch en monetair terrein en door

toegankelijk is voor de diverse doelgroepen. Het is te raad-

het sluiten van akkoorden, onder meer op het terrein van de

plegen via jaarverslag.raadvanstate.nl.

zorg, woningmarkt, arbeidsmarkt en pensioenen. Onderlinge
verwevenheid en afhankelijkheid bepaalden het beeld.
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Deze ontwikkelingen zijn niet nieuw. De toename, omvat-

En een trend die zij in 2013 waarnam was die van een

tendheid en indringendheid van deze ontwikkelingen zijn

‘strenger bestuur’: de introductie van verscherpte verplichtin-

symptomen van het veranderend handelingsvermogen van de

gen, verhogingen van strafmaat en verzwaring van boetes.

nationale overheid. Hierover en over de implicaties daarvan
gaat het eerste hoofdstuk.

In het laatste hoofdstuk ten slotte, De Raad als bestuursrechter,
besteedt het jaarverslag aandacht aan belangrijke ontwikke-

In De Raad als institutie ligt de nadruk op de Raad van State

lingen in 2013 voor de twee hoofdfuncties van de Afdeling

als staatkundige institutie. In de taken van de Raad komt een

bestuursrechtspraak als hoogste algemene bestuursrechter.

groot aantal aspecten van het functioneren van de staat samen,

Enerzijds de individuele zaak overstijgende bevordering van

niet alleen tussen wetgeving en rechtspraak, maar ook tussen

de rechtsont-wikkeling en het bewaken van de rechtseenheid,

bestuurlijke actualiteit en continuïteit van staat en constitutie,

en anderzijds de definitieve geschilbeslechting op het niveau

tussen nationale autonomie en Europese samenwerking en

van de individuele zaak. Ook wordt ingegaan op de ontwik-

tussen het land Nederland en het Koninkrijk.

kelingen in 2013 op het gebied van het constitutionele recht
en het Europese recht vanwege de betekenis daarvan voor het

In De Raad als adviseur worden de terugkerende thema’s en

algehele bestuursrecht.

onderwerpen in de wetgevingsadvisering van 2013 nader beschouwd. De herverdeling van overheidstaken door decentra-

In 2013 heeft de Afdeling advisering 442 adviezen uitgebracht.

lisatie kwam in het werk van de Afdeling advisering regelmatig

De Afdeling bestuursrechtspraak heeft vorig jaar ruim 14.200

aan de orde in de concrete wetsvoorstellen die de regering ter

uitspraken gedaan. Een volledig overzicht van de cijfers, door-

advisering aan haar voorlegde. Ook in 2013 constateerde de

looptijden, kosten en personeel is opgenomen in het digitale

Afdeling advisering dat de kwaliteit van wetgeving onder druk

jaarverslag. De belangrijkste kengetallen van het afgelopen jaar

staat.

zijn op de laatste pagina van deze uitgave opgesomd.
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Voor de kwaliteit van zijn werk is de Raad afhankelijk van de
kennis en deskundigheid en ervaring, inzet en loyaliteit van al
degenen die bij de Raad werken: staatsraden en medewerkers.
Het is altijd jammer als mensen de Raad verlaten, al dan niet
wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd.
In 2013 vertrokken zes staatsraden en 28 medewerkers.
Afscheid is echter nodig om tot vernieuwing te komen.
Het lukt gelukkig elk jaar weer om nieuwe staatsraden en
nieuwe, vaak jonge, kwalitatief goede medewerkers aan te
trekken. In 2013 kon de Raad acht nieuwe staatsraden
(in buitengewone dienst) en 37 nieuwe medewerkers
verwelkomen.
En 2013 was het jaar waarin de Raad van State na 33 jaar
een nieuwe voorzitter kreeg.
mr. J.P.H. Donner
vice-president Raad van State
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De Raad
in de staat

1

10

1.1

Een terugblik

voor de begrotingsvoorstellen voor 2014 en voorstellen voor
hervorming van de woningmarkt, de arbeidsmarkt en de

Staatkundig was 2013 het jaar van de regeringswisseling. Na

pensioenen. Daarmee kwam de politiek op het oog in rustiger

een regering van 33 jaar deed koningin Beatrix afstand van

vaarwater. In het laatste deel van het jaar werd dit bekroond

de troon en werd de Prins van Oranje ingehuldigd als koning

met een opwaartse bijstelling van de groeiverwachting.

Willem-Alexander. 2013 was eveneens het jaar van de eerste
festiviteiten rond de herdenking van de staatkundige om-

Behalve de wisseling van het voorzitterschap was 2013 geen

wenteling waaruit twee eeuwen geleden het Koninkrijk der

bijzonder jaar voor de Raad van State. De instroom van

Nederlanden ontstond. Bovenal werd 2013 echter gekenmerkt

zaken bij zowel de advisering als de bestuursrechtspraak was

door instabiliteit op politiek, economisch en monetair terrein.

lager dan in voorgaande jaren, maar dit had geen gevolg voor

Weliswaar leek er een ommekeer te komen in de crisis rond de

de werklast, gegeven het karakter van de voorstellen en de

euro, de economische recessie en de politieke wisselingen van

bestaande werkvoorraad. De ontwikkelingen in politiek en

de afgelopen jaren, maar de ontwikkelingen op ieder van die

economie klonken wel door in het werk van de Raad. De

terreinen waren in 2013 nog zeer onzeker. Met het bereiken

Afdeling bestuursrechtspraak begon het jaar met de behande-

van overeenstemming over het bankentoezicht en in nieuwe

ling van de beroepen tegen het onteigeningsbesluit van SNS

maatregelen met betrekking tot de begrotingsdiscipline in de

REAAL en SNS Bank. De Afdeling advisering werd gecon-

eurolanden, werd in 2013 wel een verdere stap genomen in de

fronteerd met een onregelmatige instroom van voorstellen als

aanpak van de oorzaken van de crisis rond de euro.

gevolg van de akkoorden, die vanwege de implicaties voor
de begroting steeds een spoedbehandeling vergden. In enkele

Aandacht trok in het bijzonder de wijze waarop het kabinet

gevallen moesten voorstellen waarover eerder was geadviseerd,

politiek, bestuurlijk en maatschappelijk draagvlak wist te

na een nieuw akkoord, worden heroverwogen.

verwerven voor het regeringsbeleid op basis van het regeerakkoord dat eind 2012 door beide regeringspartijen was gesloten.

1.2

Het aanzien van 2013

In de eerste helft van 2013 bereikte het kabinet akkoorden
met sociale partners en andere maatschappelijke organisaties

1.2.1 Spanning tussen moeten en kunnen

over de invulling van een aantal hervormingen waartoe in het

Op het oog was 2013 een jaar waarin de economisch-

regeerakkoord was besloten met het oog op het herstel van

monetaire stormen van de afgelopen jaren leken te luwen en

de overheidsfinanciën, de verdeling van lasten en groei in de

de politiek in een rustiger vaarwater kon worden gebracht.

economie. In de tweede helft van het jaar bereikte het kabinet

Onder het oppervlak was de situatie echter nog onrustig,

voorts overeenstemming met drie oppositiepartijen over steun

zowel politiek, economisch als monetair. Onrust die mede
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zijn oorzaak vindt in de verwevenheid van ontwikkelingen

afgelopen vijf jaar aanhoudend sterke groei in de kosten van

en de wederzijdse afhankelijkheid tussen handelen en actoren,

zorg en sociale zekerheid, die vrijwel onbeheersbaar lijkt.

en de nog gebrekkig daarop afgestemde mechanismen van
besluitvorming. Die verwevenheid en afhankelijkheid zijn in

Het soms gebrekkige vermogen om in een verweven werke-

de afgelopen jaren toegenomen onder invloed van crises en

lijkheid waarin de onderlinge afhankelijkheid is toegenomen,

de gevolgen daarvan. Daarbij komt dat sinds het uitbreken van

beslissingen te nemen die de omstandigheden vergen, hebben

de crisis duidelijk is geworden dat Nederland niet ontkomt

het aanzien van 2013 in het bijzonder bepaald voor bestuur

aan de aanpak van een aantal bekende structurele problemen:

en politiek, economie en overheidsfinanciën en de Europese

moeilijk beheersbare overheidsuitgaven (zorg en sociale zeker-

aanpak van het economische herstel.

heid), het functioneren van de woningmarkt, de financiële
sector en de arbeidsmarkt en de duurzame houdbaarheid

1.2.2 Bestuur en politiek

van pensioenen. Hoewel op ieder van deze onderwerpen de

Eind 2012 bereikten de fracties van VVD en PvdA in de

standpunten vaak al jaren vastliggen, wist het kabinet nieuwe

Tweede Kamer overeenstemming over een regeerakkoord

ontwikkelingen in gang te zetten. Dat alleen al verdient

waarin afspraken werden gemaakt over ‘grote hervormingen

erkenning. Wel moest de Afdeling advisering in haar adviezen

en noodzakelijke doorbraken’ op het terrein van de zorg, de

over de wetsvoorstellen waarin deze ontwikkelingen hun

woningmarkt, de arbeidsmarkt, de inkomensoverdrachten,

beslag kregen, vaststellen dat de voorgestelde stappen tekort-

het buitenlandbeleid, op energiegebied en rond decentra-

schieten bij wat ook door het kabinet zelf als noodzakelijk

lisatie. Financieel en sociaal-economisch stelde het kabinet

werd gezien.

zich ten doel: orde in de overheidsfinanciën, eerlijk delen
en bevordering van duurzame groei. In dat kader stelde het

De economie leefde in 2013 geleidelijk op. Na een nog

kabinet zich tot taak om netto € 16 miljard extra te besparen

somber eerste half jaar was er in de tweede helft van het jaar

op de overheidsuitgaven. Nieuwe ramingen van het Centraal

sprake van een eerste opleving. Dat neemt echter niet weg

Planbureau noopten het kabinet begin 2013 zelfs om in 2014

dat Nederland achterblijft bij andere landen, wat ook werd

nog € 4,3 miljard aanvullend te bezuinigen. Het akkoord kon

bevestigd door de relatieve daling van de Nederlandse eco-

echter niet zonder meer op steun in de Eerste Kamer rekenen.

nomie in vergelijking met andere landen. Bovendien zijn de

Daardoor ontstond een complexe situatie waarin het kabinet

gunstiger groeiverwachtingen niet toereikend om de groei van

tegelijkertijd maatschappelijk, bestuurlijk en politiek steun

de staatsschuld te compenseren, die gevolg is van aanhoudend

moest verwerven. Complex, omdat niet alleen de uitkomsten

hoge overheidstekorten. In zijn advies in september over de

van overleg, maar ook de gesprekspartners onderling verweven

Miljoenennota 2014 wees de Raad van State op de in de

en afhankelijk waren.
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Het kabinet trad in overleg met de sociale partners, de zorg-

Regeren bij akkoord onderstreept het pluriforme en gede-

sector, belangenorganisaties, de VNG, het IPO en de Unie

centraliseerde karakter van het politieke en maatschappelijke

van Waterschappen. In de loop van de eerste helft van 2013

krachtenveld. Akkoorden met sociale partners, mede-over-

resulteerde dit in diverse akkoorden. Maar daarnaast moest het

heden en politieke tegenstanders over elementen van het

kabinet in overleg treden met verschillende oppositiefracties

regeringsbeleid zijn niet nieuw. Het is een aspect van een

in de Tweede Kamer om in de Eerste Kamer politieke steun

pluriforme samenleving en een gedecentraliseerde eenheids-

te krijgen voor zijn voorstellen. In februari 2013 resulteerde

staat die het besturen in Nederland al eeuwen bepaalt.Vroeger

dit in een woonakkoord met de fracties van D66, CU en SGP

vond de nodige afstemming plaats in adviesraden waarin maat-

en in oktober in een akkoord met diezelfde partijen over de

schappelijke verbanden en belangen vertegenwoordigd waren;

begroting voor 2014. Met deze drie partijen werd op 

het akkoord blijkt daar nu de vervanging van. Hoewel de

18 december 2013 ook een akkoord bereikt over de pensioen-

beweging die het kabinet op deze wijze heeft weten te bewer-

opbouw (Witteveenkader).

ken in al jaren vastzittende discussies eerbiedwaardig is, vormt
de afhankelijkheid van akkoorden voor beleid en maatregelen

Het leverde een beeld op van 2013 als een jaar van akkoor-

die wezenlijk geacht worden voor het herstel van economie

den. Gebruik van eenzelfde begrip akkoord voor de diverse

en overheidsfinanciën, een opvallend en riskant aspect van het

afspraken verhult evenwel het heterogene karakter. Er waren

handelingsvermogen van kabinetten in deze tijd. De inzet op

akkoorden met belangengroeperingen (energieakkoord),

akkoorden betekent immers dat wat nodig wordt geacht, ver-

met vertegenwoordigers van rechtstreeks belanghebbenden

trekpunt is voor onderhandeling en niet de uitkomst. Een stap

(zorgakkoord, onderwijsakkoord), met sociale partners (sociaal

terug is vrijwel uitgesloten. Bovendien biedt het de deelnemers

akkoord, pensioenakkoord), met de mede-overheden en met

de mogelijkheid om nieuwe wensen op andere terreinen af te

Kamerfracties (begrotingsakkoord 2014, woonakkoord, pensi-

dwingen en te dreigen met opzegging van eerdere akkoorden.

oenakkoord). Strekking en object van de akkoorden variëren
soms sterk; van wederzijdse afspraken naar onderlinge afstem-

Besturen op basis en door middel van akkoorden en afspraken

ming van handelen, tot instemming met beleidsvoornemens en

zal in de toekomst nog sterker het patroon worden. Centraal

toezeggingen omtrent overheidshandelen. De akkoorden zijn

in de kabinetsplannen is de decentralisatie naar gemeenten van

ten dele ook onderling verweven. Soms betroffen de akkoor-

substantiële verantwoordelijkheden op het terrein van zorg en

den afspraken over instemming met of uitvoering van eerder

sociale zekerheid.Voorstellen over de jeugdzorg, de arbeids-

met andere partijen gesloten akkoorden, wat dan weer leidde

participatie en delen van de zorg, werden inmiddels ingediend.

tot herziening van de eerdere afspraken. Het roept het beeld

Aard en omvang van deze verantwoordelijkheden brengen

op van regeren bij akkoord.

mee dat gemeenten, met uitzondering van de allergrootste,
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de nieuwe taken in onderlinge samenwerking zullen moeten

maakt keuzen in het licht van zijn situatie (schuld, inkomen)

uitvoeren. Gevolg is dat gemeenten bij de uitvoering van hun

en zijn verwachtingen omtrent kosten, vermogensontwikke-

taken steeds meer afhankelijk worden van onderlinge overeen-

ling, toekomstig inkomen en andere (on)zekerheden. Omdat

stemming en afspraken.

buffers zijn verdwenen en marges klein zijn, is echter ieder
voor het realiseren van zijn keuzen meer dan anders afhanke-

1.2.3 Economie en overheidsfinanciën

lijk van anderen. Aanpassing door de één heeft gevolgen voor

Ook op het punt van de economische ontwikkeling en de

de ander en daarbij verschilt het aanpassingsvermogen onderling,

overheidsfinanciën bepaalden onderlinge verwevenheid en

alsook ieders mogelijkheden om aanpassingen op anderen af te

afhankelijkheid het beeld. Nederland (overheid, burgers en

wentelen. Daarbij komt nog dat overheidsbeleid en sturing in

bedrijven) hebben jaren op te grote voet geleefd door te

tijden van aanpassing vaak onverwachte, tegenvallende effecten

optimistische groeiverwachtingen, het leven met tekorten,

hebben door reacties van derden. Kortom, de negatieve eco-

maar bovenal de illusie dat papieren vermogensaanwas reëel

nomische effecten worden versterkt door ieders beduchtheid

besteedbaar is (zoals aandelenkoersen, huizenprijzen, pensi-

voor wat anderen doen en wat de toekomst nog kan brengen.

oenvooruitzichten). Gevolg is een ‘balanscrisis’.Veel mensen

Coördinatie en oriëntatie, zicht op wat andere actoren doen en

treffen nu acute maatregelen om de onbalans tussen vermogen

beperking van de mogelijkheden tot afwenteling zouden die

en verplichtingen te reduceren. De economische situatie wordt

effecten kunnen beperken.1

bepaald door de aanpassingsprocessen die gelijktijdig bij overheid, burgers en bedrijven plaatsvinden. Een substantieel deel

Alleen al door de opeenvolging van kabinetten en steeds weer

van het lopende inkomen wordt hiervoor gebruikt en niet

wisselende beleidsvoornemens kon er in de afgelopen jaren,

voor consumptieve bestedingen; de ‘balansrecessie’ waarover de

zelfs met de beste wil van de wereld, maar zeer beperkt oriën-

Miljoenennota 2014 spreekt.

tatie, zekerheid en regulering geboden worden. Ook dan geldt
dat structurele aanpassing en herstructurering niet mogelijk

Het streven naar balansherstel bij de verschillende actoren is in

zijn zonder een breuk met het ‘gangbare’. Hoe moeilijk dit is,

ieders eigen belang, maar vanwege de onderlinge verweven

bewijst de niet te stuiten expansie van het collectieve aandeel

heid van beslissingen en de uitkomsten daarvan, dreigt de

in de economie dat de private sector overschaduwt. De (bruto)

som van ieders handelen nadeliger te zijn dan met onder-

collectieve uitgaven belopen inmiddels meer dan de helft van

linge afstemming van de aanpassingsprocessen en maatvoering mogelijk zou zijn. Bij herstel uit een balanscrisis lijkt
het ‘verborgen-hand-mechanisme’ omgekeerd te werken, bij
gebrek aan vertrouwen en zekerheid. Ieder van de actoren
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1

In haar adviezen bij de Miljoenennota 2013 en 2014 heeft de Afdeling
advisering bepleit om burgers en bedrijven meer zicht te bieden op
omvang van lasten en risico´s die in de toekomst op hen afkomen.

het BNP. De oorzaak ligt in het bijzonder bij de substantiële

lijke beslissingen kwamen pas in de tweede helft van 2013 tot

groei van de collectieve uitgaven aan zorg en sociale zeker-

stand en veel zal nog afhangen van de besluitvaardigheid en de

heid. De Miljoenennota 2014 stelde vast dat bij een negatieve

creatie van werkbare beslissingsmechanismen in geval één of

groei van het BNP sinds 2008 de uitgaven hiervoor fors zijn

meer banken opnieuw in moeilijkheden raken.

toegenomen, terwijl investeringsuitgaven voor onderwijs en
uitgaven voor veiligheid en openbaar bestuur, veel minder toe-

Wat de begrotingsdiscipline in de eurolanden betreft, r ichten

nemen of zelfs afnemen. Die trend is niet houdbaar; de groei

de regels van de Europese Monetaire Unie zich vooral op

van collectieve uitgaven voor zorg en sociale zekerheid zal in

het aanscherpen van de procedures om te verzekeren dat

lijn gebracht moeten worden met de trendmatige ontwikke-

de nationale besluitvorming rond de overheidsfinanciën in

ling van het BNP. Zonder aanvullend beleid leidt de groei van

overeenstemming is met de regels terzake. In 2013 zijn met het

deze uitgaven tot het oplopen van de tekorten of tot verdere

zogenoemde ‘two-pack’ de regels in de Europese Unie rond

verdringing van andere uitgaven of verhoging van collectieve

de budgettaire discipline verder aangescherpt.2 In januari 2013

lasten.

bracht de Afdeling advisering op verzoek van de Eerste Kamer
een voorlichting uit over de implicaties van de afspraken op

1.2.4 Internationale samenwerking en Europa

Europees niveau voor de democratische betrokkenheid bij

De voortgang bij de aanpak van de monetaire problema-

de besluitvorming over de nationale begroting. De nieuwe

tiek rond de euro binnen de Europese Unie vormt eveneens

afspraken stellen hoge eisen aan de besluitvaardigheid en het

een illustratie van de spanning tussen moeten en kunnen. Een

handelingsvermogen van de lidstaten, omdat de speelruimte

spanning die samenhangt met de noodzaak om in een situatie

om pijnlijke maatregelen uit de weg te gaan of uit te stellen,

van maatschappelijke verwevenheid en afhankelijkheid tot

aanzienlijk afneemt. De maatregelen die Griekenland in de

gezamenlijke besluitvorming te komen in welke behoefte maar

afgelopen jaren moest treffen, zullen waarschijnlijk een uitzon-

beperkt kan worden voorzien. De crisis rond de euro nam

dering blijven, omdat de nieuwe procedures mede bedoeld zijn

in 2013 geleidelijk af. Individuele landen (Ierland, Estland en

om te voorkomen dat het opnieuw zo ver komt in een land.

op enige afstand Spanje) lieten een aanmerkelijke verbetering

Maar dat laat onverlet dat zij een illustratie vormen van de

zien, maar de structurele oorzaken van de crisis – gebrekkige

eisen die aan nationale besluitvorming en handelingsvermogen

begrotingsdiscipline en ontoereikend bankentoezicht – bleven

gesteld kunnen worden. Zolang men onder elkaar is, geldt als

aanwezig. Mede door het wegvallen van de acute crisissfeer

verstandig politiek adagium: ‘Als het niet kan zoals het moet,

rond de euro en van de Duitse Bondsdagverkiezingen liep de
besluitvorming over de begrotingsdiscipline en het gemeenschappelijke toezicht op banken vertraging op. De noodzake-

2

In de Wet houdbare overheidsfinanciën zijn EU-regelingen rond
budgettaire discipline opgenomen.
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moet het maar zoals het kan’. In een wereld waarin ontwik

gen. Publieke besluitvorming en uitvoering komen door deze

kelingen onderling verweven zijn en men steeds meer van elkaar

ontwikkelingen steeds meer in een spagaat tussen wat nodig

afhankelijk is, neemt de ruimte voor het laatste alternatief snel af.

wordt geoordeeld en wat politiek mogelijk blijkt. Niet alleen
in Nederland, maar ook elders. In de Verenigde Staten dreigde

1.3

Staat en handelingsvermogen

het functioneren van de federale overheid verlamd te raken
door de blokkade van de besluitvorming over de begroting.

1.3.1 Toenemend onvermogen?

Onder verwijzing naar dit soort verschijnselen wordt in

Deze ontwikkelingen zijn niet nieuw. Akkoorden met sociale

recente beschouwingen over staat en politiek gesproken over

partners en maatschappelijke groeperingen vormen vanouds

de opkomst van de vetocratie3, het einde van macht4 of van

een kenmerkend aspect van regeren in Nederland. Beslissen

post-democratie.5

onder de druk van internationale politieke, economische of
monetaire ontwikkelingen, is evenmin nieuw. De Europese

De aanduidingen alleen al wijzen erop dat deze ontwikke-

integratie was mede gericht op het reduceren van onzeker

lingen zorgelijk zijn, omdat ze het vertrouwen aantasten in

heden op dat punt. Inperking van nationale beleidsvrijheid

instituties en mechanismen die bedoeld zijn om het vertrou-

door overdracht van bevoegdheid, regels en verplichtingen

wen in en de rechtmatigheid van het handelen van de staat te

van Europees recht waren, mede met het oog op die beoogde

verzekeren.6 Overheidsmacht berust immers mede op beelden

reductie van onzekerheid, vanaf het begin een kenmerkend en

omtrent de effectiviteit daarvan. Hoewel de beschouwingen

beoogd aspect daarvan.

ongetwijfeld wijzen op symptomen waarvan vele voorbeelden
te vinden zijn, is het de vraag of deze daadwerkelijk wijzen op

De toename, omvattendheid en indringendheid van deze

het vastlopen van de democratische rechtsstaat.

ontwikkelingen roepen echter steeds meer vragen op over het
handelingsvermogen van de nationale overheid. Internationale
verwevenheid – politiek, economisch, maatschappelijk – maakt

3	F. Fukuyama, The Decay of American Institutions, The American interest, 8 december 2013; en H. Goslinga, Politieke dommekracht maakt

dat internationale en Europese afspraken en regels steeds meer
nodig zijn, maar daarmee worden ook grenzen gesteld aan nationale besluitvorming en handelen. Politieke verscheidenheid

veel kapot, Trouw, 9 januari 2014.
4	Moisés Naim, The End of Power: From Boardrooms to Battlefields and
Churches to States, Why Being In Charge Isn’t What It Used to Be,

en uiteenlopende belangen leiden tegelijkertijd tot verzwakking van de besluitvaardigheid bij nationale bestuursorganen.
Inspraak, publiek debat, overleg en rechtsbescherming lijken
daarnaast te leiden tot vertraging of blokkade van beslissin-

16

Basic Books, March 2013.
5

Colin Crouch, Post-Democracy, Cambridge 2004 Polity Press.

6

Zie in dit verband het onderzoek waaruit blijkt dat 39% van de ondervraagden voorkeur heeft voor een sterke man in de politiek.

1.3.2 Evolutie van staatsmacht

nootschappen hun eigen veiligheid niet meer waarborgen.

Het handelingsvermogen van staten verandert al sinds eeuwen,

Economische en monetaire stabiliteit die wezenlijk zijn voor

mede onder invloed van veranderende concepten en belangen die

nationale economische groei en maatschappelijke ontwik-

overheidsoptreden legitimeren. De staat, als bestendige organi-

keling, kunnen niet meer nationaal gewaarborgd worden.

satie van overheidsmacht, berustte aanvankelijk vooral op het

Grensoverschrijdend verkeer is fysiek (transport, migratie),

belang van externe veiligheid en interne vrede.7 Onder invloed

economisch en maatschappelijk (telecommunicatie, mobiliteit)

van het denken in termen van sociaal contract, democratie

explosief toegenomen. Activiteiten kunnen zich daardoor vaak

en rechtsstaat werd de nationale staat in de loop van de 19e

eenvoudig aan de nationale rechtsmacht onttrekken. En terwijl

eeuw meer en meer geabstraheerd en geïdealiseerd als basis

het nationale en internationale maatschappelijke leven steeds

van nationale eenheid, veiligheid, politieke orde en rechts

afhankelijker is van de nieuwe communicatiemiddelen kunnen

zekerheid; zeker nadat de staat, als democratische staat, bekleed

ook de grootste staten de integriteit en veiligheid daarvan niet

was met de macht om de wet te stellen en te veranderen.

verzekeren. Internationale bedrijven met soms een economi-

Vanaf het einde van de 19e eeuw werd daarmee de grondslag

sche omvang die de economie van nationale staten overstijgt,

gelegd voor de uitbreiding van de maatschappelijke functie van

verplaatsen hun bedrijvigheid naar keuze, waardoor zij grote

overheidsmacht, die behalve rechtseenheid, rechtsgelijkheid

invloed kunnen hebben op de nationale besluitvorming.

en rechtszekerheid, ook sociaal-economische zekerheid en

Om deze en andere motieven moeten nationale staten deze

gelijkheid moest gaan waarborgen, om vervolgens weer verder

belangen in internationale of bovennationale verbanden

uitgebreid te worden tot maatschappelijke emancipatie en

behartigen. Tegelijkertijd nemen de nationale politieke en

zorg. Onder invloed van concepten als welvaartsstaat, verzor-

maatschappelijke eenheid en cohesie af als gevolg van dezelfde

gingsstaat of welzijnsstaat, zijn sinds de Tweede Wereldoorlog

ontwikkelingen.

de reikwijdte en indringendheid van overheidsverplichtingen
en lasten enorm uitgebreid.

De ontwikkelingen zijn onder invloed van de economischmonetaire crisis en de gevolgen daarvan voor de overheids-

De belangen en motieven die tot dusver de groei van over-

financiën, sinds 2008 in een stroomversnelling gekomen. Zo

heidsmacht en handelingsvermogen legitimeerden, boeten in

nopen monetaire instabiliteit en economische recessie versneld

deze tijd aan betekenis in. Met uitzondering van zogenoemde

tot begrotingsdiscipline en financiële integratie. Ook binnens-

supermachten kunnen individuele staten zonder bondge-

lands lijkt de staat zich op een aantal terreinen terug te trekken. De beschikbare middelen voor klassieke staatstaken, zoals

7	‘What is life without the state, but poor, nasty, brutish and short’,
Th. Hobbes, Leviathan.

veiligheid, openbaar bestuur, ordening, rechtspraak, nemen af
door de noodzaak tot bezuiniging en de nog steeds groeiende
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kosten van zorg en sociale zekerheid. Toegang tot de rechter

maat impliceert de verplichting tot tegenprestatie, bijdragen

wordt kostbaarder en de geloofwaardigheid van de nationale

naar vermogen en steun van de naaste omgeving. De indivi-

defensie dreigt door voortdurende bezuinigingen te worden

duele situatie van burgers moet steeds gedetailleerder in kaart

uitgehold. Rechtseenheid, rechtsgelijkheid en gelijke sociale

worden gebracht en zal steeds gedetailleerder worden geregeld.

en maatschappelijke voorzieningen treden terug voor decen

Daarover zal op den duur steeds meer informatie worden uit-

tralisatie. Individuele aanspraken maken plaats voor verstrek-

gewisseld, om misbruik en fraude te voorkomen.

king op maat naar behoefte. Burgers zullen daarvoor in de
toekomst weer in de eerste plaats op eigen vermogen, familie,

Wat oogt als vermindering van de betekenis van centrale

vrienden en omgeving zijn aangewezen. Die hernieuwde

bestuursorganen en nationale staten is een uitbreiding van over-

wederzijdse afhankelijkheid heeft ook gevolgen voor het proces

heidsmacht. Keerzijde daarvan is dat die overheidsmacht steeds

van maatschappelijke emancipatie.

meer in onderlinge samenwerking tussen overheden wordt uitgeoefend, binnen geordende kaders of op geïntegreerde wijze.

1.3.3 Beslissen en handelen in netwerken

Niet alleen internationaal en Europees, maar ook binnenslands.

Deze veranderingen versterken het beeld van onvermogen

Gemeentelijke bevoegdheden worden steeds vaker uitgeoefend

van de staat en het beeld dat deze niet langer autonoom en

in het kader van gemeenschappelijke regelingen of bestuursak-

democratisch kan beslissen en handelen in het algemeen

koorden. Op het moment dat bestuursorganen daarvan – uit

belang. Dat is echter het beeld indien men de focus uitsluitend

eigen belang – willen afwijken, voelen die regelingen en be-

richt op het functioneren van nationale centrale organen. Het

stuursakkoorden weliswaar als beperking, maar op het moment

miskent dat de staat door die ontwikkelingen zijn invloed tot

dat anderen – om hen moverende redenen – daarvan willen

ver over de grens heeft uitgebreid.Via de Europese instituties

afwijken, bieden die regelingen juist bescherming van de eigen

en besluitvorming heeft Nederland, in gezamenlijkheid met

belangen. Het is een vergelijkbaar effect als bij procedures,

andere landen, invloed en rechtsmacht gekregen op ontwikke

waarborgen en rechtsbescherming in het nationale recht. Die

lingen buiten de territoriale grenzen die daarbinnen gevolgen

zijn bedoeld om de gestage groei van nationale bevoegdheden

hebben.Via de NAVO heeft Nederland invloed op de collec-

en mogelijkheden aanvaardbaar te maken, maar zullen soms

tieve defensie zonder alle kosten daarvan te hoeven dragen. Als

ook als beperking daarvan ervaren worden.

lidstaat heeft Nederland invloed op de inhoud van Europese
besluiten, waaraan landen buiten de Unie ook gebonden zijn,

De besluitvorming en uitoefening van overheidsmacht zijn

zonder eenzelfde invloed daarop te hebben. Evenzo heeft

als gevolg van deze ontwikkeling steeds minder als hiërar

decentralisatie tot gevolg dat de overheid binnenslands de

chische piramide van bevoegdheden en verantwoordelijkheden

burger steeds dichter op de huid komt te zitten. Beleid op

georganiseerd, maar meer als netwerk en systeem. Betrokken
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overheden en bestuursorganen kunnen daarbinnen minder

Deze veranderingen in de wijze waarop overheidsmacht wordt

naar eigen inzicht en goeddunken handelen, maar gezamenlijk

uitgeoefend, verklaren veel van de onvrede over het functione-

kan men de belangen die de uitoefening van overheidsmacht

ren van overheden. Want terwijl de mechanismen van besluit-

rechtvaardigen, beter behartigen. Overheden zijn daarmee

vorming en uitvoering veranderen, zijn de waarborgen rond

acteurs in een systeem geworden, in plaats van autonome

publieke besluitvorming, zoals democratie, toezicht, openbaar-

entiteiten. Het is uitdrukking van een werkelijkheid waarin

heid en georganiseerde tegenmacht nog veelal gericht op de

verwevenheid en afhankelijkheid toenemen.

afzonderlijke deelnemers daaraan. Naast nieuwe mogelijk
heden hebben de veranderingen in de uitoefening van over-

1.4

Implicaties veranderend handelingsvermogen

heidsmacht dan ook onmiskenbaar beperkingen en nadelen.
Besluitvorming door meerzijdige onderhandeling zal minder

1.4.1 Nieuwe mogelijkheden en beperkingen

slagvaardig en daadkrachtig zijn (ook als niet steeds unanimi-

Wat oogt als onvermogen, is veel meer de reactie op hoe

teit is vereist) dan besluitvorming door eenzijdige beslissing

moet worden omgegaan met toenemende verwevenheid en,

(ook als deze democratisch verantwoord moet worden). Het

in wisselwerking daarmee, met toenemende pluriformiteit en

zal minder beantwoorden aan de nood en behoeften die ieder

verscheidenheid. Besluitvorming vindt steeds meer plaats door

afzonderlijk ziet of ervaart, wanneer de voordelen en urgen-

onderhandeling binnen een georganiseerd systeem van regels

tie daarvan niet algemeen gedeeld worden of gelijk worden

en verplichtingen. Dat biedt voordelen van stabiliteit, schaal

ervaren.

en zekerheid, maar stelt beperkingen aan de mogelijkheid om
autonoom te handelen.

Openbaarheid bij besluitvorming in meerzijdige onderhandelingen is moeilijk. Men wil zich niet op voorhand in de kaart

Die verandering in besluitvorming is vaak maar ten dele

laten kijken. Openbaarheid bij onderhandelingen is contra-

gevolg van een bewuste keuze. Er is gekozen voor de NAVO,

productief en toelichting achteraf zal beperkt en persoonlijk

maar toenemende afhankelijkheid daarvan en van de militaire

gekleurd zijn. Het leidt daarom tot het anonimiseren van de

kracht van anderen komt vooral door de aanhoudende bezui-

uitoefening van overheidsmacht en tot beslissingen die zich

niging op het eigen defensieapparaat. Er is gekozen voor vrij

minder goed laten controleren dan die welke na inspraak en

verkeer en open grenzen, maar de groeiende afhankelijkheid

publiek debat bij meerderheid worden genomen. Tegenhanger

van internationale markten is het gevolg van het streven om

daarvan is dat minderheden en deelbelangen binnen meerzij-

welvaart te vermeerderen, export zeker te stellen en kosten van

dige onderhandelingen meer gewicht hebben dan bij meerder

controle bij grensoverschrijding te beperken.

heidsbesluitvorming. De uitkomst is vaak minder doelmatig
en een ‘stap terug’ is vrijwel onmogelijk, maar het draagvlak
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voor de uitkomst is potentieel breder. Om die reden zal het

(Spanje, België, het Verenigd Koninkrijk). Opvallend daarbij

minder eenvoudig zijn om maatregelen te veranderen als zij

is het verschijnsel dat een vraagstuk dat binnenslands door

minder doelmatig blijken. Besluitvorming door meerzijdige

opschaling moet worden opgelost in het grensoverschrijdend

onderhandeling wordt nog verder gecompliceerd indien intern

verkeer juist door herstel van autonomie moet worden opge-

samenhangend beleid in meerdere fora aan de orde komt. Dit

lost. Het miskent enerzijds dat betrokkenheid binnen een over-

is het geval bij gemeenten die in verschillende gemeenschap-

zichtelijke schaal een belangrijke basis voor draagvlak en legiti-

pelijke regelingen moeten opereren of als economisch-mone-

mering vormt, en anderzijds dat herstel van autonomie binnen

taire vraagstukken deels in de Unie, deels tussen eurolanden

een beperkt gebied leidt tot onmacht binnen een omvattender

besloten moeten worden. Deze problematiek speelt overigens

gebied, en daarmee een voortdurende bron van instabiliteit,

op vele niveaus bij de uitvoering van overheidsvoorzieningen

conflicten en onzekerheid vormt.

waar veel instanties gelijktijdig bij eenzelfde probleem betrokken zijn, bijvoorbeeld gezins- en jeugdhulpverlening.

Het integreren van de besluitvorming – door opschaling van
gemeenten of verdere overdracht van bevoegdheid – voor deze

1.4.2 Geen eenvoudige oplossingen

nadelen zal, zo dit al mogelijk is, vaak geleidelijk gerealiseerd

Eenvoudige remedies voor deze bezwaren zijn er niet. Men

moeten worden. De ontwikkelingen terugdraaien die geleid

kan samenwerking tussen overheden beperkt houden tot

hebben tot de bestaande praktijk van overleg en besluitvor-

overleg en onderlinge afstemming met behoud van autonomie,

ming bij meerzijdige onderhandeling binnen georganiseerde

maar dat levert niet de zekerheden op waar in nationale

systemen, is weinig realistisch, gegeven de oude problemen die

besluitvorming op voort kan worden gebouwd. Dergelijke

dan herleven. Daarom zal men in de praktijk van de nationale

zekerheden vereisen wederzijds bindende afspraken en

democratische besluitvorming antwoorden moeten vinden

eventueel gemeenschappelijke uitvoering, maar dat beperkt

op de beperkingen van deze wijze van besluitvorming en de

de autonomie en slagkracht. Slagkracht die weer herwonnen

onvrede daarover.

kan worden bij volledige integratie van besluitvorming, maar
waarmee de eigen autonomie, en daarmee vaak betrokkenheid,

1.4.3 Waarborgen en legitimering

wordt ingeleverd.

In haar voorlichting over de implicaties van de Europese regels
van begrotingsdiscipline heeft de Afdeling advisering een aan-

Vaak gesuggereerde oplossingen berusten doorgaans op herstel

tal richtingen aangegeven waarin oplossingen gezocht zouden

van piramidale, monarchale verhoudingen (één verantwoorde

kunnen worden voor de vragen die rijzen rond de verschui-

lijke persoon of instantie), zoals herindeling in grotere

vende besluitvorming over de beg roting. Zo zouden het

gemeenten, of herstel van nationale of regionale autonomie

publieke debat en de democratische verantwoording naar een
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eerder moment in het proces van besluitvorming verschoven

worden en de optie om te volstaan met wat kan in plaats van

kunnen worden. Dat geldt niet alleen voor begrotingen, maar

wat moet steeds beperkter wordt, dienen de mechanismen die

ook voor de besluitvorming over maatregelen die in een ander

regering en politiek bepalen bij de urgentie van wat nodig is

gremium door onderhandeling worden vastgesteld. Debat

en de beperkte opties die zich aandienen, versterkt te worden.

en verantwoording zullen zich daarbij moeten richten op de
inbreng in de besluitvorming in plaats van op de uitkomst

Kwaliteit in voorbereiding is nodig, maar niet voldoende.

daarvan. Het dient zich op hoofdzaken te richten; op moge

Nieuwe waarborgen en mechanismen zijn nodig die de besluit-

lijke uitkomsten, eigen prioriteiten en randvoorwaarden voor

vorming over en de uitoefening van overheidsmacht beter

een aanvaardbaar resultaat. Dat vereist andere informatie dan

aanspreekbaar maken, die blokkades in besluitvorming oplos-

concrete tekstvoorstellen: informatie over mogelijke gevolgen,

baar maken en die mogelijkheden bieden om uitkomsten te

de positie van anderen en belangen die in het geding zijn.

legitimeren. Bij onderhandeling dreigt ieder van die aspecten

Discussie over de precies gewenste uitkomst is weinig zinvol;

in de knel te komen. Gegeven de decentralisatie van delen van

hoe nauwkeuriger de bedoeling, des te waarschijnlijker dat het

de overheidszorg en de gemiddelde omvang van gemeenten,

praktisch resultaat een geheel ander is.

gaat het bij deze problematiek niet alleen om internationale
besluitvorming, maar in toenemende mate ook om bin-

Voorbereiding bij dit soort besluitvorming is wezenlijk.

nenlandse besluiten.Voorkomen moet worden dat stroperige

Institutioneel geheugen, ervaring en vaardigheden zijn daarbij

besluitvorming of blokkades daarin gezichtsbepalend zijn.

van groot belang. Zorgelijk is dat deze snel afnemen door
frequente wisseling van personeel. Het stelsel van strategische

In het bijzonder is aandacht nodig voor de legitimering van

adviesorganen biedt de mogelijkheid om verder vooruit te

deze wijze van uitoefening van overheidsmacht. Binnen de

denken en het debat over consequenties en opties te voeren

nationale democratische rechtsstaat zijn er in beginsel drie

zonder dat een kabinet daarmee voortijdig wordt gecommit-

methoden van legitimering van publieke besluitvorming:

teerd of zich in de kaart laat kijken. Vanuit die optiek is de

democratische besluitvorming over nieuwe regels op basis

voortgaande aantasting van het stelsel van strategische advies-

van publiek debat (wetten en beleid), rechterlijke uitleg van

organen zorgelijk. Juist omdat verder vooruitgedacht moet

wat eerder besloten is (verdragen, rechtsregels) en gezagheb-

8

9

bende beslissing op basis van kennis en deskundigheid (advies,
8	Een voorbeeld is de in 2012 door de Tweede Kamer gevraagde voorlichting over privacy verordening; Kamerstukken II 2011/2012, 32 761, nr. 32.
9	Zie advies van 1 februari 2013 (Kamerstukken II 2013/14, 33 817, nr. 4;
zaak W04.12.0508)

onderzoek, deskundigen of wijzen). De laatste vorm van
legitimering is voor bijzondere vraagstukken voor bepaalde
sectoren van grote betekenis. Zie alleen al de rol die de
Europese Centrale Bank in korte tijd heeft gekregen bij de
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oplossing van de crisis rond de euro. Bij reguliere publieke

initiatief als het voorstel van het Tweede Kamerlid Taverne om

besluitvorming speelt deskundigheid ook vaak een grote rol;

de Grondwet in die zin te wijzigen dat niet langer de rechter,

neem bijvoorbeeld de rol van medici bij de beoordeling van

maar de wetgever beslist over de conformiteit van de natio-

arbeidsongeschiktheid. Dat neemt niet weg dat in de moderne

nale wet aan internationale verplichtingen10, is uiting van dit

staat democratische besluitvorming, bestuurlijke uitvoering

gevoel. De discussie over het vrij verkeer van personen, over

en rechtspraak de centrale rol hebben bij de legitimering

de rol van het Europese Hof voor de rechten van de mens in

van publieke besluitvorming. De gesignaleerde verschuiving

Straatsburg, over het Verenigd Koninkrijk en de rol van het

in de uitoefening van overheidsmacht impliceert dat de rol

Bundesverfassungsgericht in Duitsland bij de aanpak van de

van vertegenwoordigende organen beperkt wordt door de

eurocrisis, zijn andere symptomen van deze ontwikkeling. Het

noodzaak om met andere organen in de onderhandeling te

zijn signalen dat ook de legitimerende werking van rechtspraak

beslissen over maatregelen en regels. Dat betekent dat de rol en

en rechterlijke controle op grenzen stuiten.

betekenis van bestuur en rechter toenemen. De legitimering
van het bestuur is daarbij sterk afhankelijk van democratische

Het lijkt voorshands een vraagstuk dat vooral in Europees en

controle en rechterlijke toetsing, en de gevoelde urgentie dat

internationaal kader speelt. Dit miskent dat met de decentrali-

er in concrete gevallen beslist en gehandeld moet worden.

satie van de verantwoordelijkheid voor zorg en sociale zeker-

Naarmate de bestuurlijke uitoefening van overheidsmacht

heid naar gemeenten en met de nadruk daarbij op beleid op

minder aanspreekbaar en controleerbaar is, zal de legitimering

maat, in de binnenlandse rechtsorde evenzeer een ontwikke-

daarvan sterker afhankelijk worden van het rechterlijk toezicht.

ling in gang wordt gezet waar rechter en bestuur potentieel in

Daarmee wordt de legitimering van het rechterlijk optreden

conflict komen over de verhouding tussen verscheidenheid en

belangrijker.

eenheid. Ook in de nationale rechtsorde behoeft het vraagstuk
van de verhouding tussen de rechtsvormende rol van rechter,

Deze verschuiving is al langer zichtbaar, zowel in de nationale

bestuur en wetgever en de legitimering van de rechtsvormen-

als in de Europese rechtsorde. Lange tijd is dat ervaren als

de rol van rechters bij het stellen van grenzen aan de verschei-

een gunstige en gewenste ontwikkeling. De rechter leek de

denheid, nadere aandacht.

belangrijkste pijler van de Europese integratie en de belangrijkste tegenmacht tegen de uitvoering en het bestuur. De
afgelopen jaren is die rol echter meer omstreden. Bestuur en
politiek voelen zich daardoor beperkt, waardoor geen recht
gedaan kan worden aan nieuwe maatschappelijke vraagstukken of bijzondere omstandigheden in eigen land of regio. Een
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1.5

Tot besluit

De implicaties van het veranderende handelingsvermogen
van de overheid zijn in 2013 in verschillende adviezen van
de Afdeling advisering van de Raad van State aan de orde
gekomen. De Raad van State heeft het voornemen om door
onderzoek en debat in de komende jaren nader aandacht te
vragen voor dit onderwerp en voor de mogelijke waarborgen
en legitimering.
In 2013 zijn ook andere ontwikkelingen en trends duidelijker
waarneembaar geworden dan in voorgaande jaren. Dit komt
goed tot uitdrukking in de analyse van de legisprudentie en
de jurisprudentie in de hoofdstukken over De Raad als adviseur
en De Raad als bestuursrechter. Eerst wordt in het volgende
hoofdstuk ingegaan op het functioneren van de Raad van State
als institutie.
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De Raad als
institutie
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2.1

De Raad

focus van gevoelens van eenheid in de samenleving, zowel in
het land Nederland als binnen het Koninkrijk.

2.1.1 Wisseling voorzitterschap
In 2013 kreeg de Raad van State een nieuwe voorzitter.

2.1.2 Samenstelling van de Raad

Koning Willem-Alexander volgde op 30 april 2013 koningin

In 2013 namen de staatsraden Van Dijk, Oosting en Van der

Beatrix op. De Raad stond stil bij het terugtreden van de Prins

Meer afscheid van de Raad van State in verband met het be-

van Oranje als lid van de Afdeling advisering en dacht met

reiken van de leeftijd van zeventig. Per 1 juli vertrok staatsraad

grote waardering en dankbaarheid terug aan het voorzitter-

Richardson als lid van de Raad van State van het Koninkrijk

schap van de Raad van koningin Beatrix.

wegens zijn benoeming tot minister van Justitie in de regering
van Sint Maarten. Bij de Afdeling bestuursrechtspraak nam

Het voorzitterschap van de Koning is historisch bepaald en

staatsraad Roemers afscheid in verband met de pensioenge-

louter symbolisch van aard. Het brengt tot uitdrukking dat de

rechtigde leeftijd. Staatsraad in buitengewone dienst Winter

Raad van State als Hoog College van Staat niet aan één van

nam afscheid in verband met zijn aftreden als president van

de staatsmachten, maar aan de staat als zodanig is gelieerd. Als

het College van Beroep voor het bedrijfsleven; de nieuwe

voorzitter van de Raad van State is de Koning uitsluitend voor

president, mr. R.F.B. van Zutphen, trad toe tot de Afdeling

ceremoniële gelegenheden bij vergaderingen van de Raad

als staatsraad in buitengewone dienst, evenals mr. H. Bolt en

aanwezig.

mr. H.C.P. Venema.

De regeringswisseling viel in het jaar waarin Nederland het

Mevrouw mr. C.M. Wissels en de heer mr. R.J.J.M. Pans traden

begin van de omwenteling herdacht waaruit tweehonderd jaar

als staatsraad toe tot de Afdeling bestuursrechtspraak. De heer

geleden in 1814 en 1815 het Koninkrijk der Nederlanden is

mr. R.J.G.M. Widdershoven trad als staatsraad in buitengewone

ontstaan. Het koningschap heeft in Nederland sinds 1815 zijn

dienst toe tot deze Afdeling en zal optreden als staatsraad

historische vorm voor een belangrijk deel behouden, maar

advocaat-generaal. Deze laatste functie zal eveneens vervuld

heeft in samenhang met de ontwikkeling van het parlementai-

worden door mr. L.A.D. Keus, advocaat-generaal bij het Parket

re stelsel een wezenlijk andere inhoud en betekenis gekregen.

van de Hoge Raad, die eveneens als staatsraad in buitengewone

Daardoor is de Koning ingebed geraakt in het democratisch

dienst tot de Afdeling bestuursrechtspraak toetrad in 2013.

bestel. Het ambt van Koning in ons staatsbestel staat symbool
voor de eenheid van de staat. De persoon van de Koning

Ten slotte trad afgelopen jaar de heer mr. F.M. de los Santos

belichaamt, bevestigt en draagt deze eenheid uit. Juist daardoor

Goedgedrag, voormalig gouverneur van de Nederlandse Antillen,

kan hij in de huidige tijd sterk functioneren als symbool en als

toe tot de Afdeling advisering als staatsraad in buitengewone
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dienst. Hij is de eerste die deze functie bij dit onderdeel van de

Door de stabilisatie van de instroom van nieuwe zaken kreeg

Raad vervult. Hij zal vooral worden ingeschakeld bij behandeling

de Afdeling bestuursrechtspraak de mogelijkheid om in te

van voorstellen die op de eilanden van Caribisch Nederland be-

lopen op de bestaande werkvoorraad.

trekking (kunnen) hebben en bij vraagstukken die de onderlinge
verhoudingen tussen de landen van het Koninkrijk aangaan.

2.2

De Raad en zijn Afdelingen

2.1.3 Verschuivende werklast

2.2.1 Verschillende taken, één functie

Het aantal voorstellen dat bij de Afdeling advisering aanhangig is

In 2014 gedenkt de Raad van State dat hij met de Grondwet

gemaakt, was in 2013 lager dan in voorgaande jaren: 474 tegen

van 1814 tweehonderd jaar geleden opnieuw werd ingesteld

514 in 2012. Gelet op de strekking van veel voorstellen en de

als Raad van State van de Verenigde Nederlanden.Volgens de

gevraagde spoed, was het werk echter niet minder. In een aantal

schets van mr. G.K. van Hogendorp en het ontwerp voor een

gevallen werd gebruik gemaakt van overleg met de betrokken

Grondwet dat de commissie onder leiding van Van Hogendorp

bewindslieden op basis van artikel 24 van de Wet op de Raad

op 2 maart 1814 aan de Soevereine Vorst aanbood, zou deze

van State. Per saldo wist de Afdeling de doorlooptijden bij de

zijn beslissingen nemen in de Raad van State. De Raad van

advisering te verbeteren tot gemiddeld 28 dagen. De Afdeling

State zou de Soevereine Vorst dan als Kroonraad terzijde

advisering ontving daarnaast diverse verzoeken om voorlichting

staan bij de vervulling van diens taken. Prins Willem Frederik

en initiatiefvoorstellen van leden van de Tweede Kamer.

veranderde deze bepaling echter zo dat zij kwam te luiden
dat de Vorst zijn beslissingen nam na overleg met de Raad van

Eind 2013 trad de Wet houdbare overheidsfinanciën in wer-

State. Daarmee is de Raad geworden tot wat hij nu nog is: een

king. Ingevolge deze wet is de Afdeling advisering van de Raad

staatsorgaan dat door adviezen, geschilbeslechting en op andere

van State aangewezen als onafhankelijke begrotingsautoriteit.

wijze bijdraagt aan de doeltreffendheid, grondwettigheid en

Welke gevolgen dit heeft voor het functioneren en de werklast

rechtmatigheid van wet- en regelgeving en overheidsbesluiten.

van de Afdeling advisering zal in 2014 moeten blijken.
De Grondwet berust op het uitgangspunt dat de wetgever in
Ook bij de Afdeling bestuursrechtspraak was er een iets lagere

laatste instantie beslist over het recht zoals dit in wetten wordt

instroom van nieuwe zaken. Dat bood echter geen indicatie

vastgelegd en over de verenigbaarheid daarvan met de bepalin-

voor de daarmee samenhangende werklast. Zo opende het

gen van de Grondwet. Het is de rechter daarom ontzegd om

jaar met de behandeling van en de beslissing op ongeveer

de grondwettigheid van wetten te beoordelen (artikel 120 van

zevenhonderd beroepen tegen het besluit van de minister van

de Grondwet). Dat impliceert geenszins dat de wetgever vrij

Financiën tot onteigening van SNS REAAL en SNS Bank.

is om de Grondwet naar believen uit te leggen of zelfs terzijde
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te schuiven; ook de wetgever is gebonden aan de Grondwet.

Het bewaren van dit evenwicht tussen de functie van de rech-

De grondwetgever kiest echter niet voor een mechanisme

ter en de democratische beleidsverantwoordelijkheid vormt

van controle achteraf door de rechter na vaststelling van wetten,

een essentieel element van het constitutionele evenwicht in

maar voor controle vooraf door middel van de advisering van de

de democratische rechtsstaat. Reden waarom buiten de landen

Raad van State bij de totstandkoming van wetten en algemene

met Angelsaksisch recht, de verantwoordelijkheid voor de

maatregelen van bestuur.Vanouds ontleent de Raad van State

bestuursrechtspraak is onderscheiden van die voor de burger-

daar zijn functie aan bij de advisering over wetsvoorstellen,

lijke en strafrechtspraak. In landen met een met de Raad van

waarbij de adviezen zich niet beperken tot de toetsing van de

State vergelijkbare instelling is die verantwoordelijkheid, net

grondwettigheid, maar meer algemeen de rechtmatigheid en

als in Nederland, daar gelegd vanwege de nauwe verweven-

doeltreffendheid daarvan betreffen.

heid van de bewaking van de rechtmatigheid van bestuurlijke
wetten en van de rechtmatigheid van het bestuurlijk handelen.

Vanouds was de Raad van State ook gemengd in de beslissing

Dit onverminderd de waarborg dat in concrete gevallen de

door de Kroon van geschillen met en tussen bestuursorganen.

beoordeling van een geschil en de advisering over de onderlig-

Sinds 1887 werd dit ook uitdrukkelijk door de grondwetgever

gende regels niet in dezelfde hand liggen. In essentie gaat het

erkend (artikel 76 van de Grondwet 1887). De bestuursrecht-

bij beide taken om één functie: door middel van advisering en

spraak is in de laatste halve eeuw geleidelijk ontstaan uit de

bestuursrechtspraak waarborgen dat overheidsmacht rechtmatig

behandeling van geschillen van bestuur en het administratief

en doelmatig wordt uitgeoefend om te bevorderen dat macht

beroep. Dat de Raad van State ook daarmee belast zou kunnen

rechtmatig is en recht machtig.

worden, werd in 1983 uitdrukkelijk door de grondwetgever
erkend. Dat advisering en bestuursrechtspraak op deze wijze

2.2.2 Verschillende rol, gelijke toetsing

vanouds nauw verweven zijn, hangt samen met de eigen aard

De verwevenheid van de beide taken maakt dat er in het func-

van het bestuursrecht en het karakter van de rechterlijke

tioneren van beide Afdelingen van de Raad van State gelijke

toetsing van bestuursbesluiten in een democratische rechtsstaat.

vragen aan de orde komen. Adviezen en uitspraken van 2013

Daarin vindt de rechtstoepassing en rechtsvorming primair

bevestigen dit; voorstellen en besluiten werden aan gelijke

plaats op basis van door de wetgever vastgestelde normen en

uitgangspunten en beginselen getoetst. Een aantal van die

regels en ingevolge beleid dat democratisch wordt vastgesteld

toetsingspunten komt hier aan de orde.

en gecontroleerd. Bij een geschil waakt de rechter voor de eerbiediging van wetten en het bestuursrecht in dat proces, maar,
anders dan in het burgerlijk en strafrecht, stelt niet hij maar
eerst het bestuur de rechtsverhouding vast.
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Artikel 1 Eerste Protocol bij het EVRM

en de verplichting voor gemeenten om een bijstandsuitkering

In rechte wordt in toenemende mate een beroep gedaan op

drie maanden te stoppen bij ernstig verwijtbare gedragingen.15

het recht op ongestoord genot van eigendom, zoals geformu-

De problematiek kwam eveneens aan de orde bij het voorstel

leerd in artikel 1 Eerste Protocol bij het EVRM. Maar ook

om het instrumentarium van gemeenten uit te breiden bij

in de beoordeling van wetgeving wordt de laatste jaren steeds

ernstige leefbaarheidsproblemen.16

vaker naar dit recht verwezen. In adviezen wees de Afdeling
advisering erop dat bij een beperking van de mogelijkheid tot

Artikel 1 Eerste Protocol speelde ook een rol in de zaak

planschadevergoeding tot een termijn van vijf jaar, onderzocht

over de onteigening van SNS REAAL en SNS Bank.17 De

moet worden of schadevergoeding op basis van artikel 1

Afdeling bestuursrechtspraak kwam tot de conclusie dat er

Eerste Protocol aan de orde is. In die gevallen zal immers

geen sprake was van een ongerechtvaardigde inbreuk op het

bezien moeten worden of er een redelijk evenwicht is tussen

recht op e igendom, omdat het besluit een wettelijke basis had.

de eisen van het algemeen belang van de samenleving en de

Het criterium ‘onmiddellijk gevaar voor de stabiliteit van het

bescherming van fundamentele rechten van het individu, gege-

financieel stelsel’ achtte de Afdeling voldoende nauwkeurig

ven de ernst van de inbreuk op eigendom en de mate waarin

om onteigening voorzienbaar te maken. Ook constateerde de

rechtszekerheid of gewekte verwachtingen zijn aangetast.

Afdeling bestuursrechtspraak dat de afweging van het met de

In voorkomende gevallen zal de afweging van de potentiële

onteigening nagestreefde algemeen belang en de individuele

beperking van het recht op eigendom en de rechtvaardiging

belangen van de aandeelhouders en de houders van achterge-

daarvan, in de toelichting van een voorstel gemaakt moeten

stelde obligaties en onderhandse leningen, niet onevenwichtig is.

11

worden. De Afdeling advisering achtte dit ook nodig bij de
afschaffing van een wildlijst, die afschaffing van jachtrecht

Punitieve sancties

inhield ; de inkomenseffecten van de hervorming van kindre-

Een ander onderwerp waarop de toetsing van beide Afdelingen

gelingen13; een verhuurverbod voor malafide pandeigenaren14

overeenkomsten heeft, is dat van de toetsing van sancties

12

aan artikel 6 EVRM. Punitieve sancties zijn sancties met een
11	Advies van 25 april 2013 inzake ontwerpbesluit tot wijziging van het

bestraffende – leed toevoegende – strekking. Dit in tegenstel-

Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (zaak W01.13.0072).
12	Voorlichting van 15 juli 2013 over de initiatiefnota ‘Mooi Nederland’
(zaak W15.13.0122).
13	Advies van 7 augustus 2013 inzake Wet hervorming kindregelingen
(zaak W12.13.0220).
14	Advies van 5 september 2013 inzake wijziging van de Woningwet
(zaak W04.13.0184).
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15	Advies van 2 oktober 2013 inzake wijziging van de Wet werk en
bijstand (zaak W12.13.0233).
16	Advies van 13 september 2013 inzake uitbreiding van de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek (zaak W04.13.0188).
17	Uitspraak van 25 februari 2013 in zaaknr. 201301173/1/A3.

ling tot reparatoire sancties die tot doel hebben de met het recht

Het voorstel om de fiscus de bevoegdheid te verlenen om bij

strijdige situatie te beëindigen, ongeacht schuld of verwijtbaar-

het niet voldoen aan een inlichtingenplicht een bestuurlijke

heid. Anders dan reparatoire, moeten punitieve sancties worden

boete op te leggen van ten hoogste 100% van het bedrag

aangemerkt als ‘criminal charge’ in de zin van artikel 6 EVRM.

dat door de fiscus ‘is of zou zijn teruggevorderd’, werd door

De strafrechtelijke waarborgen die in deze verdragsbepaling zijn

de Afdeling advisering vanwege deze formulering onvol-

neergelegd, moeten derhalve ten volle in acht worden genomen.

doende duidelijk geacht met betrekking tot het strafmaximum

Een waarborg is de eis dat de hoogte van een opgelegde boete

dat kon worden voorzien en was daarmee in strijd met de

evenredig dient te zijn aan de ernst van de overtreding en de

rechtszekerheid.19

mate van verwijtbaarheid van de overtreder. Toetsing of sprake
is van een ‘criminal charge’ en of voldaan is aan de proportio-

De problematiek van punitieve sancties speelt eveneens bij

naliteitseis, vormt onderdeel van zowel de juridische toets die

de Afdeling bestuursrechtspraak. Deze moest oordelen of het

de Afdeling advisering uitvoert als de toetsing door de Afdeling

opleggen van een alcoholslotprogramma aan houders van een

bestuursrechtspraak van een bestreden boetebesluit.

rijbewijs B (voor personenauto’s) een ‘criminal charge’ oplevert
in de zin van artikel 6 EVRM. De Afdeling concludeerde dat

Zo adviseerde de Afdeling advisering over een bepaling op

dit niet het geval was, gegeven het feit dat het alcoholslotpro-

grond waarvan een basisboete met ten hoogste 50% kan

gramma niet bedoeld was als leedtoevoeging, maar als maatre-

worden verlaagd indien ernst of duur van de overtreding of

gel in het belang van de verkeersveiligheid. Door deelname aan

de mate van verwijtbaarheid een dergelijke verlaging recht-

het alcoholslotprogramma konden betrokkenen het rijbewijs

vaardigen.Verdere verlaging was alleen mogelijk vanwege de

behouden. Bij chauffeurs met een vrachtwagenrijbewijs is het

draagkracht van de overtreder. Een draagkrachtige overtreder

opleggen van een alcoholslotprogramma daarentegen wél een

kon dus geen lagere boete krijgen dan 50% van de basisboete,

maatregel gebaseerd op een ‘criminal charge’. Hun rijbewijs C

ongeacht duur of ernst van het feit en de mate van verwijt-

wordt voor ten minste 24 maanden ongeldig verklaard en zij

baarheid van de overtreder. In haar advies kwam de Afdeling

zijn voor hun inkomen afhankelijk van dat rijbewijs.Vanwege

advisering tot de conclusie dat de proportionaliteit onvol-

de zwaarte heeft de maatregel wel een punitief karakter, maar

doende was gewaarborgd. Naar aanleiding van het advies is de

is de regeling aanvaardbaar gelet op het doel ervan: het ver-

mogelijkheid van matiging tot 100% opgenomen.18

minderen van het aantal verkeersslachtoffers.

18

Advies van 12 december 2013 inzake ontwerpbesluit bestuurlijke
boetes echtheids- en geschiktheidscontrole van eurobankbiljetten en
euromunten (zaak W06.13.0423/III).

19

Advies van 9 september 2013 inzake voorstel Wet aanpak fraude
toeslagen en fiscaliteit (zaak W06.13.0260/III).
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Toegang tot rechter

Het onderwerp ‘toegang tot de rechter’ kwam ook aan de

Toegang tot de rechter is een wezenlijk aspect van de rechtsstaat;

orde bij het voorstel tot aanpassing van griffierechten.21 Daarin

een aspect dat bij verandering en verhoging van griffierechten

werd een aanzienlijke verhoging van het griffierecht in hoger

en tarieven in de gesubsidieerde rechtsbijstand steeds in het

beroep en cassatie voorgesteld en een nieuw griffierecht

geding is. Uitgangspunt is dat heffing van een griffierecht

ingevoerd voor rechtspersonen in zaken met een belang van

rechtzoekenden in beginsel niet de toegang tot de rechter

meer dan € 1 miljoen. De Afdeling advisering constateerde dat

ontneemt, maar dat zich gevallen kunnen voordoen waarin

de voorgestelde verhogingen van het griffierecht op onderde-

het griffierecht de toegang tot de rechter uiterst moeilijk

len onmiskenbaar gevolgen zouden hebben voor de toegang

maakt. Daarom weegt ook de Afdeling bestuursrechtspraak in

tot de rechter.22 De verhogingen cumuleren daarnaast nog

voorkomende gevallen of een betrokkene zich met recht kan

met andere maatregelen. Bovendien waren de griffierechten

beroepen op betalingsonmacht. Ook in 2013 speelde dit thema

in burgerlijke zaken eerder al fors verhoogd. Weliswaar is het

zowel in adviezen als in uitspraken.

recht op toegang tot de rechter niet absoluut,23 maar daarop
aangebrachte beperkingen moeten een legitiem doel dienen

Om de sterk gestegen kosten van rechtshulp te beperken, stel-

en de gebruikte middelen moeten in een redelijke verhouding

de de regering voor om de eigen bijdrage van rechtzoekenden

staan tot dat doel. Zij mogen de toegang tot de rechter niet

en de vergoeding voor rechtsbijstandverleners substantieel aan

praktisch illusoir maken. Bezuinigingen vormen geen legitiem

te passen en zo het stelsel van gesubsidieerde rechtsbijstand te

doel.24 Zorg voor het goed functioneren van de rechtsbedeling

versoberen. De Afdeling advisering merkt hierover op dat het

kan dat wel zijn, maar de eventuele beperking van de toegang

voorstel het risico op belemmering van het recht op toegang

tot de rechter dient dan proportioneel te zijn en mag er niet

tot de rechter groter maakt. Door cumulatie van maatregelen

toe leiden dat die toegang illusoir wordt.

20

verdubbelden in sommige gevallen de kosten van rechtsbijstand.
Voor de minst draagkrachtigen werpt dit onder omstandig-

21	Voorstel van wet tot wijziging van de Algemene wet bestuursrecht, de

heden een moeilijk te nemen drempel op bij de toegang tot

Wet griffierechten burgerlijke zaken en de Wet op het hoger onderwijs

de rechter. Daarbij ontbrak een visie op de samenhang van de

en wetenschappelijk onderzoek in verband met aanpassing van

voorgestelde maatregelen met eerdere en toekomstige bezuinigingen die de toegang tot de rechter zouden raken.

griffierechten (Kamerstukken II 2013/14, 33 757, nrs. 1-3).
22	Advies van 30 augustus 2013 (Kamerstukken II 2013/14, 33 757, nr. 4;
zaak W03.13.0219/II).
23	Zie bijvoorbeeld EHRM 28 mei 1985, Ashingdane t. Verenigd Koninkrijk

20

Het ontwerpbesluit wijzigt het Besluit eigen bijdrage rechtsbijstand,

(8225/78), resp. HvJEU 22 december 2010, DEB t. Bondsrepubliek

het Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000 en het Besluit tarieven
ambtsambtshandelingen gerechtsdeurwaarders.
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Duitsland (C-279/09).
24

Zie EHRM 26 juli 2005, Podbielski en PPU Polpure t. Polen (39199/98).

In verschillende zaken heeft de Afdeling bestuursrechtspraak in

2.2.3 Onderscheiden Afdelingen, gemeenschappelijke kennis

2013 een afweging gemaakt over de proportionaliteit van de

De overeenkomst in de praktijk van de onderscheiden

griffierechten in concrete gevallen. Zo was een vreemdeling in

Afdelingen onderstreept het maatschappelijke belang dat in

vreemdelingendetentie, die niet beschikte over eigen vermogen

wetgeving en rechtspraak wordt uitgegaan van een gelijk begrip

of inkomsten, niet gehouden griffierecht te betalen. In een an-

en gelijke kennis van het toepasselijk recht, zeker waar dit de

dere zaak achtte de Afdeling bestuursrechtspraak de in artikel 34

rechtsbeginselen en het constitutionele en Europeesrechtelijke

van de Wet op de rechtsbijstand neergelegde clausulering van de

kader betreft. Het gaat daarbij immers om het kader van zowel

rechtsbijstand geen ontoelaatbare beperking van de toegang tot de

wetgeving als rechtspraak. Het zou slechts tot verwarring,

rechter. Het voorkomt dat beperkte publieke middelen voor gefi-

onnodige kosten en vertraging leiden indien rechtspraak en

nancierde rechtsbijstand moeten worden aangewend voor kosten

wetgeving daarover zouden divergeren. Tegelijkertijd is de ver-

van rechtsbijstand waarvan in redelijkheid mag worden aangeno-

eiste kennis en ervaring op die terreinen schaars, terwijl beide

men dat zij kunnen worden gedragen door de rechtzoekende.

Afdelingen met het oog op de eigen taak kwalitatief op het

25

26

hoogste niveau moeten functioneren. Tegen die achtergrond
Verder had de Afdeling bestuursrechtspraak in de zaak over de

is het begrijpelijk dat de beschikbare kennis zo goed mogelijk

onteigening van SNS REAAL en SNS Bank te oordelen over de

dienstbaar wordt gemaakt aan beide taken. Zo functioneren

vraag of de zeer korte beroepstermijnen in strijd zouden zijn met

binnen de Raad van State al enkele jaren op het terrein van

het recht op een eerlijk proces van appellanten. Naar het oordeel

het Europese recht en het constitutionele recht commissies

van de Afdeling is er geen strijd met het recht op toegang tot de

waarin staatsraden van beide Afdelingen hun bijzondere kennis

rechter. Hier was het belang van spoed uitzonderlijk groot en de

inzetten voor de preadvisering op vragen uit beide Afdelingen,

onteigening diende ter afwending van een ernstig en onmiddellijk

onverminderd de volledige verantwoordelijkheid van ieder

gevaar voor de stabiliteit van het Nederlandse financiële stelsel.

voor de eigen taak.
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Uitspraak van 6 maart 2013 in zaaknr. 201110325/1/V2.

Constitutioneel Beraad

26

Uitspraak van 4 december 2013 in zaaknr. 201301685/1/A2.

Het Constitutioneel Beraad preadviseert intern over vragen

27

Gewaarborgd door artikel 6 EVRM.

28

Uitspraak van 25 februari 2013 in zaaknr. 201301173/1/A3.
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29	Op 14 januari 2014 heeft het EHRM de meeste klachten over de onteigeningszaak van SNS REAAL en SNS Bank ‘manifestly ill founded’
verklaard en de behandeling van een aantal andere klachten, die
onder meer zien op de korte beroepstermijn, aangehouden voor nader
onderzoek (Application no 47315/13).

over toepassing en uitleg van de Grondwet, de nationale
constitutionele beginselen, het Statuut voor het Koninkrijk,
het constitutionele recht van de Europese Unie, het EVRM
en de overige mensenrechtenverdragen waarbij Nederland
partij is. In 2013 behandelde het beraad 24 aanvragen. Het
Constitutioneel Beraad kan ook gevraagd worden om het
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Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao en

dat de praktijk laat zien dat de rechter zijn bevoegdheid terug-

Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba op een

houdend gebruikt. Ook werd ten behoeve van de advisering

vergelijkbare wijze bij te staan. In 2013 heeft het beraad infor-

een overzicht opgesteld van ontwikkelingen in andere landen.

meel ondersteuning verleend aan het Constitutioneel Hof van

Daaruit bleek dat deze juist gaan in de richting van het verge-

Sint Maarten.

makkelijken van de doorwerking van het internationale recht
in de nationale rechtsorde via de rechter.

In 2013 kregen bijzondere aandacht de eerbiediging en
handhaving van de rechten van de mens in crisistijden, de

Commissie Recht van de Europese Unie

verhouding tussen de wetgever en fundamentele waarborgen

Met betrekking tot de kennis over duiding en uitleg van

van de rechtsstaat en de bescherming van vertrouwelijke com-

het recht van de Europese Unie kent de Raad van State de

municatie en persoonsgegevens. In tijden van economische

Commissie Recht van de Europese Unie. Deze werkt zowel

crisis kunnen fundamentele beginselen van de rechtsstaat soms

voor de advisering als voor de bestuursrechtspraak. In voor-

in de knel komen bij maatregelen die getroffen worden om de

gaande jaarverslagen is melding gemaakt van deze commissie

crisis te bestrijden. Dit vergt verscherpte aandacht zonder dat

binnen de Raad van State en van haar werkwijze.

daarbij de financieel-economische nood uit het oog verloren
In 2013 is voor de bestuursrechtspraak geadviseerd over de

mag worden.

concepten van prejudiciële verwijzingsuitspraken aan het Hof
Ten behoeve van het advies van de Afdeling advisering over het

van Justitie van de Europese Unie. Daarnaast zijn in de regu-

initiatiefvoorstel van het Kamerlid Taverne om de rechter de

liere vergaderingen van de commissie de Europeesrechtelijke

bevoegdheid te ontnemen om wetten afkomstig van regering

aspecten van tientallen zaken besproken en van advies voor-

30

en Staten-Generaal buiten toepassing te laten wegens strijd

zien. Bij advisering wordt, daar waar de voorstellen raken aan

met rechtstreeks werkende bepalingen van internationaal

het Europees recht, in de vergaderingen van de secties en van

recht, boog het Constitutioneel Beraad zich over de verhou-

de Afdeling direct de inbreng naar voren gebracht.

31

ding van de nationale, democratisch gelegitimeerde wetgever
en de eerbiediging van grondrechten zoals deze beschermd

Tijdelijke commissie strafrechtelijke en bestuurlijke

worden in de mensenrechtenverdragen waaraan Nederland

handhaving

zich heeft verbonden. In dat verband kon worden vastgesteld

Bestuurlijke wetgeving voorziet steeds vaker in bestuurlijke
handhaving in plaats van strafrechtelijke. Met het oog daarop

30

Vgl. artikel 94 van de Grondwet.

31

Vgl. artikel 81 van de Grondwet.
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werd in 2013 een commissie ingesteld, waarin staatsraden uit
beide Afdelingen zitting hadden. Deze kreeg tot taak om de

voortschrijdende verschuiving inzichtelijk te maken, maar

2.3

De Raad en het Koninkrijk

ook de convergentie tussen beide systemen van handhaving
als gevolg van de invoering van nieuwe instrumenten van

2.3.1 Raad van State van het Koninkrijk

handhaving. De commissie moest de verschillen analyseren

In 2013 behandelde de Raad van State, Afdeling advisering,

die als gevolg hiervan ontstaan bij de rechtsbescherming in

28 voorstellen van rijkswet, één nota van wijziging op een

soortgelijke gevallen.Voorts diende de commissie te bezien of

Rijkswet, drie naturalisatiebesluiten en drie concept algemene

een voortgaande convergentie van beide vormen van handha-

maatregelen van rijksbestuur. Het merendeel van de voorstel-

ving een voor de hand liggende ontwikkeling is of dat er een

len van rijkswet ging over de goedkeuring van verdragen van

scherper onderscheid zou moeten worden aangebracht.

het Koninkrijk met andere staten.

De commissie bracht na het einde van het verslagjaar, op

Een novum was het verzoek eind september 2013 van de

27 januari 2014, haar rapport uit. Daarin heeft de commissie

gevolmachtigde minister van Sint Maarten om voorlichting

de beantwoording van de vragen toegespitst op de verschillen

in de zin van artikel 21a van de Wet op de Raad van State.

in rechtspositie en rechtsbescherming voor de justitiabele die

Het verzoek betrof vragen met betrekking tot de rechts-

een bestuurlijke boete krijgt opgelegd dan wel geconfronteerd

grondslag van de aanwijzing van de Rijksministerraad aan de

wordt met een strafrechtelijke sanctie. Zij bepleit convergentie

Gouverneur van Sint Maarten om onderzoek te doen naar de

waaraan in de praktijk wordt gewerkt, onder meer door het

integriteit van het bestuur van het land. In antwoord op dit

werk van de Commissie rechtseenheid bestuursrecht die in

verzoek concludeerde de Afdeling advisering dat het beginsel

De Raad als bestuursrechter aan de orde komt.

van eenheid van de (Rijks)ministerraad beperkingen stelt aan
de mogelijkheid tot het vragen van voorlichting door afzon-

Verdere convergentie betekent volgens de commissie niet dat de

derlijke ministers. Geconstateerd werd dat het verzoek van de

beide stelsels uitwisselbaar worden. Ook bij verdere convergentie

gevolmachtigde minister de eenheid van de Rijksministerraad

behouden beide stelsels ieder hun eigen karakter. Bestuursrecht

raakt, nu dit de rechtsgrondslag betreft van een inmiddels door

blijft uitgaan van toetsing van besluiten, strafrecht blijft uitgaan

de Rijksministerraad genomen besluit. Met het geven van

van opsporing onder het gezag van en vervolging door het OM.

voorlichting zou de Afdeling advisering treden in een mogelijk

Zolang de verschillen in rechtsbescherming en rechtspositie

geschil tussen de Rijksministerraad en één van de landen van

nog bestaan, dient bij de keuze tussen het strafrecht (inclusief de

het Koninkrijk. Tot dusver is er geen regeling getroffen voor de

strafbeschikking) en het bestuursrecht gemotiveerd te worden

behandeling van geschillen tussen het Koninkrijk en de landen,

waarom gelet op die – pregnante – verschillen voor het ene of

hoewel het Statuut daartoe wel verplicht. Het geven van een

het andere stelsel wordt gekozen.

voorlichting kan geen alternatief zijn voor geschilbeslechting.
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De Afdeling advisering ging op grond van die motivering
niet inhoudelijk in op het verzoek om voorlichting over de
aanwijzing.

2.3.3	Samenwerking met Gemeenschappelijk Hof van
Justitie
In alle landen van het Koninkrijk is onafhankelijke en
onpartijdige rechtspraak een fundament van de rechtsorde.

2.3.2 Samenwerking Raden van Advies en Raad van State

Het handhaven en versterken van dat fundament is een

De drie Caribische landen van het Koninkrijk kennen een

gemeenschappelijke verantwoordelijkheid. In dat kader past

Raad van Advies met taken die overeenkomen met die van

de nauwe samenwerking tussen het Gemeenschappelijk Hof

de Afdeling advisering van de Raad van State. Sinds 2010 is

van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire,

een goede samenwerking tussen de Raden van Advies van de

Sint Eustatius en Saba en de Raad van State. Deze houdt

landen Aruba, Curaçao en Sint Maarten en de Raad van State

een vruchtbare uitwisseling in van kennis en ervaring op het

op gang gekomen. Tijdens een eerste overleg tussen de raden

gebied van administratieve rechtspraak binnen het Koninkrijk.

(quadripartite overleg) in 2011 is een samenwerkingsprogram-

Daartoe bestaat te meer aanleiding nu het Gemeenschappelijk

ma vastgesteld. Dit houdt onder meer in dat nieuw benoemde

Hof sinds 10 oktober 2010 voor het Caribische deel van

wetgevingsjuristen van de Raden van Advies een stagepro-

Nederland de functie vervult die de Afdeling bestuursrecht-

gramma volgen bij de Raad van State. Ook in 2013 is hiervan

spraak in Nederland vervult.

gebruik van gemaakt door Sint Maarten. In maart 2013 vond
op Sint Maarten een nieuw overleg plaats tussen de Afdeling

De samenwerking is ook in 2013 voorspoedig verlopen. Er

advisering en de Raden van Advies van Aruba, Curaçao en

zijn twee zittingsronden georganiseerd, in de maanden april

Sint Maarten. Tijdens dat overleg is gesproken over de insti-

en november. In 2013 zijn 65 hoger beroepen in behande-

tutionele verankering van de deugdelijkheid van bestuur, de

ling genomen. Dit heeft geresulteerd in 57 uitspraken en acht

positie van de gouverneur en het toezicht op de begroting.

intrekkingen. In 2013 werden daarnaast negen verzoeken om
voorlopige voorziening behandeld.

Met de benoeming van staatsraad Goedgedrag in de Afdeling
advisering ontstond in 2013 een bijzondere relatie met de

In het licht van de huidige discussie in Nederland over

Raad van Advies van Aruba, waarvan staatsraad Goedgedrag

digitalisering in de rechtspraak is het interessant dat vanaf het

eveneens lid is. Eerder bestond zo’n relatie met de Raad van

begin van de samenwerking is geëxperimenteerd met digitale

Advies voor Sint Maarten, waarvan oud-staatsraad van het

dossiers. Bijna het gehele proces verloopt inmiddels digitaal.

Koninkrijk Richardson buitengewoon lid was.

Binnen de digitale omgeving zijn de dossiers niet alleen te
raadplegen, maar worden ook de (concept)uitspraken gemaakt
en uitgewerkt.
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2.3.4	Samenwerking met Constitutioneel Hof van Sint
Maarten

In 2013 heeft de Raad actief deelgenomen aan de activiteiten
van deze organisaties. In april 2013 vond de jaarvergadering

Ingevolge de staatsregeling voor het land Sint Maarten is er

van de AIHJA plaats in Cartagena (Colombia). De plaatsver-

een Constitutioneel Hof van Sint Maarten. Een van de leden

vangend voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak, staats-

van het Hof en diens plaatsvervanger worden benoemd op

raad Van Buuren, nam hieraan deel. Het aansluitende congres

voordracht van de Raad van State van het Koninkrijk. Bij

ging over de rol van de bestuursrechter in het milieurecht.

landsbesluit van 23 oktober 2013 is staatsraad Vermeulen als
zodanig benoemd. Tot die datum was staatsraad Vermeulen

ACA Europe organiseerde in 2013 vier bijeenkomsten. In april

plaatsvervangend lid van dit Hof en was staatsraad Van Dijk

nam staatsraad Winter deel aan het seminar over voedselveilig-

lid, tevens vice-president van het Hof. Staatsraad Timmerman-

heid dat door ACA Europe, in samenwerking met de Europese

Buck is benoemd tot plaatsvervangend lid.

Autoriteit voor voedselveiligheid, was georganiseerd in Parma
(Italië). Centraal stond de coördinatie van Europese en nati-

Op 8 november 2013 heeft het Constitutioneel Hof van

onale regelgeving op het gebied van consumentenveiligheid,

Sint Maarten uitspraak gedaan in een zaak waarin gevraagd

farmacie en diergezondheid, en de ervaringen van het Hof van

werd het Wetboek van Strafrecht van Sint Maarten vooraf en

Justitie en nationale rechtscolleges met deze regelgeving.

in abstracto te toetsen aan de Staatsregeling van Sint Maarten.
Deze zaak is aanhangig gemaakt door de ombudsman van

Op 26 en 27 mei 2013 vond in Parijs de jaarvergadering van

Sint Maarten.

ACA Europe plaats, direct gevolgd door een seminar over
efficiënte en kwalitatief sterke bestuursrechtspraak. In het

2.4

De Raad en de Europese samenwerking

seminar stond het handhaven van onafhankelijkheid, snelheid
en doelgerichtheid van de bestuursrechtspraak bij de steeds

De Raad van State is lid van ACA Europe, the Association

beperktere budgettaire middelen centraal, alsook de wijze

of Councils of State and Supreme administrative courts of the

waarop de kwaliteit en efficiëntie van de werkwijze van de

European Union, en van AIHJA, de mondiale International

bestuursrechtspraak gemeten en beoordeeld kunnen worden.

Association of Supreme Administrative Jurisdictions. Deze organi-

De jaarvergadering en het seminar werden bijgewoond door

saties bieden een belangrijk platform voor samenwerking en

de vice-president van de Raad van State.

verbinding tussen Raden van State en de hoogste bestuursrechters, met het oog op de voor rechtsvorming belangrijke

Op 29 november 2013 organiseerde de Raad van State in

communicatie en kennisuitwisseling.

samenwerking met ACA Europe in Den Haag een seminar
over de ontwikkeling van het bestuursrecht in Europa. Aan
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dit seminar namen zo’n vijftig vertegenwoordigers deel uit

In oktober 2013 vond er in Luxemburg een ontmoeting plaats

zestien lidstaten van de Europese Unie, alsmede de Europese

tussen de Raden van State van de Benelux-landen. Onder leiding

Commissie en het Europese Hof van Justitie. In het seminar

van de vice-president nam een delegatie van staatsraden daaraan

stond de vraag centraal naar de stand van het Europees

deel. Tijdens de bijeenkomst stonden de wijze van en ervaring

bestuursrecht en de vraag of dit door harmonisatie dan wel

met de implementatie van Europese regelgeving centraal, zowel

door convergentie verder ontwikkeld zou moeten worden.

voor de wetgevingsadvisering als voor de bestuursrechtspraak.

Duidelijk was dat het Europees bestuursrecht nog steeds
groeit, evenals de invloed daarvan op de ontwikkeling en

2.5

Wetenschap en praktijk

toepassing van het bestuursrecht in de lidstaten. Het antwoord
op de vraag of verdere EU-regelgeving op het terrein van het

De Raad van State zoekt nadrukkelijk de dialoog met de weten-

bestuursrecht wenselijk is, leverde geen eenduidige reactie op.

schap. In het jaarverslag over 2012 is vermeld dat de Raad van

Het merendeel van de deelnemers bleek evenwel de voorkeur

State het thema ‘rechtsvorming’ de komende jaren ter hand

te geven aan een natuurlijke convergentie van onderop.

zal nemen. Daarmee is in 2013 een begin gemaakt. Een groep
onderzoekers van onder meer de Universiteit van Tilburg en

Op 18 december vond in Parijs het seminar van ACA Europe

de Erasmus Universiteit Rotterdam verricht een studie naar de

plaats over de ontwikkeling van soft law (droit souple), allerlei

rolverdeling tussen de onderscheidene mechanismen van rechts-

vormen van niet in rechte bindende regels, die echter wel in

vorming. De studie zal in de loop van 2014 worden afgerond.

de rechtspraak een rol spelen, zoals codes, studies en gedrags-

Inmiddels is een tweede onderzoek opgestart.

regels. De nuttige functie, de efficiëntie en de risico’s van dit
fenomeen, alsmede de ervaringen van de bestuursrechter met

Op 27 februari 2013 is ter gelegenheid van het afscheid

soft law en de relatie tussen het Unierecht en soft law stonden

van staatsraad Van Dijk het colloquium Tussen Den Haag

centraal. Het seminar werd bijgewoond door de plaatsvervan-

en Straatsburg georganiseerd. Na dit colloquium is aan oud-

gend voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak, staatsraad

staatsraad Van Dijk het liber amicorum Fundamental Rights and

Van Buuren.

Principles aangeboden. Hierin belicht een keur van internationale wetenschappers, rechters en rechtskundigen de

In de eerste weken van december 2013 nam staatsraad

theorie en praktijk van mensenrechten vanuit verschillende

Lubberdink deel aan het uitwisselingsprogramma

perspectieven.32

voor rechters van ACA Europe met een stage bij het
Bundesverwaltungsgericht in Leipzig.

32	M. van Roosmalen (ed.) et al. Fundamental Rights and Principles: liber
amicorum Pieter van Dijk, Antwerpen, Intersentia Publishing Ltd., 201.
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3.1

Adviezen en thema’s

de informatie- en communicatietechnologie in de verhouding
tussen overheid en burger en de gevolgen daarvan. Tot slot

Het aantal verzoeken dat bij de Afdeling advisering aanhan-

staat dit hoofdstuk stil bij het vervolg op de adviezen.

gig is gemaakt, was in 2013 lager dan in de vorige jaren. De
Afdeling ontving in totaal 474 adviesaanvragen: 367 aanvragen

3.2

Herverdeling overheidstaken

hadden betrekking op (rijks)wetsvoorstellen, initiatiefwetsvoorstellen en algemene maatregelen van (rijks)bestuur, 39 op

De verhouding tussen de verschillende bestuurslagen en -organen

verdragen, twaalf aanvragen hadden betrekking op nota’s van

speelt in veel adviezen. Eind 2012 bracht de Afdeling advisering

wijziging.Verder ontving de Afdeling zes verzoeken om voor-

voor de derde keer sinds 2004 een algemene beschouwing uit

lichting van de regering.

over de ontwikkeling van de interbestuurlijke verhoudingen.
Omdat deze pas in de loop van 2013 openbaar werd, wordt in

In de advisering van de Afdeling is in 2013 een aantal terug-

dit jaarverslag op deze beschouwing ingegaan. In de beschou-

kerende onderwerpen te herkennen waar in dit deel van het

wing ging de Afdeling advisering in op het voornemen van

jaarverslag nader op in wordt gegaan. De herverdeling van

de regering om op een breed terrein van overheidstaken de

overheidstaken door decentralisatie en de verhoudingen tussen

verantwoordelijkheid daarvoor naar gemeenten te decentrali-

bestuursorganen, vormden een eerste thema.

seren. Daarbij is een aantal voorwaarden geformuleerd die de
Afdeling cruciaal acht bij het decentraliseren van taken.

Een tweede terugkomend onderwerp is de kwaliteit van
wetgeving die onder druk staat. In het vorige jaarverslag is

3.2.1 Interbestuurlijke verhoudingen

uiteengezet dat wetgeving een zorgvuldige voorbereiding en

Sinds de totstandkoming van de Code Interbestuurlijke

behandeling vereist, waarbij diverse mogelijkheden zorgvuldig

Verhoudingen in 2004 krijgt de Raad van State periodiek

tegen elkaar worden afgewogen. Het komt steeds vaker voor

de vraag van de regering, het Interprovinciaal Overleg en de

dat de politieke wilsvorming sneller gaat dan het wetgevings-

Vereniging van Nederlandse Gemeenten om een beschouwing

proces. Deze trend heeft zich in 2013 voortgezet en wordt met

te geven over de interbestuurlijke verhoudingen in Nederland.

voorbeelden geïllustreerd.

De eerste twee beschouwingen bracht de Raad in 2006 en 2009
uit. In juni 2012 kreeg de Afdeling het verzoek een derde be-

Een trend die de Afdeling advisering waarneemt, is die van

schouwing uit te brengen. Deze in december 2012 uitgebrachte

een ‘strenger bestuur’; de introductie van verscherpte verplichtingen, verhogingen van strafmaat en verzwaring van boeten.
Een laatste thema waar de Afdeling op ingaat is de inzet van
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derde periodieke beschouwing bestaat uit twee delen.33 Deel I

•	Bij deze benadering hoort dat wordt aanvaard dat decentrale

behandelt de verhoudingen tussen Rijk, provincies, gemeenten

overheden de ‘hoe-vraag’ voor de gedecentraliseerde taken op

en waterschappen. Deel II is een nieuw onderdeel, waarin de

uiteenlopende wijzen beantwoorden. Ook hier geldt dat de

Afdeling advisering ingaat op de interbestuurlijke verhoudin-

efficiencywinst en dus de taakstellingen niet worden behaald

gen tussen het Rijk en de Caribische delen van Nederland: de

naar de mate waarin decentrale verschillen niet worden

openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

aanvaard.

3.2.2 Decentralisatie van overheidstaken

Ook als de regering deze randvoorwaarden, aanbevelingen en

In de beschouwing besteedt de Afdeling advisering aandacht

aandachtspunten in acht neemt, moet ze zich afvragen of de

aan de grote decentralisatieoperatie van het huidige kabinet.

overheid als gevolg van de omvangrijke bezuinigingen op de

Het kabinet wil hiermee lokaal maatwerk mogelijk maken. De

bijbehorende budgetten, de publieke voorzieningen nog wel

Afdeling formuleert een aantal voorwaarden die ze cruciaal

kan aanbieden en de kwaliteit daarvan kan waarborgen. De de-

acht bij het welslagen van de decentralisaties:

centralisatieoperatie kan ertoe leiden dat bepaalde overheidstaken niet meer of niet meer geheel kunnen worden uitgevoerd.

•	Een benadering die is gericht op maatwerk, vraagt om een

Van belang is om duidelijkheid te verschaffen aan de samenle-

integrale overdracht van verantwoordelijkheden en be-

ving over wat wel en niet meer door de overheid kan worden

voegdheden op brede, met elkaar samenhangende terreinen:

uitgevoerd, voordat tot decentralisatie wordt overgegaan.

sociale bijstand, zorg, onderwijs, huisvesting en jeugdbeleid.
Het is essentieel om hernieuwde verkokering van de beleid-

3.2.3 Decentralisatie in het sociale domein

sterreinen te vermijden en budgetten te ontschotten.

Na de verschijning van de derde beschouwing legde de regering
een aantal voorstellen in het kader van de decentralisatie naar

•	Maatwerk vereist dat alleen de opdracht om taken uit te

gemeenten aan de Afdeling advisering voor. Dit waren onder

voeren wordt gedecentraliseerd (de ‘wat-vraag’), niet de

meer voorstellen in het ‘sociale domein’ die moeten zorgen dat

wijze waarop die taken worden uitgevoerd (de ‘hoe-vraag’).

de integrale uitvoering van wetten dichter bij de burger plaats-

Maatwerk is alleen mogelijk in een specifieke, op de lokale

vindt.34 De Afdeling toetste deze voorstellen onder meer aan de

situatie afgestemde vormgeving. Alleen zo kan efficiency-

uitgangspunten voor decentralisatie die zij in haar beschouwing

winst worden behaald.
34	De Jeugdwet, de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en de
33	Kamerstukken II 2012/13, 33 400-VII, nr. 67 (Bijlage);
zaak W04.12.0239.
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Invoeringswet Wet werken naar vermogen, ook wel Participatiewet
genoemd.

3.3

over de interbestuurlijke verhoudingen heeft geformuleerd.

Kwaliteit van wetgeving

Het doel van de decentralisatie binnen het sociale domein is dat
gemeenten een regiefunctie en financiële verantwoordelijkheid

Wetgeving staat voor: zekerheid, voorspelbaarheid en bestendig-

krijgen op een aantal belangrijke beleidsterreinen. De Afdeling

heid. Burgers, bedrijven, instellingen en overheden moeten op

heeft in haar adviezen op verschillende aspecten gewezen die

de wet kunnen rekenen. In het jaarverslag over 2012 besteedde

een risico vormen voor het slagen van die doelen. Zo is de basis

de Afdeling advisering aandacht aan het thema ‘wetgeven in

voor de integraliteit van de uitvoering binnen het sociale domein

tijden van (stelsel)verandering.’ De Afdeling merkte toen op dat

versmald doordat de persoonlijke verzorging niet in de Wet

de politieke wilsvorming steeds vaker sneller gaat dan het wet-

maatschappelijke ondersteuning 2015 is opgenomen, maar naar

gevingsproces. In dit proces komt het aan op een zorgvuldige

de Zorgverzekeringswet zal worden overgeheveld. Daarnaast is

voorbereiding en behandeling en worden diverse mogelijkheden

beleidsvrijheid voor gemeenten in de Jeugdwet beperkt doordat

zorgvuldig tegen elkaar afgewogen. Deze trend zette zich in

gemeenten geen of nauwelijks invloed hebben op de kosten voor

2013 voort. Mede door de politieke dynamiek krijgt wetgeving

de verplichte jeugdzorg en de jeugd-ggz.

een onevenwichtig karakter, worden budgettaire overwegingen
gebruikt als primaire motivering voor ingrijpende voorstellen
en worden bevoegdheden gecreëerd zonder dat aannemelijk is

Een andere risicofactor is het hoge tempo waarin de regering
de decentralisaties wil uitvoeren. In de adviezen over de

gemaakt dat de bestaande bevoegdheden onvoldoende zijn om

Jeugdwet en de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015
35

36

de gestelde problemen aan te pakken.

heeft de Afdeling hiervoor nadrukkelijk aandacht gevraagd.
Zowel gemeenten als instellingen moeten in korte tijd een

3.3.1 Bestendigheid en doeltreffendheid van wetgeving

grote omslag maken, nieuwe maatstaven en praktijken ontwik-

In 2013 zijn aan de Afdeling voorstellen voor advies voor-

kelen en efficiënter worden, met bijbehorende budgettaire

gelegd waarin de noodzakelijke stappen in het wetgevings-

besparingen. Ook is de Afdeling advisering kritisch over de in

proces niet altijd volgtijdelijk zijn gezet. Door stappen

alle drie genoemde voorstellen opgenomen mogelijkheid om

over te slaan, komt de wetgevingsprocedure onder druk te

onderlinge samenwerking tussen gemeenten te verplichten en

staan. Achtereenvolgende en soms aan elkaar tegengestelde

regels te stellen over de vorm van die samenwerking.

wijzigingen wisselen elkaar in snel tempo op. Wetgeving krijgt
hierdoor soms het karakter van een wegwerpartikel. Daarbij

35	Advies van 31 mei 2013 (Kamerstukken II 2012/13, 33 684, nr. 4;
zaak W13.13.0096/III).

worden de doelen van nieuw beleid zelden gehaald. Een illustratie hiervan is de gang van zaken in het sociale domein.

36	Advies van 22 november 2013 (Kamerstukken II 2013/14, 33 841, nr. 4;
zaak W13.13.0313/III).
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In maart 2013 kreeg de Afdeling de vierde nota van wijziging

pelijke signalen blijkt dat de Rijksdienst de vele wetswijzigingen

bij het wetsvoorstel ‘invoeringswet Wet werken naar vermogen’

nauwelijks kan bijbenen.Voorbeelden hiervan zijn de problema-

voor advies. Dit wetsvoorstel, dat dateerde uit januari 2012,

tiek rond de Toeslagenwet en het overgangsrecht met betrekking

was omgevormd tot een ‘Invoeringswet Participatiewet’. De

tot de vrijstelling van de motorrijtuigenbelasting voor oldtimers.

vierde nota van wijziging gaf uitvoering aan de wijzigingen
die noodzakelijk werden als gevolg van het regeerakkoord

Daarnaast leidt onbestendigheid van wetgeving tot een frag-

Bruggen slaan van het kabinet Rutte II. In september 2013

mentarische aanpak. Een voorbeeld hiervan komt naar voren

werd de Afdeling opnieuw een vierde nota van wijziging

in het advies over de wijziging van het ontslagrecht.38 Het doel

ter advisering voorgelegd.37 De reden hiervan was het op

van de Wet werk en zekerheid is het arbeidsrecht aan te passen

11 april 2013 gesloten Sociaal Akkoord, waardoor het voorstel

aan veranderende arbeidsverhoudingen. In haar advies noemt

opnieuw ingrijpend moest worden aangepast. Drie voorstellen

de Afdeling advisering het wetsvoorstel een stap in de goede

dus in anderhalf jaar tijd.

richting, maar twijfelt zij eraan of het voorstel voldoende
substantieel bijdraagt aan de omslag van baanzekerheid naar

Op 11 november 2013 vroeg de regering de Afdeling om

werkzekerheid. Sommige onderdelen – zoals de aanscherping

advies over het wetsvoorstel Maatschappelijke ondersteu-

van de ketenbepaling – kunnen in de huidige arbeidsmarkt

ning 2015. Enkele dagen daarvoor, op 6 november 2013,

zelfs contraproductief zijn en de tweedeling op de arbeids-

koos de regering voor een opzet waarbij ook de persoon-

markt juist versterken. Bovendien is voor het maken van de

lijke verzorging grotendeels werd overgeheveld naar de

beoogde omslag een bredere heroriëntering nodig.Volgens de

Zorgverzekeringswet. Mede daardoor ontbrak in de toelich-

Afdeling moet er niet alleen aandacht zijn voor de positie van

ting een afweging over de betekenis van het voorstel voor de

de werknemer en zijn vaardigheden, maar ook voor de positie

omvang van de verzekerde aanspraken op de langere termijn.

van de werkgever. De Afdeling advisering vraagt in het bijzon-

Evenmin was aandacht besteed aan de mogelijke – inmiddels

der aandacht voor de ontwikkeling van de kosten van arbeid.

voorspelde – stijging van de nominale premies, en de mogelijke daling van de AWBZ-premies.

3.3.2 Budgettaire overwegingen rond wetgeving
Een doeltreffende verantwoording van de regeling in de

Onbestendigheid van wetgeving heeft ook gevolgen voor de

toelichting is een relevant aspect van wetgevingskwaliteit. Het

doeltreffendheid ervan. Uit veelvuldig onderzoek en maatschap-

spreekt voor zich dat budgettaire overwegingen een belang-

37	Advies van 1 november 2013, (Kamerstukken II 2013/14, 33 161,

38	Advies van 5 november 2013 (Kamerstukken II 2013/14, 33 818, nr. 4;

nr. 108; zaak W12.13.0314/III).
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zaak W12.13.0315/III).

rijke rol spelen, zeker in tijden van economische recessie of

dergelijk vergaande beslissing niet alleen uit budgettaire over-

beperkte economische groei. Ook de Afdeling advisering gaf

wegingen kan voortvloeien. De inhoudelijke noodzaak om de

in haar adviezen aan dat bezuinigingen legitiem en noodzake-

al decennialang bestaande detentiefasering af te schaffen, moet

lijk zijn. Maar uit het oogpunt van de democratische rechts-

duidelijk blijken.Vooral omdat de veiligheid van de samenle-

staat kunnen bepaalde beslissingen niet alleen uit budgettaire

ving baat heeft bij vermindering van recidive. Dit vraagt om

overwegingen worden gemotiveerd. De rechtvaardiging zal

passende en niet alleen goedkope(re) maatregelen. Daarom

ook moeten berusten op andere gronden.

adviseert de Afdeling om het voorstel alsnog van een dragende

39

motivering te voorzien of het voorstel niet in te dienen.
In 2013 werd de Afdeling om advies gevraagd over een voorstel om de detentiefasering te vervangen door elektronische

Ook in de adviezen over de verhoging van griffierechten en

detentie. Door goed gedrag kunnen gedetineerden in de

de versobering van het stelsel van gesubsidieerde rechtsbijstand

periode voorafgaand aan hun vrijlating in aanmerking komen

wees de Afdeling erop dat bezuinigingen op zichzelf geen

voor detentiefasering, zoals een penitentiair programma en

toereikende motivering zijn om de toegang tot de rechter te

penitentiair verlof. In 2011 vond de regering nog dat detentiefa-

beperken.41 In het voorstel om de griffierechten te verhogen,

sering een effectief middel was om recidive terug te dringen.

wijst de Afdeling erop dat de toelichting niet motiveert in

Maar in het wetsvoorstel stelt de regering dat afschaffing van

hoeverre de forse verhogingen van de griffierechten in hoger

detentiefasering en vervanging door elektronische detentie

beroep en cassatie proportioneel zijn in het licht van het behoud

tot minder recidive zal leiden. Noch het vermeende gebrek

van een goed functionerend hoger beroep en cassatie. Ook mist

aan effectiviteit van de detentiefasering, noch de bewezen

de Afdeling een motivering die de aanzienlijke verhoging

effectiviteit van elektronische detentie werden gemotiveerd.

van het bedrag aan griffierechten voor de inschrijving van

De Afdeling advisering kan zich daarom niet aan de indruk

huwelijkse voorwaarden in het openbaar huwelijksgoederen-

onttrekken dat het wetsvoorstel primair budgettaire overwegin-

register rechtvaardigt. In het voorstel voor de versobering van

gen dient. De verwachting is dat het wetsvoorstel € 16 miljoen

het stelsel van gesubsidieerde rechtsbijstand ontbreekt volgens

op jaarbasis oplevert. De Afdeling wijst erop dat – hoe legitiem

de Afdeling een visie op de plaats van de maatregelen in relatie

budgettaire argumenten als zodanig ook kunnen zijn – een

tot het recht op toegang tot de rechter. Ook is er onvoldoende

40

aandacht voor de opeenstapeling van deze maatregelen.
39	Bijvoorbeeld het advies over de Miljoenennota 2014 (Kamerstukken II
2013/14, 33 750, nr. 1).
40	Advies van 7 augustus 2013 (Kamerstukken II 2013/14, 33 745, nr. 4;
zaak W03.13.0213).

41	Adviezen van 30 augustus 2013 (Kamerstukken II 2013/14, 33 757,
nr. 4; zaak W03.13.0219/II) respectievelijk van 28 juni 2013
(Staatscourant 2013, nr. 26480; zaak W03.13.0127/II).
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3.3.3	Terughoudend zijn met nieuwe regels en
bevoegdheden

niet of onvoldoende adequaat reageert op andere lichtere
maatregelen, zoals een last onder dwangsom. De Afdeling wijst

Een belangrijk uitgangspunt bij de totstandkoming van wet-

erop dat de regering daarbij niet aangeeft waarom deze lichtere

geving is dat de regering terughoudend moet omgaan met het

maatregelen niet effectief blijken te zijn. Een vergelijkbare

creëren van nieuwe regels en bevoegdheden. Het heeft alleen

problematiek deed zich voor bij een voorstel tot wijzing van

zin om een nieuwe regel te introduceren als vaststaat dat de

de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek,

bestaande regeling een leemte of een gebrek vertoont. Toch

de zogenoemde Rotterdamwet.44

komt het geregeld voor dat de regering nieuwe bevoegdheden
introduceert, zonder dat ze aannemelijk heeft gemaakt dat de

De regering vroeg de Afdeling advisering ook om advies over

bestaande bevoegdheden niet volstaan om de gestelde proble-

een voorstel om de reikwijdte van het begrip ‘wanbeheer’ uit

men aan te pakken.Voorbeelden uit het recente verleden zijn

te breiden, zodat de minister scholen in meer gevallen een

diverse voorstellen op het gebied van het omgevingsrecht en

aanwijzing kan geven. De Afdeling merkte ook in dit advies op

de versnellingsinstrumenten in het bestuursprocesrecht, die in

dat de introductie van nieuwe maatregelen en bevoegdheden

de praktijk nauwelijks worden toegepast.42 Deze trend is ook

pas aan de orde is als optimale toepassing van bestaande wetge-

zichtbaar in de wetgeving over de handhaving van de openbare

ving niet voldoende is.45 Uit de toelichting bij dit wetsvoorstel

orde. De ‘gereedschapskist’ van de burgemeester lijkt door de

werd niet duidelijk of nagegaan was of kon worden volstaan

wetgever zo goed gevuld dat bestuurders door de bomen het

met de bestaande toezichtsinstrumenten, de aanwijzingsbe-

bos niet meer zien en veel bevoegdheden niet gebruiken.

voegdheid ten aanzien van financieel-bestuurlijk wanbeheer en
de eventuele verdere aanscherping van het financiële toezicht.

Naar aanleiding van een voorstel om in de Woningwet een

Ondernemingen die dierlijke meststoffen vervoeren, bewerken

verhuurverbod op te nemen, wees de Afdeling erop dat de

en verwerken, zogenoemde intermediairs, hebben een regis-

introductie van nieuwe maatregelen en bevoegdheden pas aan

tratie nodig. Deze registratie is een voorwaarde om interme-

de orde is indien niet kan worden volstaan met een adequate

diaire activiteiten uit te oefenen. De regering stelde met een

toepassing van bestaande wetgeving. Volgens de regering was

wijziging van het Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet voor om

een verhuurverbod noodzakelijk, omdat de verhuurder soms

een registratie te schorsen als de intermediair onherroepelijke

42	Kamerstukken II, 33 750 VI Vaststelling van de begrotingsstaten van

44	Advies van 13 september 2013 (Kamerstukken II 3013/14, 33 797, nr. 4;

43

het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2014.
43	Advies van 5 september 2013 (Kamerstukken II 2013/14, 33 798, nr. 4;
zaak W04.13.0184/I).
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zaak W04.13.0188/I).
45	Advies van 4 september 2013 (Kamerstukken II 2013/14, 33 472,
nr. 16; zaak W05.13.0173/I).

boetes en verbeurde dwangsommen niet heeft betaald.46 Deze

gemotiveerd moet worden en dat de hoogte van de strafmaat

schorsing oefent dus extra druk uit op de intermediair om

in redelijke verhouding moet staan tot de aard en ernst van

alsnog te betalen, wat een zwaar – en nieuw – instrument is

de overtreding. Zij merkt op dat die motivering in elk geval

om openstaande schulden in te vorderen. In het advies wijst de

deels ontbreekt bij de verhoging van de maximumboete in

Afdeling erop dat de toelichting geen enkele aanwijzing bevat

de Warenwet van € 4.500 naar € 78.000.47 Een bedrag van

dat bestaande bestuursrechtelijke instrumenten, zoals de aan-

€ 4.500 werd in 1999 namelijk nog als redelijk gezien, gelet op

maning en het dwangbevel, niet toereikend zijn om een schul-

de aard en ernst van de overtredingen.

denaar tot betaling te dwingen. Bovendien kunnen wanbetalers
in andere sectoren geen tijdelijk beroepsverbod krijgen als zij

Ook de verhoging van de maximumboete voor schepen die de

boetes of dwangsommen niet op tijd betalen.

verplichte vaarroute niet gebruiken, was volgens de Afdeling
onvoldoende gemotiveerd en excessief.48 De maximumboete

3.4

Handhaving en bestraffing

werd in het wetsvoorstel verhoogd van de derde categorie
(€ 7.600) naar de vijfde categorie (€ 78.000). Naar aanleiding

In het bestuursrecht en het strafrecht lijkt een trend waar-

van het advies van de Afdeling stelde de regering de maxi-

neembaar om, naast het creëren van meer bevoegdheden voor

mumboete op de vierde categorie (€ 19.500).

het bestuur, strengere verplichtingen te introduceren en die
hard te bestraffen. In 2013 bracht de Afdeling adviezen uit over

De Afdeling advisering concludeerde in een ander advies dat

voorgestelde verhogingen van de strafmaat, over verzwaringen

de voorgestelde strafverhogingen voor ambtelijke corruptie,

van boetes en maatregelen, over de introductie van de zoge-

corruptie in de private sector en witwasbepalingen, ontoerei-

noemde middelentest en over een toenemend aantal bevoegd-

kend zijn gemotiveerd. Dat gold ook voor de noodzaak van

heden in wetten om zonder toestemming van de bewoner

de voorgestelde strafbaarstellingen van misbruik van gemeen-

binnen te treden in een woning.

schapsgeld en van economische delicten, gepleegd uit gewoonte. Het voorstel motiveert de hogere straffen door te wijzen

3.4.1 Verhoging strafmaat

op de lage pakkans. Maar de Afdeling advisering wijst erop dat

Verschillende voorstellen die het afgelopen jaar aan de Afdeling

juist een grotere pakkans van substantieel belang is voor de

zijn voorgelegd, bevatten een forse, nauwelijks gemotiveerde
verhoging van strafmaatbepalingen. De Afdeling wees er
herhaaldelijk op dat een dergelijke strafmaatverhoging dragend

47	Advies van 13 juni 2013 (Kamerstukken II 2013/14, 33 775, nr. 4;
zaak W13.13.0109/III).
48	Advies van 7 augustus 2013 (Kamerstukken II 2013/14, 33 748, nr. 4;

46

Advies van 12 december 2013; zaak W15.13.0405/IV).

zaak W14.13.0201/IV).
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verwachte ontmoedigende werking van hogere straffen, een

3.4.3 Introductie middelentest

van de doelstellingen van het voorstel.49

Met het terugdringen van geweld onder invloed van middelen
wil het kabinet de veiligheid in het openbare leven en de

3.4.2 Boetes en maatregelen

huiselijke kring vergroten. Aan de Afdeling werd een wets-

In de sociale zekerheid worden boetes en maatregelen steeds

voorstel voorgelegd voor een middelentest om eventueel

verder aangescherpt. In 2011 uitte de Afdeling al kritiek op een

middelengebruik tijdens het plegen van het delict objectief

voorstel dat recidiverende fraudeurs voor vijf jaar en bijstands-

vast te stellen.51 Als middelengebruik wordt vastgesteld, kan dit

gerechtigden voor drie maanden uitsloot van het recht op een

gelden als strafverzwarende factor en daarnaast aanleiding zijn

uitkering, en dat boetes zonder enige motivering zeer aanzien-

voor de inzet van gedragsinterventies die gericht zijn op het

lijk verzwaarde. In 2013 kreeg de Afdeling het wetsvoorstel

terugdringen van het middelengebruik.

maatregelen Wet werk en bijstand voor advies. Dit wetsvoor50

stel verplicht gemeenten uitkeringsgerechtigden in bepaalde

De Afdeling advisering onderkent dat geweldgebruik onder

gevallen drie maanden volledig uit te sluiten van het recht op

invloed van middelen een probleem is en dat het belangrijk

een bijstandsuitkering. In het advies wijst de Afdeling – evenals

is om ernaar te streven dat geweldgebruik zo doeltreffend

in 2011 – erop dat de maatregel een ‘leedtoevoegend’ karakter

mogelijk terug te dringen. Maar in het licht van de noodzake-

heeft en disproportioneel is. Het gaat namelijk om een volle-

lijkheids- en proportionaliteitseis die voortvloeit uit artikel 8,

dige uitsluiting van het recht op uitkering, wat verder gaat dan

tweede lid, van het Europese Verdrag voor de Rechten van

een korting op de uitkering of zelfs de nihilstelling in de meest

de Mens (EVRM), oordeelt de Afdeling dat de noodzaak en

ernstige gevallen. De verplichting tot uitsluiting verdraagt zich

meerwaarde van de voorgestelde regeling met het oog op het

verder niet met het ingrijpende karakter van de maatregel, nu de

door de regering nagestreefde doel onvoldoende is aange-

bijstandsuitkering als vangnet fungeert en om die reden een be-

toond. Het Openbaar Ministerie en de rechter houden in de

langenafweging geboden is. Bij volledige en verplichte uitsluiting

huidige situatie ook al rekening met de factor middelenge-

van het recht op uitkering is van een vangnet geen sprake meer.

bruik bij de straftoemeting en strafoplegging. Niet is gebleken

Daarom adviseert de Afdeling om van de maatregel af te zien.

dat de huidige praktijk op dit punt tekortschiet. De Afdeling
acht het bovendien niet geëigend om middelengebruik in zijn

49	Advies van 19 april 2013 over het wetsvoorstel bestrijding financieeleconomische criminaliteit (Kamerstukken II 2012/13, 33 685, nr. 4;
zaak W03.13.0045/II).

algemeenheid als afzonderlijke strafverhogende factor aan te
merken. De middelentest is een momentopname die geen inzicht biedt of en in welke mate het middelengebruik door de

50	Advies van 2 oktober 2013 (Kamerstukken II 2013/14, 33 801, nr. 4;
zaak W12.13.0223/III).

48

51

Zaak W03.13.0186/II.

verdachte heeft bijgedragen aan het concrete geweldsmisdrijf.

proportioneel en subsidiair zijn. De Afdeling adviseerde dan ook

Daarnaast wijst de Afdeling erop dat discussies in de praktijk

telkens om de noodzaak van de binnentredingsbepaling in de toe-

over de hoeveelheid gebruikte middelen zich nauwelijks voor-

lichting te onderbouwen, onder meer in het licht van al bestaande

doen. Ook twijfelt ze aan de beoogde preventieve werking van

bevoegdheden om de naleving van een voorstel te handhaven.

het wetsvoorstel. Tegen die achtergrond adviseert de Afdeling

Verder adviseerde de Afdeling om de toepassing van de be-

het voorstel te heroverwegen, als de noodzaak en proportiona-

voegdheid op hoofdlijnen te normeren. Dit laatste vooral omdat

liteit daarvan niet dragend kan worden gemotiveerd.

de bestuursrechter de uitoefening van de bevoegdheid toetst aan
het proportionaliteitsvereiste van het EVRM. Om het bewijs-

3.4.4	Bevoegdheid tot binnentreden zonder toestemming
van de bewoner

materiaal van een overtreding, dat is gevonden tijdens een binnentreding, als rechtmatig te beschouwen, acht de bestuursrech-

De Afdeling advisering maakte in 2012 en 2013 in vijf adviezen

ter ook van belang dat de bewoner vooraf is geïnformeerd over

opmerkingen over het introduceren of handhaven van een

het doel van de binnentreding en over de mogelijke gevolgen

bevoegdheid tot binnentreding van een woning zonder toestem-

van het weigeren daarvan.Verder toetst de rechter of informatie

ming van de bewoner.52 Zij merkte in die adviezen op dat deze

niet ook op andere wijze zou kunnen worden verkregen en of

bevoegdheid een inbreuk vormt op het huisrecht, zoals be-

er sprake was van een redelijk fraudevermoeden.

schermd in artikel 8 EVRM en artikel 12 van de Grondwet. Om
een dergelijke inbreuk te rechtvaardigen, moet worden voldaan

3.5

Bescherming persoonsgegevens

aan de vereisten van deze artikelen. Daaronder vallen het vereiste
van noodzakelijk zijn in een democratische samenleving en van

Ook de overheid maakt op brede schaal gebruik van informatie- en communicatietechnologie (ICT). Niet alleen voor

52	Zie het advies van 29 juni 2012, zaak W15.12.0058, Wet natuurbe-

dienstverlening en facilitering, maar ook bij de controle. Het

scherming (Kamerstukken II 2011/12, 33 348, nr. 4); advies van 19

komt veelvuldig voor dat overheden gegevens verwerken en met

september 2012, zaak W14.12.0258, Wet basisregistratie grootscha-

elkaar uitwisselen die de burger aan één overheidsinstantie heeft

lige topografie, (Kamerstukken II 2012/13, 33 527, nr. 4); advies van

aangeleverd. De bescherming van de persoonlijke levenssfeer is

5 november 2012, zaak W04.12.0249, Nieuwe Wet openbaarheid
van bestuur (Kamerstukken II 2013/14, 33 328, nr. 4) en het advies
van 25 februari 2013, zaak W13.12.0514, wijziging van de Wet op de
dierproeven in verband met implementatie van de richtlijn 2010/63/EU

een belangrijk aandachtspunt in de adviezen van de Afdeling
advisering. Dit blijkt ook uit de jaarverslagen van de afgelopen
jaren, waarin het onderwerp regelmatig terugkwam.53

(Kamerstukken II 2012/13, 33 514, nr. 4). Het advies van 5 december
2013, nr. W03.13.0382, wijziging van de Wet regulering prostitutie en
bestrijding misstanden seksbranche, is nog niet gepubliceerd.

53	In de jaarverslagen over 2010 en 2011 is hierover een aparte paragraaf
opgenomen.
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De Afdeling adviseerde in 2013 over een aantal wetsvoorstellen

Bij de beoordeling of een inbreuk in de persoonlijke levens-

die grootschalige gegevensverwerking en -uitwisseling door

sfeer gerechtvaardigd is, besteedt de Afdeling regelmatig aan-

diverse instanties mogelijk maken.Voorbeelden hiervan zijn het

dacht aan de noodzaak en proportionaliteit van een voorstel,

wetsvoorstel tot wijziging van de Wet structuur uitvoeringsor-

mede in het licht van artikel 10 Grondwet en artikel 8 EVRM.

ganisatie werk en inkomen (SUWI) in verband met fraude-

Een voorbeeld hiervan is het advies over de Rotterdamwet.56

aanpak door gegevensuitwisseling en het voorstel van Wet

Een van de maatregelen uit dat wetsvoorstel is dat de gemeen-

maatschappelijke ondersteuning 2015. Het beeld bestaat dat

teraad bevoegd is om bij de behandeling van een aanvraag

steeds meer organen (gevoelige) persoonsgegevens verwerken

voor een huisvestingsvergunning – naast het inzetten van een

en uitwisselen. Maar in sommige gevallen valt niet te ontko-

Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) – een antecedenten-

men aan gegevensverwerking en -uitwisseling met het oog

onderzoek te doen op basis van politiegegevens. Dit onderzoek

op bepaalde belangen of goede taakuitvoering door bepaalde

zou van toepassing zijn op de woningzoekende zelf en op leden

instanties. Dit is bijvoorbeeld het geval bij de decentralisaties

van zijn huishouden. De Afdeling twijfelt over de proportio-

in het sociale domein: een bepaalde vorm van gegevensver-

naliteit van deze ingrijpende maatregel, onder meer omdat het

werking en -uitwisseling door de gemeenten kan noodzakelijk

ook om anderen dan de aanvrager zelf gaat. Bovendien was

zijn om hun nieuwe taken goed te kunnen uitvoeren. De

het onduidelijk hoe het antecedentenonderzoek zal plaats-

Afdeling wijst er in dergelijke gevallen wel op dat het interna-

vinden en op welke wijze de politiegegevens – die ook veel

tionale en nationale juridische kader voor gegevensverwerking

‘zachte’ informatie bevatten – zullen worden gewaardeerd. De

nauwgezet wordt nagekomen. Zeker bij de verwerking en

proportionaliteit van de maatregel is ook een belangrijk aan-

uitwisseling van bijzondere persoonsgegevens – bijvoorbeeld

dachtspunt bij de invoering van een continue screening in de

gegevens over de gezondheid – moet zijn voldaan aan de ver-

kinderopvang: de Afdeling vindt dat de regering de noodzaak

zwaarde eisen die voortvloeien uit nationale en internationale

om kwetsbare jonge kinderen te beschermen moet afwegen

bepalingen.55

tegen de systematische maandelijkse verwerking van bijzon-

54

dere persoonsgegevens van medewerkers, terwijl er geen enkel
vermoeden is van betrokkenheid bij enig strafbaar feit.57

54	Kamerstukken II 2012/13, 33 579, nr. 4 en Kamerstukken II 2013/14,
33 841, nr. 4.
55	Zie bijvoorbeeld het advies van 22 november 2013 over het voorstel
van Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Kamerstukken II
2013/14, 33 841, nr. 4).
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56	Advies van 13 september 2013 (Kamerstukken II, 2013/14, 33 797,
nr. 4; zaak W04.13.0188/I ).
57	Advies van 6 december 2012 (Kamerstukken II 2012/13, 33 538, nr. 4;
zaak W12.12.0419/III).

Bij de noodzaak en proportionaliteitseis gaat het ook om de

doelomschrijving in de voorstellen.61 Voorbeelden daarvan zijn

vraag of de voorgestelde maatregel effectief is. In de periode

adviezen over wijziging van de Wet SUWI in verband met

2012-2013 plaatste de Afdeling in twee adviezen vraagtekens

fraudeaanpak door gegevensuitwisseling en het voorstel van

bij de effectiviteit. In het advies over het vastleggen en bewa-

Wet maatschappelijke ondersteuning 2015.62

ren van kentekengegevens door de politie oordeelde zij dat
onvoldoende was onderbouwd in hoeverre deze maatregel

3.6

Vervolg op adviezen

bijdraagt aan het opsporen van strafbare feiten. In het advies
58

over de nieuwe Jeugdwet adviseerde de Afdeling om af te zien

Berichten over de advisering van de Afdeling geven soms het

van de Verwijsindex Risicojongeren (VIR), omdat de gebleken

beeld dat de regering de adviezen niet of nauwelijks over-

beperkte meerwaarde ervan niet opweegt tegen de inbreuk die

neemt. Bij de berichtgeving over adviezen is het goed om te

wordt gemaakt op de persoonlijke levenssfeer. Dit geldt nog

bedenken dat een advies altijd gaat over het voorstel zoals het

sterker voor de voorgestelde uitbreiding van de VIR met de

oorspronkelijk aan de Afdeling advisering van de Raad van

gezinsfunctionaliteit, omdat deze nieuwe functionaliteit zorgt

State is voorgelegd. Als de regering delen van het advies heeft

voor een nog grotere inbreuk op de persoonlijke levenssfeer.59

opgevolgd, is dit vaak niet in de berichtgeving verwerkt. Dat
neemt niet weg dat de regering of de initiatiefnemer adviezen

Een ander terugkerend aspect in de adviezen van de Afdeling

ook naast zich neerlegt. Adviezen zijn nu eenmaal niet bindend.

is dat in het licht van artikel 8 EVRM de wettelijke grondslag
voor de gegevensverwerking voldoende specifiek moet zijn.

Voor een goede dialoog tussen adviseur en regering is het van

In een aantal gevallen vond de Afdeling dat dit niet het geval

belang dat de regering in het nader rapport ingaat op de argu-

was. Daarbij ging het onder meer om te brede of te vage

menten die in het advies zijn opgenomen. Maar in het advies

60

over de strafbaarstelling van illegaliteit leken de Afdeling advisering en de regering langs elkaar heen te praten. In het nader
58	Advies van 23 maart 2012 (Kamerstukken II 2012/13, 33 542, nr. 4;

rapport ging de regering nauwelijks in op de argumenten

zaak W12.12.0419/III).
59	Advies van 31 mei 2013 (Kamerstukken II 2012/13, 33 684, nr. 4;
zaak W13.13.0096/III).
60	Advies van 2 februari 2012 over de Wet basisregistratie personen

61	Volgens artikel 7 van de Wet bescherming persoonsgegevens mogen

(Kamerstukken II 2011/12, 33 219, nr. 4), advies van 22 november 2013

persoonsgegevens alleen worden verzameld voor welbepaalde,

over de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Kamerstukken II

uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden.

2013/14, 33 841, nr. 4) en advies van 14 december 2012 over de wijziging van de Wet SUWI (Kamerstukken II 2012/13, 33 579, nr. 4).

62	Kamerstukken II 2012/13, 33 579, nr. 4 en Kamerstukken II 2013/14,
33 841, nr. 4.
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die in het advies waren aangevoerd.63 Ook de reactie van de

de initiatiefnemer beter waarom ze niet kiest voor een variant

regering op het advies over de Wet aanpassing waterschapsver-

op dit systeem.Verder krijgen nabestaanden een sterkere positie

kiezingen leverde geen echte bijdrage aan een goede dialoog.

in het aangepaste voorstel.

De regering herhaalde slechts wat al in de oorspronkelijke
memorie van toelichting stond.64

In een andere zaak adviseert de Afdeling de instelling van een
permanente en afzonderlijk Adviescollege toetsing regeldruk

Toch is het geen uitzondering dat een advies van de Afdeling

(Actal) te heroverwegen, omdat zij niet op voorhand overtuigd is

ertoe leidt dat de regering het eerder voorgelegde voorstel

van de noodzaak daarvan.66 De Afdeling wijst erop dat de rege-

of de bijbehorende toelichting bijstelt. In het advies over het

ring er sinds de herziening van het adviesstelsel naar streeft om

initiatiefwetsvoorstel tot wijziging van het beslissysteem voor

terughoudend te zijn met het instellen van nieuwe afzonderlijke

donorregistratie spreekt de Afdeling geen voorkeur uit voor

adviescolleges. Mede naar aanleiding van dit advies diende de

het ene of het andere beslissysteem. Ze reikt alleen overwegin-

regering dit wetsvoorstel niet in bij de Tweede Kamer.

gen aan die voor de wetgever van belang zijn om een keuze
te maken.65 In de reactie op dit advies komt de initiatiefneem-

De Afdeling is in het advies over de wijziging van de

ster de Afdeling op vrijwel alle punten tegemoet. Zo is in de

Rotterdamwet kritisch over de maatregel om bij de behande-

memorie van toelichting de probleemschets aangevuld en zijn

ling van een aanvraag voor een huisvestingsvergunning een

de nadelen van het huidige systeem beter benadrukt. In het

antecedentenonderzoek te doen op basis van politiegegevens.67

Masterplan Orgaandonatie is de afweging genuanceerd die

Naar aanleiding van het advies van de Afdeling schrapte de

heeft geleid tot de niet-unanieme aanbeveling tot introductie

regering deze maatregel uit het wetsvoorstel.

van het systeem van ‘actieve donorregistratie’. Ook motiveert
Bovenstaande voorbeelden laten zien dat de doorwerking
63	Advies van 6 januari 2012 over het wetsvoorstel tot wijziging van de
Vreemdelingenwet 2000 in verband met de strafbaarstelling van ille-

van de adviezen van de Afdeling advisering op veel manieren
zichtbaar is.

gaal verblijf van vreemdelingen in Nederland (Kamerstukken II 2012/13,
33 512, nr. 4; zaak W04.11.0439/I).
64	Advies van 17 mei 2013 (Kamerstukken II 2012/2013, 33 719, nr. 4;
zaak W14.13.0100/IV).
65	Advies van 2 april 2013 over het wetsvoorstel tot wijziging van de
Wet op de orgaandonatie in verband met het opnemen van een actief

66	Advies van 11 april 2012 (Staatscourant 2014, nr. 135;

donorregistratiesysteem (Kamerstukken II 2013/14, 33 506, nr. 4;
zaak W13.12.0509/III).
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zaak W15.11.0536/IV).
67

Kamerstukken II, 2013/14, 33 797, nr. 4.

De Raad als
bestuursrechter

4
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4.1

Inleiding

projecten, bouwvergunningen, subsidies, toeslagen of asielrechten snel worden beslecht. Door de korte doorlooptijden

4.1.1 Over dit hoofdstuk

die de Afdeling ook in 2013 weer heeft gerealiseerd, worden

In dit hoofdstuk wordt aandacht besteed aan belangrijke

maatschappelijke kosten, veroorzaakt door de lange duur van

ontwikkelingen in 2013 voor de twee hoofdfuncties van de

procedures, tot een minimum beperkt.

Afdeling bestuursrechtspraak als hoogste algemene bestuursrechter. Enerzijds de individuele zaak overstijgende bevor-

In 2013 kwamen 13.258 nieuwe zaken binnen en deed de

dering van de rechtsontwikkeling en het bewaken van de

Afdeling bestuursrechtspraak 14.215 zaken af: 1.971 zaken bij

rechtseenheid, en anderzijds de definitieve geschilbeslechting

de Ruimtelijke-ordeningskamer, 3.821 zaken bij de Algemene

op het niveau van de individuele zaak. Daarnaast wordt aan-

kamer en 8.423 zaken bij de Vreemdelingenkamer. De gemid-

dacht besteed aan ontwikkelingen in het verslagjaar die over

delde doorlooptijd van het totaal aantal afdoeningen in 2013 is

het constitutionele recht en het Europese recht gaan, vanwege

27 weken. Bij de Ruimtelijke-ordeningskamer was de gemid-

de betekenis daarvan voor alle terreinen van het bestuursrecht.

delde doorlooptijd 28 weken, bij de Algemene kamer was dat
33 weken en bij de Vreemdelingenkamer 24 weken.

Een uitgebreidere versie van dit hoofdstuk is terug te vinden
in het digitale jaarverslag.68 In het jurisprudentieoverzicht van

De doorlooptijden in de Ruimtelijke-ordeningskamer zijn

het digitale jaarverslag zijn de uitspraken opgenomen die in

in 2013 aanzienlijk teruggebracht ten opzichte van 2012. In

2013 een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan de ontwik-

het verslagjaar werkte de Vreemdelingenkamer hard aan het

keling van de jurisprudentie. Het digitale jurisprudentieover-

terugbrengen van de achterstand in het onderhanden werk aan

zicht bevat samenvattingen van deze uitspraken, gestructureerd

vreemdelingenzaken. Doordat in 2013 veel oude zaken zijn

naar algemeen bestuursrechtelijke onderwerpen en bijzondere

afgedaan, liep de gemiddelde doorlooptijd iets op ten opzichte

onderwerpen.

van 2012. Nu veel oude zaken zijn afgedaan, is de verwachting
dat de gemiddelde doorlooptijd in de Vreemdelingenkamer in

4.1.2 Aantallen en doorlooptijden

de komende jaren weer zal dalen.

De Afdeling bestuursrechtspraak tracht zich te onderscheiden
door haar zaken snel, goedkoop en op kwalitatief hoogwaar-

Een verdere specificatie van de instroom, uitstroom en door-

dige wijze af te doen. Burgers, bedrijven, bestuursorganen

looptijden is te vinden in het onderdeel Bedrijfsvoering & cijfers

hebben er belang bij dat geschillen over infrastructurele

van het digitale jaarverslag.

68

jaarverslag.raadvanstate.nl.
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4.2 	Bevordering rechtsontwikkeling en bewaken
rechtseenheid

Met de inwerkingtreding van de Wet aanpassing bestuursprocesrecht kunnen de colleges sinds 1 januari 2013 in hoger
beroep een zaak verwijzen naar een zogenoemde grote kamer

4.2.1 Inleiding

met vijf leden. Ook kunnen ze in zaken die in behandeling

De Afdeling bestuursrechtspraak heeft een bijzondere verant-

zijn bij een meervoudige kamer van drie of vijf leden een

woordelijkheid voor het bevorderen van de rechtsontwikke-

conclusie vragen aan een lid van het college dat daarvoor

ling en het bewaken van de rechtseenheid. Langs verschillende

is aangewezen. Om deze reden zijn mr. Widdershoven en

wegen wordt gewerkt aan het bevorderen van de rechtseen-

mr. Keus als staatsraden in buitengewone dienst in de Afdeling

heid. Hiervoor kan ze sinds 1 januari 2013 het instrument van

bestuursrechtspraak benoemd. Zij hebben om de onafhanke-

de grote kamer gebruiken met de mogelijkheid een conclusie

lijkheid te waarborgen uitsluitend de opdracht om in voorko-

te vragen aan de staatsraad advocaat-generaal. Daarnaast wor-

mende gevallen op verzoek van de voorzitter van de Afdeling

den in de Commissie rechtseenheid bestuursrecht eenduidige

bestuursrechtspraak een conclusie te nemen.

afspraken gemaakt over het bereiken van meer rechtseenheid.
Op deze manier zal de problematiek van uiteenlopende juris-

Een conclusie van de staatsraad advocaat-generaal biedt meer

prudentie definitief tot het verleden behoren.

gelegenheid om een rechtsvraag in een breder verband te
plaatsen dan de rechterlijke uitspraak zelf. Zo kan de conclusie

De Afdeling heeft bij de uitoefening van deze taken instituti-

een bijdrage leveren aan de kwaliteit en de inzichtelijkheid van

oneel een andere positie dan bijvoorbeeld de Hoge Raad. De

de rechtsontwikkeling door de rechter. Hierbij gaat het in de

Afdeling is immers hoogste rechter en feitenrechter tegelijk.

eerste plaats om zaken die college-overstijgend zijn, maar het is

Dat geldt ook voor de zustercolleges, de Centrale Raad van

daartoe niet beperkt.

Beroep en het College van Beroep voor het bedrijfsleven.
De ruim 14.000 zaken die de Afdeling bestuursrechtspraak

4.2.2 De conclusiezaken in 2013

jaarlijks afdoet, maken het accentueren van de rechtsvormende

De Afdeling bestuursrechtspraak maakte in 2013 drie keer

taak moeilijker. Maar dit hoge aantal heeft ook een belangrijk

gebruik van de mogelijkheid een conclusie te vragen aan een

voordeel. In tegenstelling tot de Hoge Raad, heeft de Afdeling

staatsraad advocaat-generaal.

daardoor niet, of in veel mindere mate, het probleem dat de
zaken die belangrijk zijn voor de rechtsontwikkeling, het
college niet of niet op tijd bereiken.
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De Afdeling maakte de uitspraak openbaar op 29 januari 2014

Eerste conclusie in zaak over de redelijke termijn

De eerste conclusie vroeg de Afdeling aan staatsraad advocaat-

en volgde het advies van de conclusie voor de overschrijding

generaal Widdershoven in een zaak over de redelijke termijn.

van de redelijke termijn. De totale duur van de behandeling

Zij verzocht hem ten behoeve van de rechtseenheid in een

in beroep en twee instanties moet binnen vier jaar, in plaats

conclusie in te gaan op de uiteenlopende jurisprudentie van

van vijf jaar zoals de Afdeling bestuursrechtspraak voorheen

de Afdeling bestuursrechtspraak, de Centrale Raad van Beroep,

oordeelde, worden afgerond wil zij nog als redelijk zijn aan te

het College van Beroep voor het bedrijfsleven en de Hoge

merken. De uitspraak voorziet in een overgangsregeling.Van

Raad over de lengte van wat nog als redelijke termijn voor

zowel de conclusie als de uitspraak is een Engelse vertaling

de duur van de bestuursrechtelijke procedure kan worden

gepubliceerd.

69

beschouwd. De staatsraad advocaat-generaal is gevraagd welke
behandelingsduur de rechtscolleges voor de verschillende fasen

Tweede conclusie over bescherming getuigen Internationaal

van de procedures en voor de procedures als geheel nog als

Strafhof

redelijk kunnen aanmerken onder meer in het licht van de

De tweede keer dat de Afdeling een conclusie vroeg, ging

rechtspraak van het Europese Hof voor de Rechten van de

over de vraag of vreemdelingen die getuigen zijn voor

Mens.

het Internationaal Strafhof in Den Haag als vluchteling
kunnen worden beschouwd.70 Volgens de staatssecretaris van

Met het oog op het belang van de rechtseenheid b ehandelde

Veiligheid en Justitie kan niet worden verlangd dat Nederland

een grote kamer de zaak. De voorzitter van de Afdeling

bescherming biedt, nu de vreemdelingen door of via het

bestuursrechtspraak was de voorzitter van deze grote kamer,

Internationaal Strafhof bescherming genieten en zij niet

de leden waren een vice-president van de Hoge Raad, de

gedwongen hoeven terug te keren naar het land van herkomst.

presidenten van de Centrale Raad van Beroep en het College

De voorzitter van de Afdeling vroeg hierover een conclusie

van Beroep voor het bedrijfsleven en de oudste kamervoorzit-

aan staatsraad advocaat-generaal Keus. In zijn conclusie van

ter bij de Afdeling bestuursrechtspraak. De zitting van de grote

12 november 2013 komt hij met de rechtbank tot een ander

kamer was op 12 september 2013, de conclusie is uitgebracht

oordeel dan de staatssecretaris. De Afdeling volgde in haar

op 23 oktober 2013.

uitspraak van 18 februari 2014 de conclusie van de staatsraad
advocaat-generaal en verklaarde het hoger beroep van de
staatssecretaris ongegrond.

69

Zaak 201302106/1/A2.

70

Zaken 201303197/1/V3 en 201303198/1/V3.
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Derde conclusie over b- en i-criterium voor coffeeshops

de Centrale Raad van Beroep, het College van Beroep voor

Ten slotte behandelde de Afdeling op 14 november 2013

het bedrijfsleven en de Afdeling bestuursrechtspraak.

drie zaken op zitting die gingen over de vraag of het besloten
clubcriterium en het ingezetenencriterium voor coffeeshops

De Commissie rechtseenheid bestuursrecht bereidde in 2013

in de grensregio’s van ons land in overeenstemming zijn met

onder meer een nieuwe versie van de gezamenlijke procesre-

de Grondwet, het internationale en het Europese recht.71

geling voor vanwege de inwerkingtreding van de Wet aanpas-

In deze derde kwestie vroeg de Afdeling opnieuw staatsraad

sing bestuursprocesrecht per 1 januari 2013. Een gezamen-

advocaat-generaal Keus een conclusie te nemen. In zijn

lijke wrakingsregeling was al eerder tot stand gekomen. Ook

conclusie van 24 december 2013 oordeelt hij dat het besloten

proceskosten en griffierechten zijn een vast thema in het

clubcriterium niet in strijd is met de vrijheid van vereniging

overleg tussen de colleges, omdat de regelgeving op dit gebied

en de eerbiediging van het privéleven, zoals deze zijn opgeno-

nogal eens wijzigt. Zo is er een nieuw Besluit proceskosten

men in de Grondwet en het Europese Verdrag tot bescherming

bestuursrecht in werking getreden dat onmiddellijke werking

van de rechten van de mens. Ook heeft het ingezetenencri-

heeft, zoals de Hoge Raad in zijn arrest van 19 april 201372

terium volgens de staatsraad advocaat-generaal geen onge-

oordeelde. De Afdeling bestuursrechtspraak sloot zich in haar

oorloofde discriminatie tot gevolg en maakt dit criterium dus

rechtspraak hierbij aan.

geen inbreuk op de discriminatieverboden in de Grondwet,
het internationale recht en het Europese recht. De uitspraak

Daarnaast zijn er ontwikkelingen naar meer rechtseenheid

van de Afdeling wordt in de eerste helft van 2014 verwacht.

in de sfeer van de griffierechten en betalingsonmacht. In dit
verband kan worden gewezen op de uitspraak van de Afdeling

4.2.3 Commissie rechtseenheid bestuursrecht

van 6 maart 201373 waarin de Afdeling oordeelde dat een niet-

Het bewaken van de rechtseenheid in het bestuursrecht is niet

ontvankelijkverklaring wegens het niet betalen van griffierecht

alleen een taak van de Afdeling bestuursrechtspraak, het is een

achterwege dient te blijven als de betrokkene aantoonbaar

gezamenlijke verantwoordelijkheid van de hoogste bestuurs-

geen financiële middelen heeft om het griffierecht te voldoen.

rechters. Ook in 2013 zijn er goede resultaten geboekt bij het

De advocaat-generaal bij de Hoge Raad IJzerman conclu-

bereiken van meer rechtseenheid tussen de betrokken colleges.

deerde op 26 juli 201374 tot een vergelijkbare benadering voor

Hiervoor was voorwerk verricht door de Commissie rechts-

zaken van de Belastingkamer van de Hoge Raad.

eenheid bestuursrecht, die bestaat uit leden van de Hoge Raad,
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De regeling van het incidenteel hoger beroep trad op

combinatie met artikel 8:41a van die wet verplicht dit artikel

1 juli 2013 in werking. Deze regeling is voor de werkwijze

de bestuursrechter om bij een gegrond beroep of hoger beroep

van de Afdeling niet onbelangrijk. In de eerste helft van 2013

actief de mogelijkheden te onderzoeken om het geschil defini-

overlegde de Afdeling met de andere hoogste bestuursrechters

tief te beslechten.

over de juridische en organisatorische gevolgen van deze
regelgeving voor de rechterlijke colleges. Dat geldt ook voor

De behoefte aan definitieve geschilbeslechting heeft ook in

de Wet nadeelcompensatie en schadevergoeding bij onrecht-

2013 veel aandacht gekregen in de praktijk van de Afdeling

matige besluiten, die op 1 juli 2013 gedeeltelijk in werking

bestuursrechtspraak. Hiervoor kan de Afdeling verschillende

trad. Het in werking getreden deel maakt voor het eerst een

instrumenten gebruiken. In het digitale jurisprudentieoverzicht

afzonderlijke verzoekschriftprocedure mogelijk voor verzoeken

staan diverse uitspraken waarin de Afdeling de instrumenten

om schadevergoeding.

van het in stand laten van de rechtsgevolgen, het zelf in de zaak
voorzien of de bestuurlijke lus heeft toegepast.

Naast zaken die van belang zijn voor de rechtsontwikkeling en
rechtseenheid, behandelt de Afdeling bestuursrechtspraak veel

4.3.2 	Rechtsgevolgen in stand laten of zelf in de zaak

zaken die extra aandacht verdienen wegens het maatschappe-

voorzien

lijke belang. In het digitale jaarverslag is een lijst opgenomen

Instrumenten om het geschil definitief te beslechten zijn

met een selectie van dit type zaken in het verslagjaar. Daarnaast

de mogelijkheid om de rechtsgevolgen van het vernietigde

bevat het digitale jaarverslag een brede selectie van uitspraken

besluit in stand te laten of om zelf in de zaak te voorzien. Zo

die in 2013 meer in het algemeen een belangrijke bijdrage

oordeelde de Afdeling in haar uitspraak van 23 oktober 201375

hebben geleverd aan de ontwikkeling van de jurisprudentie.

dat de bewoordingen in het besluit tot oplegging van boete
geen blijk geven van een door de minister op de relevante

4.3

Definitieve geschilbeslechting

feiten en omstandigheden in deze zaak toegespitste motivering waarom belanghebbende als werkgever in de zin van

4.3.1 Inleiding

de Wet arbeid vreemdelingen moet worden aangemerkt of

De samenleving verlangt van de rechter niet alleen een snelle

waarom zij voor een boete in aanmerking komt. Met de ter

afdoening van zaken. Het is ook van belang dat met de uit-

zitting gegeven motivering is alsnog deugdelijk gemotiveerd

spraak een geschil tussen partijen zoveel mogelijk definitief

dat belanghebbende als werkgever van de vreemdeling moet

wordt beslecht. Onderdeel van de Wet aanpassing bestuurs-

worden aangemerkt, zodat aanleiding bestaat de rechtsgevolgen

procesrecht is het nieuwe artikel 8:72 van de Algemene wet
bestuursrecht dat op 1 januari 2013 in werking is getreden. In
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van het vernietigde boetebesluit in stand te laten. Een ander

lus. De Afdeling paste de lus in de periode van 1 januari 2010

voorbeeld is de uitspraak van 16 oktober 2013.76 De rechtbank

tot 1 januari 2014 bijna 400 keer toe. In ongeveer 285 gevallen

besloot tot vernietiging van het bestreden besluit vanwege een

is inmiddels einduitspraak gedaan; in bijna 240 gevallen kon

motiveringsgebrek. De Afdeling bevestigde deze uitspraak maar

het geschil definitief worden beslecht. Zou de Afdeling ermee

liet de rechtsgevolgen van het besluit in stand op basis van de

hebben volstaan het bestreden besluit te vernietigen, dan had

toelichting op het gehanteerde toetsingskader die in hoger

definitieve beslechting van het geschil veel langer geduurd.

beroep alsnog was overgelegd.

In dat geval had het bestuursorgaan immers opnieuw moeten
beslissen, waarna vervolgens nog beroep bij de Afdeling of

In de Ruimtelijke-ordeningskamer doet zich een bijzonder-

beroep bij de rechtbank en hoger beroep bij de Afdeling

heid voor bij het zelf in de zaak voorzien. De Afdeling

mogelijk zou zijn geweest. De bestuurlijke lus zorgt in de

bestuursrechtspraak beslecht in verschillende uitspraken

meeste gevallen dus voor een aanzienlijke tijdwinst.

het bestemmingsplangeschil definitief door zelf in de zaak
voorziend een planregel vast te stellen. Een probleem daarbij

4.3.4 De judiciële lus

is dat de Afdeling voor de verwerking van haar zelf voor-

De Wet aanpassing bestuursprocesrecht biedt de hogerbe-

ziend vastgestelde planregel in het elektronisch vastgestelde

roepsrechter sinds 1 januari 2013 ook enkele (meer of minder)

plan afhankelijk is van de gemeenteraad. Daarom droeg de

nieuwe instrumenten om bij te dragen aan een definitieve of

Afdeling in haar uitspraak van 27 maart 2013 voor het eerst

anderszins voortvarende geschilbeslechting. Zo werd de be-

de g emeenteraad op de in de beslissing nader aangeduide

staande mogelijkheid van het passeren van gebreken in artikel

onderdelen van haar uitspraak binnen vier weken na verzending

6:22 van de Algemene wet bestuursrecht verruimd tot ook

van de uitspraak te verwerken in het elektronisch vastgestelde

materiële gebreken. Helemaal nieuw is dit niet. De Afdeling

plan dat is te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl. De

deed hiermee al ervaring op in het kader van de Crisis- en

Afdeling deed dit vanuit het oogpunt van rechtszekerheid en

herstelwet.

gelet op artikel 1.2.3 van het Besluit ruimtelijke ordening.

Voorts biedt de Wet aanpassing bestuursprocesrecht de
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mogelijkheid van de zogenoemde judiciële lus. Net als de
4.3.3 De bestuurlijke lus

bestuurlijke lus strekt de judiciële lus ertoe een efficiënte

Een ander instrument dat de Afdeling bestuursrechtspraak veel

afdoening van het geschil te bevorderen. De judiciële lus werkt

toepast om een geschil definitief te beslechten, is de bestuurlijke

als volgt: als de uitspraak van de hogerberoepsrechter luidt dat
het bestuursorgaan een nieuw besluit moet nemen, kan de
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hogerberoepsrechter bepalen dat tegen dat besluit slechts bij
hem, en niet bij de rechtbank, beroep kan worden ingesteld.

In haar uitspraak van 23 oktober 201378 paste de Afdeling voor

de Europese Unie inclusief het Handvest van de grondrechten

het eerst de judiciële lus toe.

van de Europese Unie, het Verdrag tot bescherming van de
rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (EVRM)

4.3.5 Relativiteitsvereiste

en andere mensenrechtenverdragen.

Het relativiteitsvereiste is ten slotte ook een instrument dat beoogt bij te dragen aan een voortvarende geschillenbeslechting.

De Afdeling bestuursrechtspraak behandelde ook in 2013

Dit vereiste is neergelegd in artikel 8:69a van de Algemene wet

constitutionele vraagstukken die een breed terrein bestrijken

bestuursrecht. De Afdeling deed ook hiermee al ervaring op

en variëren in zwaarte en omvang. In het digitale jurispruden-

grond van de Crisis- en herstelwet. Maar met de codificatie in

tieoverzicht staat een selectie van rechtsvormende uitspraken

de Algemene wet bestuursrecht geldt dit vereiste nu voor het

van de Afdeling bestuursrechtspraak op dit terrein.

hele bestuursrecht. In haar uitspraak van 25 februari 2013 in

In dit algemene onderdeel over de bestuursrechtspraak wor-

de onteigeningszaak van SNS REAAL en SNS Bank paste de

den drie constitutionele aspecten van de rechtspraak van de

Afdeling voor het eerst het relativiteitsvereiste van artikel 8:69a

Afdeling in 2013 toegelicht:

79

van de Algemene wet bestuursrecht toe, in lijn met de jurisprudentie die onder de Crisis- en herstelwet is ontwikkeld.

4.4 	De Afdeling bestuursrechtspraak en het
constitutionele recht

•

Criminal charge in de zin van artikel 6 van het EVRM

•

Wetsbegrip EVRM

•

De reikwijdte van artikel 94 van de Grondwet

4.4.2 Criminal charge in de zin van artikel 6 van het EVRM
4.4.1 Inleiding

Het opleggen van een alcoholslotprogramma aan chauffeurs

De rechtspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak draagt naar

met een vrachtwagenr ijbewijs is een maatregel met punitief

aanleiding van ingestelde beroepen eraan bij de constitutionele

karakter wegens de zwaarte ervan, zo oordeelde de Afdeling in

randvoorwaarden voor het bestuur te markeren. Daarbij

haar uitspraken van 23 oktober 2013.80 Vrachtwagenchauffeurs

spreekt de Afdeling in het bijzonder een oordeel uit over in-

behouden hun rijbewijs B, maar hun rijbewijs C wordt voor

houd en strekking van ingeroepen grondrechten. De constitu-

ten minste 24 maanden ongeldig verklaard. Voor hun inkomen

tie omvat niet alleen de Grondwet en nationale constitutionele

zijn ze van dat rijbewijs afhankelijk. De Afdeling bestuurs-

beginselen, maar ook het Statuut, het constitutionele recht van

rechtspraak achtte het opleggen van het alcoholslotprogramma
echter niet onevenredig zwaar vanwege het doel ervan. Het
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doel van het alcoholslotprogramma is de verkeersveiligheid

Overeenkomst volgt dat jagen met een geweer verboden is

verder vergroten en het aantal verkeersslachtoffers door

ten minste gedurende de tijd tussen één uur na de officiële

alcoholgebruik in het verkeer terugdringen. Het alcoholslot-

zonsondergang en één uur vóór de officiële zonsopgang.

programma is een geschikt instrument om dit doel te bereiken.

De Afdeling oordeelde in dit verband dat dit artikel een ieder

Expliciet is daarbij van belang geacht dat van beroepschauf-

naar zijn inhoud kan verbinden, als bedoeld in artikelen 93 en

feurs een bijzonder verantwoordelijkheidsgevoel mag worden

94 van de Grondwet. In artikel 4, eerste lid, van de Benelux-

verwacht en dat algemeen bekend mag worden verondersteld

Overeenkomst staat immers een absoluut verbod, dat voldoen-

dat verkeersdelicten, ook buiten werktijd, gevolgen kunnen

de concreet is om in de Nederlandse rechtsorde als zelfstandige

hebben voor de rijbevoegdheid en daarmee voor de uitoefe-

toepassingsnorm te kunnen functioneren.

ning van het werk als beroepschauffeur.

4.5 	De Afdeling bestuursrechtspraak en het recht
van de Europese Unie

4.4.3 Wetsbegrip EVRM
Het wetsbegrip in de rechtspraak van het Europese Hof voor
de rechten van de mens stelt voorwaarden aan de beperking

4.5.1 De prejudiciële procedure

van grondrechten. In haar uitspraak van 20 november 2013

Om een effectieve en uniforme doorwerking van het Unierecht

oordeelde de Afdeling dat de eis die in beleidsregels is neer-

te verzekeren, moeten de Afdeling bestuursrechtspraak en het

gelegd voor verlening van wapenverlof aan een vereniging en

Hof van Justitie van de Europese Unie loyaal samenwerken. Het

inhoudt dat een vereniging bij de Koninklijke Nederlandse

(formele) samenwerkingsinstrument tussen de Afdeling en het

Schutters Associatie moet zijn aangesloten, niet op de wet

Hof van Justitie is de prejudiciële procedure van artikel 267 van

steunt en daarom in strijd is met artikel 11 van het EVRM.

het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie. De

81

Afdeling is als hoogste nationale instantie in bepaalde gevallen
4.4.4 De reikwijdte van artikel 94 van de Grondwet

verplicht om prejudiciële vragen aan het Hof te stellen.

Ingevolge artikel 94 van de Grondwet vindt een wettelijk
voorschrift geen toepassing, wanneer deze toepassing niet verenigbaar is

Verzoekt een partij om vragen aan het Hof te stellen en

met (onder meer) een ieder verbindende bepalingen van verdragen. De

honoreert de Afdeling dit verzoek niet, dan wordt dit v erzoek

Afdeling bestuursrechtspraak oordeelde in haar uitspraken van

gemotiveerd afgewezen, conform de rechtspraak van het

4 december 2013 dat uit artikel 4, eerste lid, van de Benelux-

Europese Hof voor de rechten van de mens.Voor het Hof
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het nationale recht en de relevante feiten en omstandigheden
goed uiteen worden gezet in de verwijzingsuitspraak. Daarom

heeft de Afdeling als vaste werkwijze om de conceptvragen

van de seksuele gerichtheid van vreemdelingen in het kader

eerst voor te leggen aan de partijen in het geding. Het gaat om

van de asielprocedure. In haar uitspraken van 18 december

de kale tekst van de vragen zelf, zonder de dragende over-

201384 bepaalde de Afdeling dat de staatssecretaris van Veiligheid

wegingen van de (voorlopige) beslissing. De Afdeling betrekt

en Justitie asielaanvragen van homoseksuele vreemdelingen

eventuele reacties van de partijen bij haar beslissing om al dan

anders moet gaan beoordelen. De staatssecretaris kan niet

niet prejudiciële vragen te stellen aan het Hof van Justitie. In

langer volstaan met een beoordeling van de verklaringen van

de meeste gevallen volgt prejudiciële verwijzing. In een enkel

de vreemdeling over gebeurtenissen in het land van herkomst.

geval leidt dit ertoe dat de Afdeling geen prejudiciële vragen

Hij zal onderzoek moeten doen naar de wijze waarop de

stelt. Van deze beslissing wordt kennis gegeven in de uitspraak.

vreemdeling in de toekomst invulling zal geven aan zijn

De reactie van partijen kan ook leiden tot herformulering of

homoseksualiteit bij terugkeer naar het land van herkomst

aanvulling van de vragen.

en of het risico bestaat dat hij daarvoor wordt vervolgd. Hij
mag daarbij van vreemdelingen niet langer terughoudendheid

Als de Afdeling beslist om prejudiciële vragen te stellen aan

verlangen bij hun leven als homoseksueel.

het Hof van Justitie dan wordt de behandeling van het hoger
beroep geschorst totdat het Hof van Justitie uitspraak heeft

In 2013 stelde de Afdeling aanvullende prejudiciële vragen

gedaan. Vervolgens wordt de verwijzingsuitspraak gepubliceerd

aan het Hof van Justitie over de beoordeling van de seksuele

op de website van de Raad van State.

gerichtheid van vreemdelingen in het kader van de asielprocedure. De Afdeling constateert in de verwijzingsuitspraken van

De Afdeling bestuursrechtspraak maakt de laatste jaren veel

13 maart 2013 dat de lidstaten van de Europese Unie de seksu-

gebruik van de prejudiciële procedure. In 2012 verwees zij

ele gerichtheid van vreemdelingen op verschillende manieren

zeventien zaken en in 2013 tien zaken. De verwijzingen heb-

beoordelen.85 Sommige lidstaten onderzoeken de seksuele

ben betrekking op het brede werkterrein van de Afdeling. Ook

gerichtheid door vragen te stellen, andere door medisch of

in 2013 lagen de meeste verwijzingsuitspraken van de Afdeling

wetenschappelijk onderzoek te verrichten. De Afdeling wil

op het terrein van het vreemdelingenrecht.

daarom van het Hof uitleg over de manier waarop de gerichtheid moet worden beoordeeld en de grenzen die daarbij in

4.5.2 Een voorbeeld van een prejudiciële procedure

acht moeten worden genomen. Die elementen bepalen ‘in

Het Hof van Justitie wees op 7 november 2013 arrest in de
83

eerste verwijzingszaken van 18 april 2012 over de beoordeling

84

Zaken 201109928/1/V2, 201106615/1/V2 en 201012342/1/V2.

85	Zaken 201208550/1/T1 (Gambia, A), 201210441/1/T1 (Afghanistan, B)
83

Gevoegde zaken X (C-199/12), Y (C-200/12) en Z (C-201/12).

en 201110141/1/T1 (Oeganda, C).

63

belangrijke mate het nuttig effect van de Definitierichtlijn

ook om terugbetaling te verkrijgen van een heffing die in

voor de vreemdeling en het niveau van de bescherming bin-

strijd met die bepaling was geïnd.

nen Europese Unie als geheel’.
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Naast het relativiteitsvereiste is van belang dat een partij moet
In het digitale jaarverslag wordt uitgebreid verslag gedaan van

kunnen worden aangemerkt als belanghebbende in de zin van

de prejudiciële vragen.

artikel 1:2, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht. De
uitleg van deze bepaling verdraagt zich volgens de Afdeling

4.5.3 Staatssteun

in haar uitspraak van 29 mei 201388 met de eisen die het Hof

Ook in dit verslagjaar rezen er vragen over het Europees staats-

van Justitie stelt aan de toepasselijkheid van nationale proces-

steunrecht in verschillende zaken bij de Afdeling bestuurs-

regels in zaken met een Unierechtelijke dimensie. Deze eisen

rechtspraak. Het Europees staatssteunrecht kwam in 2013 aan

houden in dat de desbetreffende nationale procedureregels niet

de orde in zaken op het gebied van subsidie, onteigening en de

ongunstiger mogen zijn dan die voor soortgelijke nationale

ruimtelijke ordening.

vorderingen (gelijkheidsbeginsel). Evenmin mogen deze eisen
de uitoefening van de door Unierecht verleende rechten

Om een beroep te kunnen doen op het Europees staatssteun-

in de praktijk niet onmogelijk of uiterst moeilijk maken

recht moet worden voldaan aan nationale procedureregels. In

(doeltreffendheidsbeginsel).

de uitspraak over de onteigeningszaak van SNS REAAL en
SNS Bank van 25 februari 201387 is voor het beroep van een

In het digitale jaarverslag zijn de uitspraken beschreven waarin

aantal appellanten op de staatssteunregels het relativiteitsvereiste

in 2013 kwesties over het Europees staatssteunrecht aan de

van artikel 8:69a van de Algemene wet bestuursrecht tegen

orde zijn gesteld.

geworpen. Om het beschermingsbereik van de staatssteunregels vast te stellen is artikel 108, derde lid, van het Verdrag

4.5.4 Burgerschap van de Unie

betreffende de werking van de Europese Unie leidend. Volgens

Uit rechtspraak van het Hof van Justitie blijkt dat artikel 20

het Hof van Justitie kan een justitiabele er belang bij hebben

van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie

zich op deze bepaling te beroepen. Niet alleen om negatieve

zich verzet tegen een nationale maatregel die tot gevolg heeft

gevolgen ongedaan te laten maken van de door onrechtmatige

dat het effectieve genot wordt ontzegd van de belangrijkste

steunverlening teweeggebrachte concurrentievervalsing, maar

aan de status van de burger van de Unie ontleende rechten,
doordat hij feitelijk wordt gedwongen het grondgebied van de
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Unie te verlaten. Dit kan zich voordoen als de enige verzor-

afdoening. Daarom heeft de Afdeling bestuursrechtspraak in

gende ouder van een kind met de nationaliteit van een lidstaat

2013 aan intervisie gedaan op de behandeling ter zitting. Een

met uitzetting wordt bedreigd. De situatie van een burger van

externe deskundige woonde zittingen van alle staatsraden bij

de Unie die het recht van vrij verkeer niet heeft uitgeoefend,

en deelde haar bevindingen telkens na afloop met de betrok-

kan niet op grond van dit feit alleen worden gelijkgesteld met

ken staatsraden. In de Afdelingsvergadering van november

een zuiver interne situatie. Het is relevant of de burger van de

2013 presenteerde zij de meer algemene punten van bevinding

Unie feitelijk verplicht wordt om het grondgebied van niet

naar aanleiding van de intervisie aan alle staatsraden. Er zijn

alleen de lidstaat waarvan hij staatsburger is, maar ook dat van

afspraken gemaakt over de wijze waarop de behandeling ter

de Unie als geheel te verlaten. De ratio voor dit criterium is de

zitting kan worden verbeterd.

effectiviteit van het burgerschap van de Unie. De wens om in
een lidstaat als familie te verblijven – om economische redenen

Om de kwaliteit van de rechtspleging te waarborgen, is naast

of met het oog op de eenheid van de familie – is volgens het

intervisie ook van belang om van professionals die in hun dage-

Hof van Justitie onvoldoende om aan te nemen dat een weige-

lijkse praktijk te maken hebben met de Afdeling bestuursrecht-

ring om in te stemmen met het verblijf van een derdelander in

spraak te vernemen hoe zij haar werkwijze en haar rechtspraak

strijd is met artikel 20 van het Verdrag.

waarderen. Daarom organiseerde de Afdeling op 12 november
2013 voor het tweede opeenvolgende jaar de Dag van de

Ook buiten het vreemdelingenrecht doen vreemdelingen een

Bestuursrechtspraak. Deze keer nodigde de Afdeling zoveel

beroep op artikel 20 van het Verdrag, te weten in sociale zeker-

mogelijk andere professionals uit dan degenen die aanwezig

heidszaken bij geschillen over de toekenning van uitkeringen.

waren bij de eerste Dag van de Bestuursrechtspraak in maart
2012. Net als in 2012 waren de reacties op de uitnodiging en-

In het digitale jaarverslag is een beschrijving opgenomen van

thousiast. De deelnemers gingen met elkaar in gesprek in drie

de uitspraken van de Afdeling bestuursrechtspraak in deze

workshops: omgevingsrecht, vreemdelingenrecht en algemeen

zaken.

bestuursrecht.

4.6 	Ontwikkelingen in de werkwijze van de
Afdeling bestuursrechtspraak

De inhoudelijke gezichtspunten die op deze dag naar voren
zijn gebracht, hebben de aandacht van de Afdeling bij de verdere ontwikkeling van haar jurisprudentie. Daarnaast onder-

4.6.1 Voortdurende bewaking van de kwaliteit

zoekt de Afdeling hoe ze kan ingaan op een aantal praktische

Het is van belang dat de snelheid in de afdoening van zaken

punten die zijn aangedragen. Ook droegen de aanwezigen on-

wordt gepaard aan een kwalitatief hoogwaardige wijze van

derwerpen aan voor de derde Dag van de Bestuursrechtspraak
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die de Afdeling in het voorjaar van 2015 organiseert. In ieder
geval zal dan de werkwijze van de Afdeling onderwerp van
gesprek zijn, zoals de voorbereiding en wijze van de behandeling ter zitting. Tot slot bereidde de Afdeling in 2013 twee
bijeenkomsten voor die begin 2014 tussen leden van de
Afdeling bestuursrechtspraak en bestuursrechters uit het hele
land hebben plaatsgevonden.
4.6.2 Digitalisering
Snelheid en kwaliteit van de werkprocessen vergen dat ook
wordt bezien hoe en in hoeverre de rechterlijke procedure
kan worden gedigitaliseerd. In zijn brief aan de Tweede Kamer
van 11 juni 2013 over het vernieuwingsprogramma Kwaliteit
en Innovatie rechtspraak schrijft de minister van Veiligheid en
Justitie over het belang van digitaal procederen in het bestuursrecht.89 De wetgever werkt aan een wijziging van de Algemene
wet bestuursrecht die digitaal procederen in het bestuursrecht
mogelijk maakt. Bij de Afdeling bestuursrechtspraak is het al
een aantal jaar mogelijk digitaal beroep in te stellen. In het
najaar van 2013 deed de Afdeling al de eerste testen met het
werken met een digitaal dossier. De bevindingen gebruikt
de Afdeling om dit verder te optimaliseren. Het is de bedoeling dat een aantal units van de Vreemdelingenkamer en de
Ruimtelijke-ordeningskamer in de zomer van 2014 gaan
proefdraaien met een digitaal dossier. De Afdeling streeft ernaar
met het digitale dossier te kunnen werken zodra in de rechtspraak de eerste pilot met digitaal procederen wordt gehouden
in vreemdelingenzaken.

89
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Enkele cijfers van

13

In de online versie van het jaarverslag van de Raad van State op jaarverslag.raadvanstate.nl vindt u
in de rubriek Bedrijfsvoering & cijfers een volledig overzicht van alle gegevens en cijfers van 2013.
Hieronder zijn enkele, grote kengetallen op een rijtje gezet.

Raad van State
Samenstelling:
		
Personeel:
Uitgaven:
Personeel:

€ 49.693.000 					

Materieel:

€ 9.297.000

Advisering
Ingekomen adviesaanvragen:
Afgedane adviezen:
Gemiddelde doorlooptijd:
Fte staatsraden:
Fte juristen:
Uitgaven:
Bestuursrechtspraak
Ingekomen zaken:
Afgedane zaken:
Gemiddelde doorlooptijd:
Fte staatsraden:
Fte juristen:
Uitgaven:
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vice-president, 11 leden van de Raad van State, 2 staatsraden van het Koninkrijk,
44 staatsraden, 11 staatsraden in buitengewone dienst
640 medewerkers
€ 58.990.000

474
442 (+ 2 ingetrokken aanvragen)
28 dagen
12,3
18,6
€ 8.311.000

13.258
14.215
27 weken
36,8
282,9
€ 50.679.000
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