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

De overzichten van legisprudentie en jurisprudentie (de

zaamheden, waarin hij een beeld geeft van de activiteiten in

systematische verzameling van de wetgevingsadviezen en de

het afgelopen jaar. In 2017 heeft de Afdeling advisering

uitspraken) zijn gedigitaliseerd. Zo kan men op een eenvou-

442 adviezen uitgebracht en heeft de Afdeling bestuursrecht-

dige manier de ontwikkeling van de legisprudentie en de

spraak ruim 12.800 uitspraken gedaan. Deze en andere

jurisprudentie in het afgelopen jaar raadplegen.

kengetallen staan zoals gebruikelijk op de laatste pagina van
deze uitgave. Het jaarverslag biedt echter ook de gelegenheid

Hoofdstuk 1, De Raad in de staat, bevat een beschouwing over

om algemene ontwikkelingen in wetgeving, bestuur en

de politiek-bestuurlijke omgeving waarin de Raad van State

rechtspraak nader te beschouwen. Het jaarverslag geeft de

het afgelopen jaar heeft gefunctioneerd. Economisch ging het

Raad daarnaast de mogelijkheid om het verloop van de

Nederland in 2017 voor de wind, maar de lange kabinetsfor-

werkzaamheden en de werkwijze te evalueren en naar

matie had tot gevolg dat belangrijke dossiers bleven liggen.

aanleiding daarvan zo nodig verbeteringen door te voeren.

In de beschouwing vraagt de Raad aandacht voor de ontwikkeling dat het politieke debat in steeds meer landen wordt

Ieder jaar besteedt de Raad van State veel zorg aan zijn

gezogen in een tegenstelling tussen nationale autonomie

jaarverslag als informatiebron voor de diverse doelgroepen die

enerzijds en internationale of Europese samenwerking

de Raad volgen: burgers, wetenschappers, rechters, bestuurders,

anderzijds. Dit miskent het feit dat in Europa nationale staten

volksvertegenwoordigers, wetgevingsjuristen bij de departe-

voor hun eigen functioneren inmiddels zo verweven zijn met

menten, bestuursrechtjuristen bij gemeenten en provincies en

de Europese ordening dat de een niet ter discussie gesteld kan

journalisten. Het is een goed gebruik om het volledige

worden zonder dat de ander in het geding is.

jaarverslag online te publiceren. Hierdoor is alle informatie
snel en gemakkelijk toegankelijk en doorzoekbaar voor

Hoofdstuk 2, De Raad als instituut, gaat in op de Raad van

iedereen. Het is te raadplegen via jaarverslag.raadvanstate.nl.

State als eenheid en de verbindingen tussen advisering en
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bestuursrechtspraak, in het bijzonder ook op ontwikkelingen

bestuursrechtspraak breidde haar misbruikjurisprudentie uit,

waar beide Afdelingen mee te maken hebben. In de taken van

deed uitspraken over enkele grote windmolenparken, over de

de Raad komt immers een aantal aspecten van het functione-

stikstofproblematiek en over de opkomst van experimenten in

ren van de staat samen. Dit jaar wordt aandacht gevraagd voor

het bestuursrecht. In vreemdelingenzaken stelde de Afdeling

de groeiende complexiteit en toenemende onderlinge

bestuursrechtspraak zeven keer prejudiciële vragen aan het

verstrengeling van regels en een aantal factoren dat deze

Hof van Justitie van de Europese Unie.Veel aandacht was er

ontwikkeling in de huidige tijd stimuleert. Ook besteedt dit

voor het bewaken van de rechtseenheid in samenwerking met

hoofdstuk aandacht aan de discussie binnen beide Afdelingen

de andere hoogste bestuursrechters. Aan een staatsraad

om het eigen functioneren te verbeteren en aan de behoefte te

advocaat-generaal werden conclusies gevraagd over exceptieve

laten beantwoorden.

toetsing van regelgeving en over de bestuurlijke waarschuwing.
Digitalisering van het werkproces kreeg verder vorm, doordat

In hoofdstuk 3, De Raad als adviseur en begrotingstoezichthouder,

een geselecteerde groep advocaten in asiel- en bewaringszaken

worden de terugkerende thema’s en onderwerpen in de

vanaf juni 2017 op vrijwillige basis digitaal kan procederen.

wetgevingsadvisering van 2017 nader beschouwd, zoals de
feitelijke uitvoerbaarheid van wetten en regels voor uitvoe-

Voor de kwaliteit van zijn werk is de Raad van State afhankelijk

ringsorganisaties en burgers. Ook vroeg de Afdeling advisering

van de kennis, deskundigheid, ervaring, inzet en loyaliteit van

in 2017 aandacht voor stelselherzieningen en de bijzondere

iedereen die bij de Raad werkt: staatsraden en medewerkers.

aandacht die dan nodig is voor de verdeling van taken en

Het is altijd jammer als mensen de Raad verlaten, al dan niet

verantwoordelijkheden.Verder kwam in de adviezen aan de

wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd.

orde de wijze waarop in de context van de Europese samen-

In 2017 vertrokken drie staatsraden en 43 medewerkers.

werking invulling wordt gegeven aan aspecten van democrati-

Afscheid is echter nodig om tot vernieuwing te komen.

sche legitimiteit. In het kader van het onafhankelijk begro-

Het lukt gelukkig elk jaar weer om nieuwe staatsraden en

tingstoezicht constateerde de Afdeling advisering dat de

nieuwe, vaak jonge, kwalitatief goede medewerkers aan te

overheidsfinanciën voldeden aan de Europese begrotingsregels,

trekken. In 2017 kon de Raad vier nieuwe staatsraden en

maar dat behoedzaamheid geboden blijft.

34 nieuwe medewerkers verwelkomen.

In hoofdstuk 4, De Raad als bestuursrechter, besteedt het

mr. J.P.H. Donner

jaarverslag aandacht aan belangrijke ontwikkelingen die zich

vice-president Raad van State

in 2017 voordeden in de uitspraken van de Afdeling bestuursrechtspraak als hoogste algemene bestuursrechter. De Afdeling
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De Raad
in de staat

1

8

1.1

Inleiding

belangrijke vraagstukken zoals de staat van de euro,
het omgevingsrecht, medisch-ethische vraagstukken en de

“Lang gewacht, stil gezwegen, nooit gedacht, toch gekregen.” Het

invoering van Europese gegevensbescherming. Bij de Afdeling

oude sinterklaasrijm lijkt geschreven voor de kabinetsformatie

bestuursrechtspraak nam de instroom van nieuwe zaken met

van 2017. Daar gingen Tweede Kamerverkiezingen aan vooraf

ruim 13% toe. Ook boog de Raad van State zich over de eigen

die verdere spreiding van het politieke spectrum en voortgaande

werkwijze en de juiste invulling daarvan in deze tijd.

afkalving van grote partijen opleverden. Economisch ging het
Nederland in 2017 voor de wind. De groei zette door,

1.2

Het aanzien van 2017

de werkloosheid daalde en de overheidsfinanciën verbeterden.
Overigens was het in vergelijking met voorgaande jaren een

1.2.1 Beeld en tegenbeeld

rustig, gelijkmatig jaar, zij het niet voor inwoners van de

De gunstige ontwikkelingen op het gebied van bedrijvigheid,

provincie Groningen en Sint Maarten. In Groningen beefde

werkgelegenheid en overheidsfinanciën die zich in 2016

de aarde opnieuw en groeide de woede over de zich voort-

aftekenden, zetten zich in 2017 onverminderd door, mede

slepende discussie over schadeafwikkeling en vermindering van

dankzij de voortgaande groei van de wereldhandel. De beurzen

gaswinning. Op Sint Maarten verwoestte orkaan Irma in één

stegen boven de niveaus van vóór de crisis tien jaar geleden,

dag huizen, natuur en middelen van bestaan.

waardoor pensioenfondsen zich enigszins herstelden.
Nederland voldeed in alle opzichten aan de eisen van de

Na jaren waarin zorgen de stemming drukten, liet het jaar

Economische en Monetaire Unie (EMU). Optimisme over de

2017 over het algemeen een positief gevoel achter. Dat voedt

economie en vertrouwen in de ontwikkeling daarvan herstelden

het vertrouwen om de niet geringe uitdagingen tegemoet te

zich verder. Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)

treden waarmee overheid en samenleving worden geconfron-

constateerde dat Nederlanders meer tevreden en minder boos

teerd. Want niet alleen positieve maar ook negatieve ontwik-

zijn dan vaak in het publieke debat wordt aangenomen.

kelingen hebben in 2017 doorgezet. De wereld werd er niet
rustiger en veiliger op. Daarbij is het vooral verontrustend dat

Politiek begon het jaar met een heftig debat over de uitvoering

in een groeiend aantal landen van de Europese Unie het

van de uitkomst van het raadgevend referendum over de

politieke debat wordt gezogen in een discussie over de

Associatieovereenkomst met Oekraïne. Die uitkomst stimu-

noodzaak van Europese samenwerking.

leerde speculaties over een mogelijk bredere afkeer van de
Europese samenwerking bij de verkiezingen. Die vrees werd

De Raad van State had een wisselend jaar. Er werden minder

niet bewaarheid. Het jaar eindigde met een debat over de

voorstellen voor advies voorgelegd, maar daaronder wel

intrekking van de Wet raadgevend referendum. De lange
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kabinetsformatie bracht enige rust in het politieke debat, maar

van de Europese Unie en de euro. Toch werd de stemming

had ook tot gevolg dat weinig voortgang werd geboekt met de

gedrukt door de discussie over het vertrek van het Verenigd

aanpak van belangrijke dossiers (veiligheid, klimaat, sociale

Koninkrijk uit de Unie en door opeenvolgende nationale

verschillen, kosten van de zorg).

verkiezingen waarin partijen groeiden die zich tegen de Unie
keren. De Franse presidentsverkiezingen waren in dat verband

Wel werd het gelijkmatig positieve beeld verstoord door

opmerkelijk. De eerste ronde leverde een confrontatie op tussen

aanslagen elders in Europa, zorgen over de kwetsbaarheid van

de gevestigde politieke partijen en kandidaten die zich daartegen

de digitale wereld (hacken, manipulatie van informatie) en

keerden. In de tweede ronde ging het echter om een keuze

schokken in de Groningse bodem. Het positieve beeld werd

tussen een Brexit-achtige aanpak of ingrijpende hervormingen

ook verstoord door publieke diensten die in opspraak raakten

in Frankrijk, maar binnen het kader van de Europese ordening.

(Belastingdienst, Defensie, de Nationale Politie, de Nederlandse
Voedsel- en Warenautoriteit en de Sociale Verzekeringsbank).

De overwinning van president Macron schiep een gevoel van

Twee ministers traden in verband daarmee af. Ook verscheen

nieuwe dynamiek in de Unie. Dat is ook nodig, gelet op de

een aantal rapporten dat vraagtekens plaatste bij de ‘werkelijk-

maatschappelijke vraagstukken die samenwerking en gemeen-

heid’ waar in wet- en regelgeving vanuit wordt gegaan; waar

schappelijk handelingsvermogen in Europees verband vergen.

het de redzaamheid van burgers betreft (Wetenschappelijke

Tegelijkertijd bedreigen democratische ontwikkelingen in

Raad voor het Regeringsbeleid), het inzicht in de effectiviteit

enkele Midden- en Oost-Europese lidstaten de onafhankelijk-

van maatregelen en uitgaven (Algemene Rekenkamer) en het

heid van de rechter, en daarmee de rechtsstaat als grondslag

cumulatieve effect van overheidsmaatregelen op bepaalde

van de Europese samenwerking.

groepen burgers (Nationale ombudsman). Het SCP waarschuwde dat groepen in de bevolking de aansluiting met de

1.2.3 Schuivende machtsverhoudingen

sociale rechtsstaat aan het verliezen zijn. De Nationale

De wereld werd in 2017 niet veiliger en rustiger. Dit is mede

ombudsman waarschuwde dat mensen die aan de verkeerde

het gevolg van een nieuwe aanpak van internationale verhou-

kant van de maatschappelijke ontwikkeling terechtkomen

dingen door de Amerikaanse regering en een beleid waarbij

steeds verder in het nauw dreigen te raken.

niet de internationale ordening vooropstaat zoals deze in de
afgelopen zeventig jaar onder invloed van de Verenigde Staten

1.2.2 Europa: eenheid of verscheidenheid

tot stand is gekomen, maar Amerikaanse belangen en krachts-

Na jaren van opeenvolgende crises was het ook voor Europa een

verhoudingen. Het leidt tot een naar binnen gekeerd beleid

rustiger jaar. De economie groeide, de euro stabiliseerde en de

van de Verenigde Staten waarbij de Amerikaanse invloed elders

discussie begon zich voorzichtig weer te richten op de toekomst

afneemt met gevolgen voor de internationale stabiliteit.
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Die veranderende politieke machtsverhouding moet gezien

verworven internationale orde en zekerheid aan vermeende

worden tegen de achtergrond van veranderende economische

voordelen worden opgeofferd. Pleidooien voor autonomie

verhoudingen door de opkomst van landen in Azië. De

waarschuwen nooit voor minder groei, minder welvaart en

economie van India zal dit jaar vermoedelijk die van Frankrijk

lagere inkomens als prijs daarvan, maar beloven veelal meer

en het Verenigd Koninkrijk in omvang voorbijstreven en het is

van dat alles. De verworvenheden van de bestaande samenwer-

niet onaannemelijk dat de Chinese economie reeds de grootste

king worden als vanzelfsprekend beschouwd, waarop vertrek

economie is, gemeten in lokale koopkracht. Met de verschui-

slechts een gunstig effect zal hebben. In het Verenigd

ving in economische capaciteit gaat een snelle groei gepaard

Koninkrijk werden de gevolgen van de Brexit nooit onder-

van inkomens- en vermogensverschillen binnen landen en

zocht. Men ging ervan uit de voordelen via verdragen te

tussen continenten.Van de 9.000 miljard dollar die de wereld

kunnen behouden.

in 2017 rijker werd, kwam 82% bij de rijkste 1% terecht.

1

In de afgelopen decennia zijn de verhoudingen tussen rijk en

Niet minder opvallend is de luchthartigheid waarmee men tot

arm overal snel schever geworden. In Europa is die scheefgroei

de orde van de dag overgaat als verkiezingen, waarvan men

nog het meest gematigd. Parallel aan de ontwikkeling in

vreesde dat zij een meerderheid tegen samenwerking en

inkomen en vermogen is er een toenemende concentratie

afspraken zouden opleveren, mee blijken te vallen. Wanneer de

beweging in het bedrijfsleven.

betrouwbaarheid van bestaande samenwerking en verdragen
echter niet verder reikt dan de eerstvolgende verkiezingen, is

1.2.4 Een aanhoudend debat

deze alleen daardoor al verzwakt. Tijd werkt dan niet door

In veel landen, ook in Nederland, wordt het politieke debat

gewenning ten gunste van behoud van samenwerking, want

steeds vaker gezogen in een discussie over de vraag of bestaande

vroeger of later zullen een of meer landen dreigen af te haken.

internationale afspraken en verbanden opgezegd moeten

De keuze van het Verenigd Koninkrijk om uit de Europese

worden om nationaal autonoom een eigen koers te varen.

Unie te stappen, illustreert hoe zo’n debat onbedoeld groter en

In vrijwel alle lidstaten van de Europese Unie groeit de steun

uiteindelijk onbeheersbaar kan worden.

voor partijen die een deel van de Europese verplichtingen of
zelfs het lidmaatschap van de Unie ter discussie willen stellen.

Het gaat niet om een debat dat alleen Europese landen raakt,

Opvallend daarbij is de luchthartigheid waarmee moeizaam

zoals de Verenigde Staten laten zien. De aantrekkelijkheid van
de basisredenering is elders niet minder: zich ontdoen van de

1

Rapport van Oxfam International, ’An Economy for the 99%’,

beperkingen die samenwerking stelt om soeverein de eigen

gepubliceerd tijdens de bijeenkomst van het World Economic Forum in

weg te gaan en het eigenbelang na te jagen. In Europa is de

Davos, januari 2018.

discussie echter existentieel, gegeven de mate van samenwer-
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king en onderlinge verwevenheid binnen het kader van de

1.3

Ordening en maatschappelijke ontwikkeling

Europese ordening en samenwerking.2 Europese Unie en
lidstaten zijn daarin voor hun functioneren zodanig wederzijds

1.3.1 Vertrouwen, ordening, stabiliteit

afhankelijk en verweven geraakt dat zij moeilijk nog te

Nederland is nauw verweven met andere landen, via handel,

ontrafelen zijn en dan nog alleen ten koste van een groot

economie en investeringen, via digitale contacten en commu-

verlies aan welvaart, ernstige politieke instabiliteit en zeggen-

nicatie, via wetenschappelijke en culturele uitwisseling, via

schap. Die ordening en samenwerking vormen een succesvol

persoonlijke relaties, familiebanden en reisgedrag.

bestel dat is ontstaan uit de beperkingen van de traditionele

De Nederlandse export gaat voor 70% naar landen van de

staat in een steeds grensoverschrijdender wereld. Maar

Europese Unie, terwijl Nederland na de Verenigde Staten en

kenmerkende aspecten daarvan voeden tegelijkertijd het

China de derde private investeerder ter wereld is.3 Ondanks de

‘heimwee’ naar de traditionele staat. Het schept een schijnbare

crisis van het afgelopen decennium is de onderlinge verweven-

tegenstelling tussen de nationale staat en de Europese orde-

heid in de afgelopen twee decennia snel toegenomen. Directe

ning.Vraag is hoe reëel die tegenstelling is en in hoeverre zij

buitenlandse investeringen zijn in vijftien jaar verdrievoudigd.4

overbrugbaar of beheersbaar is. Want het aanhoudende debat
over de Europese ordening en samenwerking raakt niet alleen

Die internationale maatschappelijke verwevenheid berust op

de bestaande welvaart en maatschappelijke ontwikkeling.

vertrouwen, ordening en stabiliteit. Dit werd pijnlijk zichtbaar

Het raakt vooral ook het vermogen om de vraagstukken

toen in de laatste maanden van 2008 het economische en

waarmee de samenleving thans wordt geconfronteerd (veilig-

kapitaalverkeer vrijwel stil kwamen te liggen, omdat het

heid, klimaat, internet) effectief aan te pakken, gegeven het

vertrouwen in het betalingsverkeer en in banken was verdwe-

grensoverschrijdend karakter daarvan.

nen. De samenhang tussen de aanwezigheid van vertrouwen,
ordening en stabiliteit en het succes van samenlevingen is al
vaak beschreven. De geschiedenis is mede het verhaal van de
meer en minder succesvolle vormen van sociale ordening.

2

Europese ordening en samenwerking wordt hierna gebruikt als

Voor succes is echter geen recept.

aanduiding van het geheel van Europese Unie en lidstaten inclusief de
meer omvattende verbanden waar zij deel van uitmaken (zie paragraaf
1.3.2). De termen ordening en samenwerking doelen in dat verband op
enerzijds het institutionele en juridische kader van Europese Unie en

3

lidstaten waarbinnen anderzijds de dynamiek van de samenwerking
plaatsvindt.

12

World Investment Report 2017, UNCTAD (United Nations Conference
on Trade and Development).

4

Zie voetnoot 3.

Het hangt af van tijd en omstandigheden. Geen enkele

onderlinge verkeer toenam en infrastructurele voorzieningen

maatschappelijke ordening is duurzaam van succes verzekerd,

internationaal geregeld moesten worden. De Internationale

ook markteconomieën niet.

Telegraaf Unie was in 1865 de eerste van vele andere unies die

5

bijdroegen aan de economische bloei in de periode vóór 1914.
De staat zoals die zich vanaf de 17e eeuw in Europa heeft

Men hoopte met een dicht netwerk van functionele verdragen

ontwikkeld, is echter een van de meer duurzame vormen van

het onderlinge verkeer te kunnen besturen en oorlogen te

politieke en sociale organisatie gebleken. Hij wist zich in de

voorkomen. Uit het inzicht dat verdragen alleen niet voldoende

afgelopen eeuwen te plooien naar maatschappelijke ontwikke-

zijn om het onderlinge verkeer tussen staten duurzaam stabiel

lingen en politieke behoeften. Essentie was én is het vermogen

te ordenen, ontstond na twee wereldoorlogen het concept van

om interne verhoudingen onder een gemeenschappelijk gezag

de Europese Gemeenschappen.

te ordenen en extern als eenheid op te treden. Zo hebben
democratie en rechtsstaat zich in de afgelopen twee eeuwen

1.3.2 Een nauw verweven ordening

kunnen ontwikkelen, waardoor ordening, recht, stabiliteit en

Het ontstaan en de ontwikkeling van de Europese

vertrouwen zijn ontstaan die de basis vormen van de moderne

Gemeenschappen tot de huidige Europese Unie zijn genoeg-

samenleving.

zaam bekend. De wederopleving van de Europese samenlevingen
na 1945 is niet ten onrechte een wonder genoemd. Nog geen

Staten zijn echter vooral geschikt voor ordening en betrokken-

vijf jaar na de Tweede Wereldoorlog zat men politiek vast en

heid van de binnenlandse verhoudingen. Al vanaf het begin

werd een nieuwe oorlog vrijwel onvermijdelijk geacht. Uit die

van het statenbestel is de ordening en het onderhoud van het

nood werd de Europese samenwerking geboren. Dat economi-

onderlinge verkeer tussen staten een zwakke plek. Een

sche samenwerking uiteindelijk de belangrijkste motor werd

probleem dat steeds pregnanter werd naarmate nationale

van wat bedoeld was als maatschappelijke integratie, was een

samenlevingen zich grensoverschrijdend verstrengelden, het

‘second best’-oplossing.Voorstellen voor verdergaande

6

politieke samenwerking waren gestrand; als beperking van die
5

In zijn boek ‘The Invisible Hand? How market economies have emerged

samenwerking was ze echter nooit bedoeld.

and declined since AD 500’ (Oxford University Press, Oxford, 2016)

6

maakt prof. dr. B.J.P. van Bavel, hoogleraar sociale en economische

Inmiddels is een geheel eigensoortige Europese ordening

geschiedenis aan de Universiteit van Utrecht, duidelijk dat alle markt-

ontstaan. Hierin zijn nationale en Europese instituties, recht en

economieën door de eeuwen heen een cyclus doormaken en na een

regels nauw verweven en nog maar moeilijk te onderscheiden.

periode van bloei in verval raken en zelfs verdwijnen.

Die ordening is niet beperkt tot de Europese Unie. Ze omvat

Immanuel Kant, ‘Zum ewigen Frieden - Ein philosophischer Entwurf, 1795.

evenzeer de Raad van Europa, met onder meer het Europese
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Verdrag voor de rechten van de mens en de fundamentele

In wisselwerking met die ontwikkeling is ook de interne orde

vrijheden als verankering van de rechtsstaat, en andere

in de lidstaten geëvolueerd. Waar vroeger de nadruk lag op

organisaties. Zij is bovendien zelf weer onderdeel van meer

eenheid, rechtsgelijkheid en gemeenschappelijke waarden, zijn

omvattende functionele multilaterale organisaties, zoals de

lokale en regionale diversiteit, belangenpluriformiteit en

Wereldhandelsorganisatie, het Internationaal Monetair Fonds,

‘beleid op maat’ leidende thema’s geworden. In dat proces zijn

de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie en de Organisatie voor

landen uiteengegaan (Tsjechië, Slowakije). In andere landen is

Economische Samenwerking en Ontwikkeling, en van een

sprake van een devolutie van overheidsmacht (België, het

steeds fijnmaziger netwerk aan bilaterale en multilaterale

Verenigd Koninkrijk, Spanje, Italië) en in vrijwel alle lidstaten

handels-, belasting- of andersoortige samenwerkingsverdragen.

zijn bevoegdheden gedecentraliseerd, ook in Nederland.

Nationale samenlevingen zijn voor hun functioneren afhankelijk

Tegelijkertijd is er een proces van spreiding van overheids-

van die Europese ordening en zijn daarnaar gaan staan; door vrij

macht en bevoegdheid in de vorm van onafhankelijke

verkeer, immigratie, nieuwe pluriformiteit en door nieuwe

‘autoriteiten’, zoals De Nederlandsche Bank, Autoriteit

tegenstellingen en evenwichten. In de huidige tijd gebeurt dat

Consument en Markt, Autoriteit Financiële Markten,

zelfs versneld onder invloed van de opkomst van een digitale

Autoriteit Persoonsgegevens, diensten en inspecties.

ruimte. Hierin hebben grenzen en fysieke afstand geen betekenis

‘Autoriteiten’ die vervolgens op het niveau van de Unie

en worden overheid en samenleving voor al hun functioneren

zelf weer netwerken vormen voor overleg, afstemming en

steeds meer afhankelijk van digitale processen en communicatie.

eventueel besluitvorming.

Binnen die ordening zijn de Europese landen door een dicht

1.3.3 Algemene kenmerken geïntegreerde ordening

netwerk van belangen, afspraken, regels en verplichtingen aan

Deze geïntegreerde Europese en nationale ordening draagt de

elkaar gebonden, maar niet minder door maatschappelijke

kenmerken van haar ontstaansgeschiedenis. Het is een in de

verbanden, investeringen en relaties die op die samenwerking

tijd gegroeid geheel van oorspronkelijke uitgangspunten,

zijn gebouwd. De samenleving is daarvan afhankelijk gewor-

pragmatische keuzen, aanleunstructuren en noodoplossingen.

den; zie hoe de vrede aan weerszijden van de Noord-Ierse

De fundamenten en structuren van de oorspronkelijke

grens daarop berust. Nederland ondersteunde Griekenland in

Europese Gemeenschappen zijn aangevuld en uitgebreid tot

de banken- en eurocrisis, mede om een pensioencrisis in eigen

een heterogene ordening. Hierin is er niet één aanspreekbaar

land te voorkomen. Het is als Gulliver in het land van Lilliput.

orgaan of besluitvormingsmechanisme waaromheen democra-

Hij werd gebonden; niet met één keten, maar met eindeloos

tische betrokkenheid en verantwoording georganiseerd kunnen

veel kleine touwen. Die kon hij ieder afzonderlijk verbreken,

worden. Bestuur en politiek in die ordening zijn dan ook verre

maar niet in hun gezamenlijkheid.

van eenvoudig. Gevolg is dat in het proces van besturen
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fundamentele vragen over het waarom en waartoe daarvan

uitsluiting is aangewezen, is met zichzelf strijdig en minder

vaak snel verdwijnen achter de problematiek van het dagelijkse

geloofwaardig. In een ordening die vrijwel geheel berust op

management van issues, beslissingen en crises.

vertrouwen, geloofwaardigheid en eerbiediging van het recht
bergt iedere actie die dat ‘dunne ijs’ aan de kaak stelt het risico

Er is een netwerk ontstaan van besturen en organen met ieder

in zich dat iedereen door ‘het ijs’ zakt. Dat geldt zowel voor de

eigen taken en bevoegdheden. Deze staan maar beperkt in een

dader als voor de aanklager.

geordende verhouding tot elkaar, maar zijn vaak wel op
overleg, afstemming en samenwerking aangewezen om

Een derde kenmerk is dat deze ordening geen dragende

resultaat te boeken. Besluitvorming en handhaving zijn

functie of waarde heeft. Gegeven het ontstaan en de ontwikke-

daardoor vaak weinig slagvaardig en eenduidig. Waar bevoegd-

ling van de Europese samenwerking is het begrijpelijk dat deze

heden overlappen, kan dit tot beleidsconcurrentie en impasses

niet een dergelijke concrete functie of waarde heeft, maar het

of langdurige geschillen en onzekerheid leiden. Wanneer de

is wel een handicap. Het EU-verdrag en het Handvest van de

omstandigheden snelle besluitvorming of nieuwe initiatieven

grondrechten van de Europese Unie bevatten weliswaar een

vereisen, is het stelsel in de praktijk uiteindelijk op de leiding

opsomming van waarden, doelen en middelen, maar dat alles is

en soms hegemonie van enkelen aangewezen. Maar iedere

weinig onderscheidend ten opzichte van de lidstaten. Het is

suggestie in de richting van een meer rationele ordening roept

bovendien een zeer brede catalogus. Alleen het waarborgen

onmiddellijk het verwijt van ‘federalistisch’ denken, en

van een ‘ruimte van vrijheid, veiligheid en recht’7 is een

daarmee een banvloek op.

onderscheidende taak, maar die is vaak het meest in de
verdrukking. Het realiseren van een interne markt (vrij verkeer

Een tweede kenmerk is het rechtskarakter van de ordening.

van personen, goederen, diensten en kapitaal) is geen doel van

Voor haar geldingskracht is zij enkel op eerbiediging van het

de Europese Unie, maar slechts een instrument van integratie.

recht aangewezen. Dwangmiddelen om deze kracht bij te

Dwingende redenen van algemeen belang kunnen dan ook

zetten, zijn er maar beperkt en – waar voor handen – minder

een uitzondering rechtvaardigen. En toch zijn vrij verkeer,

goed bruikbaar. De rechtsmacht van nationale rechters is
doorgaans voldoende om met de regels strijdige handelingen

7

Artikel 3, tweede lid, van het Verdrag betreffende de Europese Unie:

te beletten of terug te draaien. Maar om een overheid tot een

“De Unie biedt haar burgers een ruimte van vrijheid, veiligheid en

‘doen’ aan te zetten, is dat mechanisme minder adequaat. Dan

recht zonder binnengrenzen, waarin het vrije verkeer van personen

zijn prikkels of sancties nodig. Nu zijn schorsing of uitsluiting

gewaarborgd is in combinatie met passende maatregelen met

vaak de enig denkbare sancties. Maar een ordening die voor de

betrekking tot controles aan de buitengrenzen, asiel, immigratie, en

handhaving van eenheid en slagvaardigheid op schorsing en

voorkoming en bestrijding van criminaliteit.”
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verbod van ongelijke behandeling, open grenzen en mede

onderlinge verhoudingen en over ieders publieke inzet.8

dinging geleidelijk de dragende waarden geworden die met de

Toen dat geleidelijk vanzelfsprekend was geworden en ook het

Europese Unie worden geassocieerd. Zij zijn immers vastge-

inzicht in maatschappelijk functioneren en democratische

legd en uitgewerkt in Europese verdragen en Europese regels

betrokkenheid was gegroeid, bood de staat vervolgens het kader

die voorrang hebben op afwijkende nationale afwegingen.

om zich als gemeenschap te definiëren, te organiseren, te
institutionaliseren en de eigen ontwikkeling ter hand te nemen.

1.3.4 Veel gewonnen, maar toch een gevoel van verlies
De kenmerken van de Europese ordening zijn in de huidige

Wat de invulling van die instituties en de strekking van de

tijd bron van vervreemding en weerstand daartegen en van

aanspraak op bescherming zou moeten zijn, is in alle tijden

‘heimwee’ naar de nationale staat van weleer. Dit ondanks het

onderwerp van discussie. Montesquieu stelde al lang vóór het

feit dat de Europese samenlevingen afzonderlijk en samen veel

ontstaan van de welvaartsstaat dat de ‘staat ieder van zijn

gewonnen hebben bij de samenwerking. Dat is opvallend. Nog

burgers bestaanszekerheid, kleding, voedsel en gezonde

geen kwarteeuw geleden ging het debat nog over het verdwij-

leefomstandigheden verschuldigd is’ door middel van het

nen van de nationale staat. Tussen een krachtig lokaal en

waarborgen van volledige werkgelegenheid.9 Al ver voor het

regionaal bestuur en een Europees bestuur leek daaraan nog

‘vrijheid, gelijkheid en broederschap’ van de Franse revolutie,

weinig behoefte. Het vertrouwen in de nationale staat is echter

werd de staat gezien als drager van gemeenschappelijke

terug van weggeweest, zonder aanwijsbare oorzaak.

materiële waarden. Aan de bescherming daarvan ontleende de
staat mede zijn gezag.

Sinds de Tweede Wereldoorlog ligt de nadruk in het debat over
de staat vaak op macht in negatieve zin en het beperken

Bescherming, betrokkenheid en gemeenschappelijke waarden

daarvan door tegenmacht, rechtsbescherming en democratische

zijn dimensies in de relatie tussen de staat en de burgers die in

controle. Oorspronkelijk ging het bij de staat om macht in

de afgelopen kwarteeuw aanvankelijk wat veronachtzaamd

positieve zin van handelingsvermogen (het ‘kunnen’). De staat

werden. Naarmate dreigingen wegvielen, mogelijkheden

ontstond in een tijd waarin grote delen van Europa er weinig

ontstonden en men minder dan ooit van de staat afhankelijk

anders uitzagen dan Syrië, Afghanistan of Jemen nu. Drijfveer

was, stond het politieke debat vooral in het teken van economie,

van staatsvorming was de behoefte aan bescherming tegen

welvaart en individuele ontplooiing. Europese samenwerking

geweld en wanorde en het groeiende besef dat daartoe ieder
zijn aanspraak om autonoom over eigen publiek handelen te

8

beslissen, zou moeten onderwerpen aan een gemeenschappelijke autoriteit. Deze zou ultiem kunnen beslissen over de

16

Thomas Hobbes, ‘Leviathan, or The Matter, Forme & Power of a
Common-Wealth Ecclesiastical and Civil’, 1651.

9

Montesquieu, ‘De l’esprit des lois’, boek 23, hoofdstuk 29, 1784.

diende bovendien om de welvaart van burgers via de vrije

gen in eigen land hun oorsprong hebben in omstandigheden

markt te beschermen. Dat die Europese samenwerking daarbij

en veranderingen ver buiten de eigen grenzen, krijgen

weinig ruimte bood voor de politieke behoefte aan betrokken-

betrokkenheid, bescherming, zelfbestemming pas inhoud in de

heid en andere waarden dan die van de markt werd minder als

mate waarin men in samenwerking met andere landen

gemis ervaren in tijden van welvaart, groei, kansen en moge-

vraagstukken kan aanpakken. Europese samenwerking is de

lijkheden. Dat is echter anders in tijden van tegenslag,

uitdrukking van die werkelijkheid, niet de oorzaak. Autonoom

terroristische dreiging en wanneer de vrije markt niet als

heeft men theoretisch meer keuze, maar praktisch weinig

mogelijkheid wordt ervaren, maar als bron van sociale

effectieve invloed. Op papier zal het altijd mogelijk lijken om

verschillen en als beperking om daarin verbetering te brengen.

vindingrijk en slagvaardig op eigen kracht het hoofd te bieden

Wanneer open grenzen als bedreiging worden gezien van

aan maatschappelijke ‘uitdagingen’. In de praktijk vergt dat

veiligheid, identiteit en bestaansmogelijkheden, en als gemeen-

echter een politieke en maatschappelijke eenheid, een

schappelijk recht wordt beleefd als verlies aan zeggenschap en

vooruitziende blik en flexibiliteit. Deze verdragen zich minder

eigenheid, dan zal men snel weer de voorkeur geven aan de

goed met intern debat, politieke tweedracht en een verscheiden-

ogenschijnlijke mogelijkheden van staatsmacht boven de

heid aan wensen en zienswijzen. Dus loopt men in de praktijk

vruchten van samenwerking. De associatie van de Europese

vaak achter de feiten aan.

samenwerking met open grenzen, vrije markt en verlies aan
zeggenschap versterkt dan de neiging om zich daartegen te

Uiteindelijk gaat het bij de keuze voor of tegen Europese en

keren. Ook al is de vrije markt al lang niet meer een Europese

internationale ordening om de vraag of Nederland beter af is

en zijn bescherming en bestaansmogelijkheden daarbinnen

in een stabiele, met recht en regels geordende omgeving of in

steeds meer alleen van die samenwerking afhankelijk.

een steeds veranderende internationale omgeving die door
machts- en krachtsverhoudingen wordt beheerst. De schade

1.4

Alternatief of schijntegenstelling?

die ook Nederland ondervindt van de Brexit bevestigt het
belang van internationale ordening, stabiliteit en betrouwbaar-

1.4.1 ‘Heimwee’ is geen perspectief!

heid voor een land dat sterk afhankelijk is van handel, export

Democratische betrokkenheid, sociale bescherming, nationale

en investeringen elders. Dat belang wordt alleen maar sterker

zelfbestemming of soevereiniteit lijken klinkende argumenten

tegen de achtergrond van de verschuivingen in de internatio-

voor meer nationale autonomie. Wie kan daartegen zijn? Zij

nale verhoudingen.

suggereren echter een tegenstelling tussen nationale autonomie
en Europese ordening die schijn is. Naarmate landen voor hun

Ook als Nederland uit welbegrepen eigenbelang op Europese

functioneren meer afhankelijk zijn van elkaar en ontwikkelin-

ordening is aangewezen, betekent dat niet dat daarmee de
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mogelijkheid van eigen keuzen en waarden is verdwenen.

van vrij verkeer moeten wijken voor dwingende redenen van

Men is uiteraard gebonden aan uitgangspunten en regels van

volksgezondheid en veiligheid. Samenwerking op het terrein

de Europese samenwerking en aan de implicaties van multi

van justitie en binnenlands beleid is tot stand gekomen, omdat

laterale besluitvorming. Maar daarbinnen is vaak ruimte voor

lidstaten afzonderlijk niet langer afdoende bescherming

aanvullende nationale keuzen of nadere invulling. Nederland

konden bieden tegen grensoverschrijdende criminaliteit.

kiest er echter al sinds jaar en dag voor om daarvan weinig
gebruik te maken. Een keuze die samenhangt met de lasten en

Er wordt in dit verband vaak verwezen naar ‘Schengen’ en het

concurrentienadelen die dit voor het bedrijfsleven meebrengt.

verdwijnen van controles aan de binnengrenzen. Binnen de

Want de implicatie van de Europese ordening is wel dat men

Benelux waren die controles al sinds 1963 verdwenen en

de lasten van eigen keuzen niet kan afwentelen op buitenland-

Nederland besloot autonoom over de Schengenakkoorden.

se bedrijven. Ook kan de invloed op de Europese besluitvor-

Deze werden pas daarna in de Europese rechtsordening

ming versterkt worden, maar dat betekent wel dat men niet

geïntegreerd. Die keuze berustte op een afweging van de

het ‘spoorboekje’ van de eigen politieke besluitvorming kan

kosten, de effectiviteit van controles, het belang van het

volgen. Of men wil voldoen aan de beperkingen die dit stelt, is

vracht- en personenverkeer en het gegeven dat het IJzeren

een eigen politieke keuze. Maar men moet beseffen dat buiten

Gordijn de buitengrens van ‘Schengen’ voor een groot deel

de Europese ordening die praktische beperkingen vele malen

afsloot. Bovendien had vooral de Tweede Kamer grote

krachtiger zullen zijn, ook al zijn er minder beperkingen op

bezwaren tegen verscherping van controles aan de buiten

papier.

grenzen, uit vrees voor een ‘Fort Europa’.

1.4.2 Verlies aan bescherming?

Europese samenwerking is onontbeerlijk bij de bescherming

Bij het bieden van bescherming aan burgers is de tegenstelling

en behartiging van algemene belangen. Dat daarover deson-

tussen nationale autonomie en Europese samenwerking al

danks discussie is ontstaan, vindt haar oorzaak in het feit dat

evenzeer een kwestie van schijn. Of het nu gaat om de

bescherming vaak meer vergt dan regels en verboden alleen.

bescherming van volksgezondheid, veiligheid, voedsel- of

In toenemende mate is ook slagvaardig reageren nodig.10

arbeidsveiligheid of grondrechten en het milieu, op ieder

De Europese Unie is daar vooralsnog minder op toegerust

terrein zijn nationaal beleid en wetgeving en Europese

mede vanwege het vraagstuk van democratische legitimatie.

ordening in elkaar geschoven omdat alleen op die manier
effectieve bescherming mogelijk is.Vanaf het begin van de

10

‘De nieuwe politiek van Europa’ van prof. dr. L.J. van Middelaar, hoogleraar

interne markt erkennen de verdragen en de jurisprudentie van

Grondslagen en praktijk van de Europese Unie en haar instellingen,

het Hof van Justitie van de Europese Unie ook dat belangen

verbonden aan het Europa Instituut van de Universiteit Leiden.
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Daarmee is nationaal optreden echter nog geen adequaat

die norm te voldoen, zou de Europese Unie op het punt van

alternatief. De problematiek waartegen bescherming moet

wetgeving en uitvoering op vergelijkbare wijze georganiseerd

worden geboden (criminaliteit, terrorisme, migratie, klimaat), is

moeten zijn als een parlementaire democratie. Daartegen

grensoverschrijdend; nationaal optreden biedt alleen in theorie

bestaat grote weerstand, want dat zou op federalisme neerko-

nog bescherming. Bij bedreigingen via het internet – zoals

men. Daarom is Europese besluitvorming zodanig heterogeen

beïnvloeding van het politiek proces, ‘nepnieuws’ en sturing

georganiseerd dat er niet één aanspreekbaar orgaan is waarom-

van informatievoorziening – kan nationaal optreden zelfs

heen de betrokkenheid en verantwoording op vergelijkbare

theoretisch geen adequate bescherming meer bieden.

wijze georganiseerd zouden kunnen worden.

1.4.3 Democratisch tekort?

Er zijn bij de Europese samenwerking in de regel ten minste

Democratische betrokkenheid en verantwoording zijn een

vier organen betrokken die zich drager voelen van democrati-

derde element dat doorgaans wordt genoemd in de vergelij-

sche legitimatie: het Europees Parlement, de nationale

king van de nationale staat en Europese ordening. Dat op dit

parlementen, de Europese Raad en de Raad van Ministers.11

moment in vrijwel alle lidstaten – en daarbuiten – onvrede

Vanuit die optiek heeft de Europese Unie niet te weinig, maar

bestaat over het functioneren van de democratie geeft aan dat

te veel democratische betrokkenheid, met een moeizaam en

dit een bredere discussie is die niet specifiek is voor Europese

ondoorzichtig proces van besluitvorming als gevolg. Zelfs als

besluitvorming. Dat neemt niet weg dat dit vraagstuk in het

de nood hoog is. Democratische legitimatie is niet alleen

kader van de Europese samenwerking bijzondere aandacht

gelegen in de betrokkenheid van vertegenwoordigende

nodig heeft, mede omdat het vaak als bezwaar tegen verdie-

organen, maar ook in de slagvaardigheid, ter zake kundigheid

ping daarvan wordt aangevoerd.

en effectiviteit waarmee maatschappelijke vraagstukken in het
directe belang van burgers worden aangepakt. Dat voedt de

De strekking van het debat over Europese besluitvorming is

neiging om bevoegdheden bij specifieke, deskundige organen

dat deze tekortschiet in democratische legitimatie. Daarbij

neer te leggen, zoals de Europese Centrale Bank. Maar

wordt de wijze van parlementaire betrokkenheid in de

daarmee wordt het gemis aan democratisch aanspreekbare

lidstaten in de regel als norm gezien. Daarmee is het echter

autoriteiten die zich publiek verantwoorden, versterkt.

een redenering die zichzelf in stand houdt. Mede op
Nederlands aandringen zijn de bevoegdheden van het
Europees Parlement geleidelijk uitgebreid en versterkt met

11

Met het verschijnsel van de ‘Spitzenkandidaten’ krijgt ook de

directe verkiezingen, maar dat heeft de discussie over het

samenstelling van de Europese Commissie een vorm van

democratische tekort niet doen verstommen. Immers, om aan

democratische legitimatie.
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Het gegeven dat kiezers zich weinig identificeren met het

Europese samenwerking worden uitvergroot en voordelen

Europees Parlement, is een wezenlijk vraagstuk. Wel moet

ontkend of gerelativeerd.

worden vastgesteld dat bezwaren over het democratische tekort
het sterkst hoorbaar zijn op beleidsterreinen waar de besluit-

Dit neemt niet weg dat de politieke onvrede over het verlies

vorming een overwegend intergouvernementeel karakter heeft

aan sociale bescherming, democratische betrokkenheid en

(monetair beleid, begrotingsbeleid). De zware stem van de

nationale zelfbestemming een serieus signaal vormen. Wat

lidstaten in de besluitvorming hangt echter samen met de

opvalt, is dat de vragen die hierbij spelen overeenkomsten

opzet van de Europese ordening. Het gaat bij de uitvoering

vertonen met de vragen waar lidstaten in hun interne ordening

van de besluitvorming om hun middelen, hun rechtsorde en

tegenaan lopen. De behoefte aan ruimte voor nationale

inzet van hun schaarse capaciteit. Het onderstreept echter dat

prioriteiten en waarden is dezelfde als die waar decentralisatie

ook met betrekking tot het aspect van democratische betrok-

van overheidstaken aan tegemoet wil komen. Bij decentralisatie

kenheid en verantwoording sprake is van een schijntegenstel-

ontstaan gelijke vragen over het democratische tekort als het

ling tussen nationale autonomie en Europese ordening.

gaat om regionalisering en intergemeentelijke samenwerking.
Onvrede over het functioneren van de democratie doet zich in

1.5

Betrokkenheid, bescherming en bestemming

alle lidstaten voor. Het onderstreept hoezeer de nationale en
de Europese ordening in elkaar zijn geschoven. Ze vormen een

1.5.1 Geïntegreerde ordening

continuüm dat op verschillende niveaus met gelijke vragen

Binnen de Europese ordening zijn de lidstaten en de Europese

wordt geconfronteerd.

Unie voor hun functioneren wederkerig van elkaar afhankelijk.
Op veel beleidsterreinen is het steeds minder mogelijk en

Het gaat bij de antwoorden op die vragen om strategische

zinvol om scherp onderscheid te maken. Juist daarom is een

keuzen. Wil men structureel meer ruimte voor nationale

debat over nationale autonomie en Europese ordening

beleidskeuzen? Welke invulling heeft bescherming nodig in

verontrustend. Het is niet alleen een schijntegenstelling, maar

deze tijd? Op welke wijze kunnen slagvaardigheid en demo-

de uitkomst raakt ook direct het eigen functioneren. Zoals de

cratische betrokkenheid in samenhang worden versterkt? Hoe

politieke situatie in het Verenigd Koninkrijk na de keuze voor

kunnen rechtsstaat en een snel veranderende maatschappelijke

een Brexit laat zien, komt met die beslissing ook het eigen

werkelijkheid worden verenigd? Voor ieder van die aspecten

functioneren in het ongerede. Want wat wil men dan wel, na

bestaan mogelijkheden om meer te beantwoorden aan de

het nee? Een debat over een eventueel vertrek uit de Europese

gesignaleerde politieke behoefte. Maar daaraan zijn wel

Unie is daarom niet alleen weinig zinvol, maar ook riskant

consequenties verbonden. En die hebben lidstaten tot dusver

vanwege de dynamiek die dit oproept waarbij nadelen van

in de praktijk vaak anders doen kiezen. Want één ding is
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binnen de Europese ordening wel moeilijker geworden:

Het is echter denkbaar dat Nederland met andere landen bij

‘blazen en het meel in de mond houden’.

de besluitvorming over beleid en regelgeving systematisch
inzet op het scheppen van meer verantwoordelijkheid voor

1.5.2 Ruimte voor nationale invulling?

lidstaten bij de invulling en uitvoering. In zijn voorlichting

Ruimte voor eigen prioriteiten, waarden en keuzen is vanouds

‘De staat van de euro’ heeft de Afdeling advisering van de

een thema in het debat binnen de Europese Unie. Subsidiariteit

Raad van State op de mogelijkheid van een dergelijk scenario

is als structuurbeginsel vastgelegd in het EU-verdrag. Gebrek

gewezen.12 Meer verantwoordelijkheid bij lidstaten klinkt

daaraan is vaak een bron van politieke onvrede. De Europese

aantrekkelijk en niet alleen op monetair terrein. Maar dan

Unie zou zich terughoudender moeten opstellen. Alle lidstaten

moeten er duidelijkere grenzen zijn waar verscheidenheid

zijn daar in beginsel voor. Toch gaat de praktijk vaak de andere

ophoudt en inbreuk op gemeenschappelijke belangen en

kant op en daar zitten alle lidstaten bij. Richtlijnen worden

doelstellingen begint. En er moeten effectieve instrumenten

vervangen door (rechtstreeks toepasselijke) verordeningen en

zijn om die grenzen te handhaven. Als er economische,

beide zijn doorgaans zeer gedetailleerd.Vrees voor verstoring

financiële of andere mechanismen zijn die een lidstaat tijdig

van het vrij verkeer, zorg om een ‘level playing field’, het

effectief confronteren met de consequenties van eigen

verzekeren van gelijke handhaving en vrees voor beleidscon-

preferenties, dan kan een decentrale aanpak werken. Wanneer

currentie wegen bij de concrete besluitvorming doorgaans

men echter is aangewezen op politieke of rechtshandhaving,

zwaarder dan subsidiariteit. Ook worden teksten door

dan zullen eisen van rechtspraak en het belang om grote

materiedeskundigen geformuleerd, die de risico’s van verschil

confrontaties binnen de Europese samenwerking te vermijden

en het belang van gelijke handhaving vaak scherper zien en

er dikwijls toe dwingen om verplichtingen precies en gedetail-

zwaarder laten wegen dan het belang van subsidiariteit. En er is

leerd te formuleren.

nog een ander mechanisme. Waar lidstaten ervoor kiezen om
bepaalde belangen en waarden in hun wetgeving te beschermen, wordt uit overwegingen van doelmatigheid of kostenbeheersing regelmatig gekozen voor private uitvoering en
toepassing van marktmechanismen (privatisering van publieke
diensten). Maar daarmee worden ook de regels van het vrij
verkeer en mededinging van toepassing, met soms niet
beoogde implicaties en beperkingen.

12

Voorlichting van 7 november 2017 over verbetering van de naleving van
Europese afspraken en over de voor- en nadelen van verschillende
opties voor de toekomst van de Economische en Monetaire Unie (EMU),
Kamerstukken II 2017/18, 34 387, nr. 6 (zaak nr. W06.17.0059/III/Vo).
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Tegenhanger van meer ruimte voor nationale (of lokale)

Ook daarbij gaat het vaak om de vraag of lidstaten de conse-

invulling is dan ook het vermogen om krachtig en kundig in

quenties aanvaarden van mogelijke oplossingen. Zo wordt een

te grijpen wanneer die invulling de verkeerde kant dreigt

meer doelmatige opvang en toelating van asielzoekers mogelijk

uit te gaan.

wanneer de beslissing daarover bij de Europese Unie zou

13

liggen. Lidstaten geven die bevoegdheid echter niet graag uit
Ruimte scheppen voor nationale afwegingen is ook mogelijk

handen. Ook al is deze inmiddels zodanig geharmoniseerd dat

door middel van afwijkingsmogelijkheden. Europese regel

asielzoekers overal een vrijwel gelijke kans hebben op toelating

geving voorziet op veel punten in de mogelijkheid om af te

en gezinshereniging, waardoor heel andere overwegingen

wijken, bijvoorbeeld bij dwingende redenen van algemeen

doorslaggevend worden voor de keuze van een asielzoeker

belang, staatssteun, mestbeleid of de begrotingsregels van de

waar hij zijn verzoek indient, met illegale migratie en oneven-

EMU. Afwijkingen zullen dan echter veelal aan strikte

wichtigheid in Europese opvang als gevolg.

voorwaarden en toezicht door de Europese Commissie zijn
onderworpen, waardoor een confrontatie bij handhaving

Sommige vragen van bescherming vergen echter ook een

achteraf voorkomen kan worden.

herbezinning op de effecten van open grenzen en vrij verkeer.
In 2017 ontstond discussie over de vraag of Nederland

1.5.3 Nieuwe vragen van bescherming

maatregelen zou moeten treffen om de overname van

Als het gaat om bescherming van burgers en samenleving is

Nederlandse ondernemingen door buitenlandse bedrijven af te

er vanaf het begin betrokkenheid geweest van de Europese

remmen. Een soortgelijk thema sneed de secretaris-generaal

Gemeenschappen en later de Europese Unie. Zorgen daarover

van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat begin

hebben dan ook veeleer betrekking op nieuwe vraagstukken,

2018 aan.14 Onder verwijzing naar de neiging in de Verenigde

zoals de dreiging van terrorisme, immigratie, de gevaren van

Staten en het Verenigd Koninkrijk om het eigen bedrijfsleven

het internet, oneigenlijke concurrentie, klimaatverandering en

meer kansen te bieden en naar de beperkingen die China aan

structurele sociale verschillen.Vraagstukken die soms nieuw

het kapitaalverkeer en de vestiging van buitenlandse bedrijven

handelingsvermogen van de Europese Unie vergen of nieuwe

stelt, vroeg hij zich af of Europa niet ook beschermingsmaat

terreinen betreffen (veiligheid, cybersecurity, klimaat).

regelen moet treffen. Soortgelijke vragen worden gesteld tegen

13

14
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Zie bijvoorbeeld het wetsvoorstel houdende voorziening in het bestuur

Nieuwjaarsartikel Economisch Statistische Berichten (ESB) 2018 met

van het openbaar lichaam Sint Eustatius (Tijdelijke wet taakver

de titel ‘Scherp zijn bij vervagende grenzen’ van drs. M.R.P.M. Camps,

waarlozing Sint Eustatius); advies van 31 januari 2018, Kamerstukken II

secretaris-generaal van het ministerie van Economische Zaken

2017/18, 34 877, nr. 4 (W04.18.0012/1).

en Klimaat.

de achtergrond van de concentratie van vermogen en inkomen

1.5.4 Betrokkenheid en legitimatie

in handen van een kleine groep ‘zeer rijken’, terwijl groeiende

De discussie over het democratische tekort binnen de

groepen in de samenleving niet profiteren van de welvaarts-

Europese ordening moet zeker ook gezien worden tegen de

groei en structureel achter dreigen te raken zonder perspectief

achtergrond van het debat dat momenteel in veel landen wordt

op verbetering. Ontwikkelingen die de maatschappelijke

gevoerd over de vertegenwoordigende democratie en demo-

gelijkheid en het uitgangspunt van gelijke kansen ondergraven.

cratische betrokkenheid. Maar het is eveneens een vraagstuk

Los daarvan zijn er aanwijzingen dat de toenemende concen-

dat de Europese samenwerking in het bijzonder treft, vanwege

tratie van kapitaal en productiemiddelen uiteindelijk het

haar inrichting en proces. De Europese Unie is na India en

functioneren van markteconomieën raakt en tot stagnatie en

China de meest bevolkingsrijke politieke eenheid.

neergang leidt.15 Nu al bestaat de vrees dat door de concentra-

De vertegenwoordiging van meer dan 500 miljoen inwoners

tie van providers en grote internetbedrijven de toegang tot het

die hun identiteit vaak vooral zoeken in onderlinge verschei-

internet en de vrije informatievoorziening aangetast kunnen

denheid, is van een andere orde dan de vertegenwoordiging

worden.

van een nationale bevolking met een gemeenschappelijke
geschiedenis en traditie.

Het gaat hierbij om fundamentele vragen over de uitgangspunten en het functioneren van het huidige maatschappelijke

Versterking van het gevoel van betrokkenheid van burgers bij

bestel. Duidelijk is echter dat Nederland afzonderlijk hierop

het functioneren van de Europese ordening is wezenlijk voor

geen effectief antwoord zal hebben. Het zijn vragen die in

het behoud van het draagvlak ervan. Daarvoor is geen

Europees verband aan de orde moeten komen. Ook omdat zij

eenvoudig recept. Er zijn al veel analyses van oorzaken van de

de toekomst van de Europese samenwerking in het bijzonder

vervreemding van Europa en tal van voorstellen voor verbete-

raken. Als groeiende delen van de bevolking, mogelijk hele

ring die zich richten op de verkiezing, de bevoegdheden en

landen, niet meer delen in de welvaartsgroei, dan mag niet

het functioneren van het Europees Parlement en op de

worden verwacht dat zij sympathie zullen hebben voor een

betrokkenheid van nationale parlementen bij de besluitvor-

ordening die zij associëren met een marktsysteem dat hen

ming. Nog afgezien van de beperkte haalbaarheid van

structureel op achterstand zet.

structurele veranderingen op dit moment, is het de vraag of
meer parlementaire betrokkenheid een oplossing biedt. Als dat
de oplossing zou zijn, is de onvrede over het functioneren van
de vertegenwoordigende democratie merkwaardig.

15

Zie voetnoot 5.
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Instemming – al dan niet via vertegenwoordigers – biedt geen

1.6

Europese samenwerking is als fietsen

duurzaam draagvlak. In 1975 koos het Verenigd Koninkrijk bij
referendum met 67% van de stemmen om in de Europese

Europese samenwerking en ordening zijn ontstaan uit het

Gemeenschap te blijven. 41 jaar later koos het Verenigd

besef dat de deelnemende staten zelfstandig niet meer de

Koninkrijk om uit de Europese Unie te stappen. Behalve op

bescherming, ordening en zelfbestemming konden bieden die

betrokkenheid berust draagvlak op gedeelde doelen, behaalde

burgers nodig hebben om hun bestaan op te kunnen bouwen.

resultaten en verantwoording. Resultaten vormen op zichzelf

De kenmerken van de samenwerking en ordening maken

weliswaar onvoldoende legitimatie om te handelen, maar

echter dat de functies die traditioneel met de nationale staat

zonder resultaten zal zelfs de grootst mogelijke instemming op

worden geassocieerd (bescherming en betrokkenheid bieden

den duur verdampen. Het betekent dat bij de versterking van

en bestemming geven), daarin minder bevredigend herkenbaar

Europese samenwerking en het handelingsvermogen daarvan,

zijn.Vandaar dat gemakkelijk een tegenstelling kan worden

onvrede over gebrek aan betrokkenheid voorkomen moet

opgeroepen tussen Europese samenwerking en nationale

worden. Dat kan door debat over het waarom en waartoe van

autonomie. Het is zorgwekkend dat het politieke debat steeds

die samenwerking, door resultaten en vooral door publieke

meer in die tegenstelling wordt gezogen. Invulling geven aan

verantwoording van genomen maatregelen en gevoerd beleid.

bescherming en betrokkenheid maakt Europese samenwerking
meer dan ooit onmisbaar. Bovendien is de nationale staat voor

Versterking van de positie van nationale parlementen bij

het eigen functioneren inmiddels zo afhankelijk van de

uitvoerende beslissingen zal bij burgers het gevoel van

Europese ordening dat de een niet ter discussie gesteld kan

betrokkenheid vermoedelijk niet verbeteren en de ergernis

worden zonder dat de ander in het geding is. Maar juist omdat

over gebrek aan slagvaardigheid mogelijk versterken. Onvrede

het ‘heimwee’ naar die traditionele functies wordt gevoed door

over het functioneren van de nationale democratie laat zich

de huidige kenmerken van die samenwerking, is deze ordening

immers evenmin oplossen door alle provinciale staten mede

politiek niet onomkeerbaar. De Brexit laat dat zien. Daarom is

beslissingsrecht te geven. Feit is echter wel dat een deel van de

het essentieel om binnen de samenwerking de Europese Unie

problematiek ligt in het feit dat media-aandacht in alle

meer zichtbaar te associëren met die functies.

lidstaten vrijwel uitsluitend is gericht op nationale politiek.
Vanuit die optiek kan debat en verantwoording van het

Net zo min als terugvallen op het kader van de nationale staat

Europees regeringsbeleid in het eigen parlement en daarmee

een adequaat antwoord biedt, biedt een grote sprong voor-

in de nationale media wel degelijk bijdragen aan versterking

waarts in de vorm van hervorming van de Europese ordening

van democratische betrokkenheid.

tot een homogene structuur een oplossing. In theorie zijn er
modellen denkbaar om de complexe werkelijkheid van de
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Europese ordening tot een coherente, staatkundig logische

Uitdaging is om uiteindelijk een structuur tot stand te brengen

eenheid om te vormen. Maar zelfs een debat daarover is op dit

die aansluit op het netwerkkarakter van de Europese ordening

moment niet vruchtbaar. Publieke debatten hebben helaas de

en de pluriformiteit van de Europese samenleving. Maar die

tendens om standpunten scherper tegenover elkaar te stellen,

tegelijkertijd over voldoende handelingsvermogen beschikt om

niet om ze dichter tot elkaar te brengen. ‘Europa’ heeft geen

de inwoners bescherming te bieden. Kortom, een structuur die

debat nodig, maar resultaten bij de aanpak van maatschappe-

rechtsstaat, handelingsvermogen en democratische legitimatie

lijke vraagstukken die de afzonderlijke lidstaten boven het

zodanig met elkaar weet te verbinden dat de pluriforme,

hoofd zijn gegroeid. Europese samenwerking is als fietsen:

veelvormige en open Europese werkelijkheid zich daarin kan

men moet vaart maken om in evenwicht te blijven en men

vinden en succesvol verder kan ontwikkelen.

gaat onderuit als het stuur in een (tram)spoor vast komt te
zitten. Een gevoel van gemeenschappelijke bestemming zal

Het is van belang om zich tijdig te bezinnen op deze en

niet het resultaat zijn van een breed maatschappelijk debat

andere vragen, in het bijzonder ook de eerder genoemde

daarover, maar van veranderingen buiten Europa die doen

strategische vragen. Met het vertrek van het Verenigd

beseffen dat men op elkaar is aangewezen en onder druk

Koninkrijk uit de Europese Unie kan Nederland een belang-

waarvan men pragmatisch en met succes tot oplossingen komt.

rijkere rol binnen de Europese besluitvorming verwerven of
zich verder isoleren. Beleidsvoorbereiding, politiek debat en

Aan vraagstukken is geen gebrek. De voorlichting van de

bestuurlijk handelen zullen daarop moeten worden afgestemd.

Afdeling advisering van de Raad van State over de staat van de

Het vergt onder meer dat strategisch is nagedacht over wat

euro wijst erop dat er in alle gevallen stappen nodig zijn om

men wil bereiken of voorkomen, al ver voor besluitvorming

beter voorbereid te zijn op een volgende crisis. Op andere

aan de orde is.

beleidsterreinen, zoals klimaat, duurzame economie, vraagstukken van marktwerking, is dat niet anders. Bij de verdieping en
aanvulling van de samenwerking is het van belang zoveel
mogelijk aan te sluiten bij bestaande structuren. Anders dreigt
de Europese ordening te verkokeren in verschillende beleids
terreinen met steeds weer andere institutionele oplossingen.
En deze verkokering zal zich doorzetten in de nationale
rechtsorde. Dat zou het vraagstuk van democratische legitimatie
verder compliceren, een afweging van prioriteiten belemmeren
en tot toenemende complexiteit van de rechtsorde leiden.
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De Raad als
instituut

2
27
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2.1

Eén Raad, meerdere taken

De Afdeling advisering van de Raad van State, uitgebreid met
staatsraden die op voordracht van ieder van de andere landen

De Raad van State is ingevolge de Grondwet belast met de

van het Koninkrijk zijn voorgedragen, functioneert op grond

advisering over wetsvoorstellen en algemene maatregelen van

van het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden tevens

bestuur en verder met de bestuursrechtspraak in hoogste

als Raad van State van het Koninkrijk. Als zodanig adviseert

instantie, tenzij een bijzondere rechter bevoegd is. Sinds de

hij over voorstellen voor rijkswetten of algemene maatregelen

herstructurering van de Raad van State in 2010 worden beide

van rijksbestuur.Verder is de Afdeling advisering ingevolge de

taken door twee verschillende Afdelingen verricht: de Afdeling

Rijkswet financieel toezicht belast met de beoordeling van

advisering en de Afdeling bestuursrechtspraak. Sinds 2014 is de

beroepen tegen aanwijzingen van de Rijksministerraad aan de

Afdeling advisering in het kader van het Europees begrotings-

regeringen van de landen over hun begrotingsbeleid.

toezicht ook aangewezen als onafhankelijke toezichtinstantie.

De Afdeling advisering heeft op grond van het protocol tussen

Deze beoordeelt of het Nederlandse begrotingsbeleid beant-

Nederland en Sint Maarten over de samenwerking op het

woordt aan de voorwaarden die daar in het kader van het

terrein van veiligheid en integriteit16 en op grond van de

Europese Stabiliteits- en Groeipact voor gelden.

afspraken tussen Nederland en Aruba over het toezicht op het
begrotingsbeleid, eenzelfde rol bij geschillen over de afspraken.

De samenloop van deze verschillende taken binnen één
instituut biedt de Raad een bijzonder overzicht over het

2.2

Nederlandse openbaar bestuur. Zij stelt de Raad in staat om

De samenstelling van de Raad en zijn
Afdelingen

lijnen, ontwikkelingen en veranderingen waar te nemen.
De Raad rekent het vanouds dan ook tot zijn taak om trends,

Na het vertrek van vijf staatsraden in 2016 vertrokken in 2017

ontwikkelingen en knelpunten in het functioneren van de

geen staatsraden bij de Afdeling advisering. Wel traden drie

democratische rechtsstaat te identificeren en daar, zo nodig,

nieuwe staatsraden tot de Afdeling advisering toe. Staatsraad

aandacht voor te vragen of over te adviseren. Uiteindelijk gaat

N.S.J. Koeman stapte op 1 september 2017 over van de

het bij de diverse taken om één en dezelfde functie: door
middel van advisering, voorlichting en bestuursrechtspraak

16

Protocol tussen Nederland en Sint Maarten strekkende tot

eraan bijdragen dat overheidsmacht in Nederland rechtmatig

samenwerking door middel van een onderlinge regeling op grond van

en doelmatig wordt uitgeoefend, zodat macht rechtmatig is en

artikel 38, eerste lid, van het Statuut voor het Koninkrijk der

recht machtig.

Nederlanden, in verband met de instelling, inrichting, het functioneren
en de bekostiging van een Integriteitskamer op Sint Maarten van
24 mei 2015 (bijlage bij Kamerstukken 2014/15, 34000-IV, nr. 41).
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Afdeling bestuursrechtspraak. Dat was een primeur.

2.3

Op 1 september trad daarnaast de heer dr. N.J. Schrijver,

Raakvlakken tussen wetgevingsadvisering en
bestuursrechtspraak

hoogleraar internationaal publiekrecht aan de Universiteit
Leiden en voorheen lid van de Eerste Kamer der Staten-

2.3.1 Algemeen

Generaal, tot de Afdeling advisering toe. Een maand later deed

De Afdeling advisering en de Afdeling bestuursrechtspraak

de heer drs. R. van Zwol, voordien secretaris-generaal van het

bezien wetten en algemene regels vanuit verschillende

ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, dat.

invalshoeken. Bij wetgevingsadvisering staan de algemene

Op 1 november 2017 kon de Raad van State van het

werking centraal, de aansluiting op de rechtsorde en het

Koninkrijk mevrouw mr. M.G.M. Schwengle verwelkomen als

beoogde nuttige effect. Bij bestuursrechtspraak gaat het

staatsraad van het Koninkrijk. Zij werd op grond van artikel 13

daarentegen om het concrete geschil en de mogelijke betekenis

van het Statuut op voordracht van het land Aruba benoemd.

daarvoor van de algemene regel. Rechter en adviseur verwer-

De Raad hoopt dat de vacatures voor staatsraden uit Curaçao

ven op die wijze inzichten en kennis over de werking van

en Sint Maarten binnenkort ook vervuld zullen zijn.

wetten en algemene regels die complementair zijn aan elkaar

De advisering binnen het Koninkrijk is hiermee gediend.

en die van groot nut zijn voor nieuwe wetgeving. Zo zal de
rechter op grond van zijn praktische ervaring met de toepas-

Op 1 mei 2017 wisselde de Afdeling bestuursrechtspraak van

sing van de wettelijke bepalingen, een beeld krijgen van de

voorzitter. Staatsraad J.E.M. Polak bekleedde deze functie

bruikbaarheid daarvan in de praktijk en van fouten of

precies zeven jaar. Staatsraad B.J. van Ettekoven volgde hem op.

dubbelzinnigheden die daarin zijn geslopen. Kennis die nuttig

Staatsraad Polak is na zijn terugtreden lid van de Afdeling

is bij de advisering over wijziging van die bepalingen of

bestuursrechtspraak gebleven. Bij de Afdeling bestuursrecht-

nieuwe wetgeving. Het is mede reden voor de regering om

spraak namen drie staatsraden afscheid. De staatsraden

wetsvoorstellen in het kader van de consultatie daarover vaak

M.Vlasblom en P.J.J. van Buuren gingen op 1 januari respectie-

ook voor advies voor te leggen aan rechtscolleges zoals de

velijk 1 juni 2017 met pensioen. Op 1 november 2017 vertrok

Hoge Raad of aan rechters, via de Raad voor de rechtspraak.

staatsraad M.G.J. Parkins-de Vin bij de Raad wegens het
bereiken van de wettelijke leeftijdsgrens van zeventig jaar.

In die complementariteit van kennis en inzicht ligt ook de

Zoals eerder vermeld, nam staatsraad Koeman afscheid van de

meerwaarde van de combinatie van wetgevingsadvisering en

Afdeling bestuursrechtspraak in verband met zijn toetreding

rechtspraak binnen één institutie. Sinds de Procola-uitspraak

tot de Afdeling advisering. De Afdeling bestuursrechtspraak

van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in 199517

verwelkomde ten slotte op 1 december 2017 de heer
mr. drs. D.A.Verburg als nieuwe staatsraad. Hij kwam over van
de rechtbank Midden-Nederland.
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17

EHRM-zaak 27/1994/474/555, Procola/Luxemburg, 28 september 1995
(NJ 1995, 667).

is er niet alleen organisatorisch scheiding gebracht tussen

lijke kaders voor advisering en rechtspraak. Op deze manier

advisering en rechtspraak. Ook de wet18 en interne regels

wordt schaars beschikbare kennis zo nuttig mogelijk ingezet

verzekeren dat een staatsraad die zich over een bestuursrechte-

voor de taken van de Raad. Rechter en adviseur hebben

lijk geschil moet buigen, niet eerder op enigerlei wijze

daarbij immers te maken met gelijke bepalingen, dezelfde

betrokken is geweest bij de advisering over de wettelijke regels

begrippen en dezelfde fundamentele uitgangspunten. Het zou

die van toepassing zijn, zodat hij dit doet met een onbevangen

slechts tot verwarring, onnodige kosten en vertraging leiden als

blik. Maar overigens is het zinvol om de complementaire

rechtspraak en wetgeving hierover zouden divergeren. Ook

ervaringen met wetgeving en de bijzondere combinatie van

hier geldt dat het om interne adviezen gaat, waarbij onder-

kennis, ervaring en inzicht die binnen de Raad verenigd zijn,

scheidenlijk de Afdeling advisering en de zittingskamer van de

te benutten voor de gemeenschappelijke taak van beide

Afdeling bestuursrechtspraak beslissen of zij gebruikmaken van

Afdelingen. Deze gemeenschappelijke taak is het waarborgen

deze interne adviezen.

van de rechtmatigheid en doelmatigheid van het overheidshandelen en het bevorderen van de kwaliteit van de rechtsorde.

De betrokkenheid bij wetgevingsadvisering en bestuursrechtspraak stelt de Raad, via zijn Afdelingen, ook in de gelegen-

Om optimaal gebruik te kunnen maken van de twee taken

heid om ontwikkelingen in wetgeving en bestuur te signaleren

onder één dak heeft de Raad van State een signaleringscom-

waarmee beide Afdelingen worden geconfronteerd. Zo bracht

missie in het leven geroepen. Hierbij worden in de bestuurs-

de Afdeling advisering in 2015 ongevraagd advies uit over

rechtspraak gebleken knelpunten in regelgeving gemeld aan de

verschuivingen in het punitieve sanctiestelsel van het strafrecht

Afdeling advisering. Deze beziet vervolgens of, en zo ja in

naar het bestuursrecht, en de gevolgen daarvan. Daarin

hoeverre, de knelpunten aanleiding geven het probleem te

adviseerde zij de regering om een aantal niet te rechtvaardigen

betrekken bij de advisering en daarmee onder de aandacht van

verschillen tussen beide stelsels weg te nemen. Aanleiding voor

de wetgever te brengen. Uitsluitend de Afdeling advisering

het advies was intern overleg binnen de Raad van State over

beslist over de terugkoppeling naar de wetgever.

de snelle uitbreiding van bestuurlijke punitieve handhaving en
de steeds hogere sancties die daarbij worden opgelegd. Naar de

Om dezelfde reden functioneren al sinds jaren binnen de Raad

Raad heeft begrepen, zal de regering binnenkort een nader

van State interne beraden. Hierin buigen leden van beide

rapport uitbrengen naar aanleiding van dit advies.

Afdelingen met bijzondere expertise zich over de betekenis
van de constitutionele, Europeesrechtelijke en verdragsrechte18

Artikel 42, vierde lid, van de Wet op de Raad van State.
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2.3.2 Regelcomplexiteit en -verstrengeling

75 maal is gewijzigd.Ten dele hangen die wijzigingen samen met de

Een verschijnsel waar beide Afdelingen in hun dagelijkse

implementatie van Europese regelgeving.Veel vaker waren zij gevolg

praktijk regelmatig tegenaan lopen, is de groeiende complexi-

van nieuw nationaal beleid of van wijziging van andere wetten.

teit van de regelgeving of, beter gezegd, van de verstrengeling

In 2015 adviseerde de Raad om, gelet op de toegenomen complexiteit,

van regelgeving. Met dat laatste wordt gedoeld op het

de opzet van de Wft tegen het licht te houden waarbij de toegankelijk-

verschijnsel dat verschillende wettelijke systemen en regimes

heid van de wetgeving voorop zou moeten staan.20 De regering heeft

over elkaar heen schuiven. Daardoor is het voor justitiabelen

deze herziening inmiddels in gang gezet.

moeilijk te achterhalen welke bepalingen wel of niet van
toepassing zijn, terwijl zij bij zelfs geringe overtredingen wel

Toegegeven, het proces van voortdurende wijziging van het

geconfronteerd worden met forse sancties of maatregelen. Ook

financieel toezicht in het gegeven voorbeeld was ook een

bestuursorganen kunnen steeds vaker zelf de weg niet meer

reflectie van voortschrijdend inzicht door de financiële crisis

vinden in de verstrengelde regelingen. Toch nemen zij

na 2008. Niet alleen de financiële wereld maakt in deze jaren

desondanks ook dan een beslissing in de gedachte dat de

een snelle verandering door. Zo trekken digitalisering, de

rechter maar moet uitzoeken wat wel en niet kan. Dat leidt tot

opkomst van nieuwe media en de ontwikkeling van uiteenlo-

rechtsonzekerheid, terwijl burgers worden opgezadeld met

pende ICT-technologieën (en de gebleken kwetsbaarheden

risico’s die het gevolg zijn van weinig toegankelijke en

daarvan) een zware wissel op het vermogen van de wetgever

ondoorzichtige wet- en regelgeving. Ontoegankelijkheid en

om deze ontwikkelingen bij te benen en rechtsstatelijk in te

ondoorzichtigheid die soms de uitkomst zijn van een proces

kaderen. Snelle veranderingen in het maatschappelijk verkeer

waarbij de wetgever verduidelijking als oogmerk heeft.

kunnen tot toenemende complexiteit leiden. Dit is vooral het
geval wanneer de wetgever probeert veranderingen te volgen

De wetgever beoogde met de Wet op het financieel toezicht (Wft), die

en niet de tijd neemt om zich te bezinnen of deze niet een

begin 2007 in werking trad, om de inzichtelijkheid, doelgerichtheid en

fundamentele bijstelling van de wet vergen.

marktgerichtheid van toezicht en toezichtwetgeving te bevorderen. In
zijn advies waarschuwde de Raad reeds voor de complexiteit van het

In 2016 zijn tegelijkertijd voorstellen voor de Wet innovatie en

voorstel; het was moeilijk toegankelijk voor financiële ondernemingen

kwaliteit kinderopvang21 en voor de Wet harmonisatie kinderopvang en

en borg het risico in zich van fouten en inconsistenties. Hoewel de

peuterspeelzaalwerk22 bij de Afdeling advisering aanhangig gemaakt.

19

regering naar aanleiding van deze kritiek de opzet van het voorstel
wijzigde, moet worden vastgesteld dat de Wft sindsdien maar liefst
19
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Kamerstukken II 2004/05, 29 708, nrs. 13 en 20.

20

Kamerstukken II 2014/15, 34 208, nr. 4, blz. 4 (zaak nr. W06.15.0082/II).

21

Staatsblad 2017, nr. 251.

22

Staatsblad 2017, nr. 252.

In haar advies merkte de Afdeling advisering op dat het eerste

concludeert de Afdeling advisering dat een majeure inspanning nodig

wetsvoorstel wijzigingen voorschreef voor het peuterspeelzaalwerk,

zal zijn om de AVG en de daarmee samenhangende wetgeving

terwijl het tweede wetsvoorstel beoogde het peuterspeelzaalwerk als

adequaat uitgevoerd te krijgen. Uit de toelichting bij het wetsvoorstel

aparte categorie naast de kinderopvang te laten vervallen.

bleek onvoldoende besef van urgentie, hoewel de regering mede

De harmonisatiewet zou daarnaast ingrijpende gevolgen hebben voor

verantwoordelijk is voor effectieve uitvoering.

kindercentra, peuterspeelzalen, gemeenten en ouders, zonder dat de
effecten daarvan onderzocht waren en het nut daarvan was aange-

De bestuursrechtspraak wordt uiteraard vooral in een concrete

toond. Dit alles tegen de achtergrond dat in de toelichting werd

casus geconfronteerd met de problematiek van complexiteit en

aangekondigd dat een nieuw kabinet mogelijk een alomvattende

regelverstrengeling. Een voorbeeld van regelverstrengeling

herziening wenselijk zou achten.Vandaar dat de Afdeling advisering

deed zich voor in een zaak over asbestverwijdering.

de vraag opwierp of daar dan niet op gewacht zou moeten worden
alvorens de voorgestelde ingrijpende veranderingen aan te brengen.

De minister legde een ondernemer een boete op, omdat hij in strijd met
het Arbobesluit zijn werkmethoden niet zodanig had ingericht dat er

Complexiteit van wetgeving is overigens niet het prerogatief

geen asbeststof werd geproduceerd of in de lucht vrijkwam.

van de Nederlandse wetgever. Ook Europese regelgeving kan

Tegelijkertijd had de minister voor hetzelfde feit een boete opgelegd

uitermate complex zijn. In dat geval worden in eerste instantie

wegens overtreding van de Arbowet, omdat in de onmiddellijke

niet burgers, maar vooral overheidsinstanties daarmee gecon-

omgeving van de werkzaamheden gevaar kon ontstaan voor de

fronteerd. Een voorbeeld is de nieuwe Algemene verordening

veiligheid of gezondheid van derden. In haar uitspraak van 18 januari

gegevensbescherming (AVG) die de (internationale) digitale

2017 besliste de Afdeling bestuursrechtspraak om de opgelegde boete te

communicatie normeert in het belang van privacybescher-

verlagen met het bedrag van de laagste boete. De overtredingen houden

ming. Het gaat om een zeer omvangrijke regeling die

nauw verband met elkaar en de strekking van de bepalingen komt in

nationale overheden voor grote uitdagingen stelt.

hoge mate overeen.24

In haar advies over de Uitvoeringswet Algemene verordening

Ook wordt de bestuursrechtspraak geconfronteerd met

gegevensbescherming wijst de Afdeling advisering op de aanzienlijke

wetgeving die steeds ingewikkelder is geworden, vaak omdat

gevolgen van de AVG voor burgers, bedrijven en overheden, terwijl de

opzet en oogmerken van de regeling geleidelijk veranderen.

bekendheid daarmee nog zeer beperkt is. De uitvoeringspraktijk van de

Een voorbeeld is de Crisis- en herstelwetgeving. De Crisis- en

bestaande wetgeving laat al structurele problemen zien. Daarom

herstelwet ontstond in 2010 uit de behoefte om in de jaren

23

24

23

Kamerstukken II 2017/18, 34 851, nr. 4 (zaak nr. W03.17.0166/II).

ECLI:NL:RVS:2017:125.
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van financiële en economische crisis de bedrijvigheid te

afgeweken als de hoogst toegestane tijdsduur wordt aangegeven.

stimuleren. Procedures werden vereenvoudigd voor bepaalde

Bij beroepen over het inpassingsplan Logistiek Park Moerdijk bleek

grote bouwprojecten, infrastructurele projecten en projecten

dat in de snelheid van de regelgeving bij een hele reeks projecten geen

op het gebied van duurzaamheid, energie en innovatie.

maximale tijdsduur aan de afwijking was gesteld. De Afdeling

Projecten worden aangewezen in steeds weer nieuwe tranches.

bestuursrechtspraak concludeerde daarop tot onverbindendheid van de

Op het moment van publicatie van dit jaarverslag is de

desbetreffende aanwijzingen.26

zestiende tranche in voorbereiding. De ervaring was zo positief
dat, ook toen de crisis voorbij was, de wet in stand werd

Overmatige detaillering is ook vaak bron van complicatie.

gelaten en medio 2014 permanent werd gemaakt. Inmiddels
25

wordt de wet echter ook gebruikt als experimentenregeling

Zo wees de Afdeling bestuursrechtspraak in haar uitspraak27 over een

voor nieuwe wetgeving. Zo is het de bedoeling dat bij

ontheffing van het college van gedeputeerde staten van Utrecht van de

verschillende ruimtelijke besluiten (plannen, maar ook

Flora- en faunawet voor het doden van grauwe ganzen met behulp van

provinciale verordeningen) geëxperimenteerd kan worden met

het geweer op de onduidelijkheid en onleesbaarheid van deze

de mogelijkheden van de komende Omgevingswet.

wetgeving door zelf in eigen bewoordingen een weergave daarvan te
geven. Eerder had de Afdeling advisering in haar advies over het

Soms blijkt de bedoeling van een experiment niet voldoende in de

Besluit natuurbescherming van 30 september 2016 er al op gewezen

wettelijke regeling te zijn neergelegd. Zo is het ingevolge de Wet op de

dat de regeling moeilijk te begrijpen was, onder meer vanwege het grote

ruimtelijke ordening in strijd met een goede ruimtelijke ordening om

aantal verwijzingen naar andere regelingen of artikelen.28

bestemmingen mogelijk te maken die niet binnen tien jaar zullen
worden verwezenlijkt. Op grond van artikel 2.4 van de Crisis- en
herstelwet mag daarvan bij algemene maatregel van bestuur worden
25

Bij het permanent maken had het voor de hand gelegen om ook de
tekst van de wet aan te passen aan de nieuwe, economisch gunstige

26

in 2016 hersteld met de ‘dertiende tranche’ (Stb. 2016, 252).

omstandigheden. In 2017 kwam bij een uitspraak de vraag aan de orde
of het project wel kon worden gekwalificeerd als experimenteel

27
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Uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van 18 oktober 2017,
ECLI:NL:RVS:2017:2824.

project. Op grond van artikel 2.4, tweede lid, van de Chw moet het
experiment bijdragen aan innovatieve ontwikkelingen en moet de

Uitspraak van 17 februari 2016, ECLI:NL:RVS:2016:399. De fout werd

28

Advies van 30 september 2016 over het ontwerpbesluit

uitvoering bijdragen aan onder meer het bestrijden van de economische

natuurbescherming. Staatscourant 2016, nr. 56046

crisis. Uitspraak van 17 mei 2017, ECLI:NL:RVS:2017:1304.

(zaak nr. W15.16.0161/IV).

2.3.3 Nadere beschouwing over complexiteit

uitgebreid. Dit komt bovenop de voortgaande verzelfstandiging

Het verschijnsel complexe wet- en regelgeving is niet nieuw.

van overheidsfuncties – inspecties, kwaliteitsinstellingen,

Al sinds de jaren zeventig van de vorige eeuw is er aandacht

milieudiensten – die veelal bij hun taakuitoefening (ook) zelf

voor de kwaliteit van de wetgeving en zorg over de ongebrei-

geformuleerde beleidsregels hanteren.

delde groei daarvan. Onder verschillende noemers: deregulering, wetgevingskwaliteit, marktwerking, bruikbare rechtsorde,

Al deze instanties hebben een eigen sturingsdrang. Wet- en

administratieve lastendruk, is getracht greep te krijgen op dit

regelgeving worden daarbij minder als ordeningsmechanisme

fenomeen. Reden om daarvoor nu opnieuw aandacht te

begrepen waarvan burgers naar eigen inzicht en belang

vragen is een aantal ontwikkelingen in het overheidsbestuur

gebruikmaken, maar als sturingsinstrument waarnaar gehan-

dat de complexiteit in versnelde vaart doet toenemen.

deld moet worden. Mede daardoor wordt een voorstel bij de
voorbereiding vaak vooral op eigen merites beoordeeld en niet

De centrale rol van de wetgever in de rechtsorde neemt af door

als onderdeel van een bredere ordening. De verzelfstandiging

meer geleding en voortgaande deconcentratie in het overheids-

van de uitvoering heeft bovendien het effect dat de praktische

bestuur. De vanouds bestaande geleding in de rechtsorde wordt

ervaring in de besluitvorming op afstand staat en minder telt

versterkt door decentralisatie van taken en bevoegdheden naar

dan politieke of bestuurlijke bedoeling.

medeoverheden, vergaande delegatie van wetgeving (bijvoorbeeld de Omgevingswet) en de omzetting van richtlijnen naar

Het netwerk van regels wordt door deze ontwikkelingen

verordeningen in de Europese Unie (bijvoorbeeld de Algemene

steeds dichter, fijnmaziger en gedetailleerder. Daardoor neemt

verordening gegevensbescherming). Parallel daaraan is er sprake

omgekeerd de behoefte aan uitzondering daarop toe; om reden

van deconcentratie en spreiding van overheidsbevoegdheden

van concrete omstandigheden, veranderende inzichten of een

door de toename van ‘autoriteiten’ en de verzelfstandiging van

maatschappelijke werkelijkheid die snel verandert.

diensten. In de afgelopen jaren ontstonden er steeds meer

Experimenten, duurzame regelgeving en techniek-onafhanke-

zelfstandige instanties die belast zijn met de ordening van en

lijke bepalingen zijn dan ook een terugkerend thema.

het toezicht op bepaalde segmenten van bedrijvigheid. Zij

Het regeerakkoord kondigt op veel (25) plaatsen aan dat er

moeten – vaak open geformuleerde – normen concretiseren,

experimenten zullen komen. Onderkend moet echter worden

toepassen en handhaven. Zo ontstonden onder meer de

dat het om zeer verschillende behoeften gaat; de behoefte om

Autoriteit Consument en Markt, de Autoriteit Financiële

in concrete omstandigheden te kunnen afwijken, om regels

Markten, de Nederlandse Zorgautoriteit, de Kansspelautoriteit,

vloeiend aan veranderende maatschappelijke omstandigheden

de Autoriteit Persoonsgegevens en de Nederlandse Voedsel- en

te kunnen aanpassen, om de werking van nieuwe regels of

Warenautoriteit. Ook de rol van De Nederlandsche Bank is

aanpak te onderzoeken, om werkende weg uit te proberen

35

welke regels geschikt zijn (trial-and-error). Deze verschillende

handelen naar wat zij weten dat hun belang is, die de formu-

behoeften vergen uiteenlopende oplossingen in de wetgeving,

lieren niet snappen, die de complexiteit van de regelgeving

waarvan het experiment er maar één is.

niet kunnen volgen en die fouten kunnen maken zonder dat
dit onmiddellijk van kwaadwilligheid getuigt.29 Op 30 januari

Tegelijkertijd wordt het bestuurlijke rechtssysteem geconfron-

2018 heeft de Franse Tweede Kamer een wet aanvaard die er

teerd met nieuwe rechtsfiguren die daarin nog niet hun plaats

kort gezegd op neerkomt dat de burger fouten kan maken

hebben gevonden, te weten: ‘beleid op maat’ (besluitvorming

zonder dat dit onmiddellijk als overtreding of fraude wordt

naar bevind van concrete omstandigheden); gebruik van open,

gezien.30 Wellicht zou een dergelijke maatregel ook in

beginselachtige normen om een veelvormige en veranderende

Nederland overwogen moeten worden om de beide beschreven

werkelijkheid te ordenen, en gebruik van maatschappelijke en

werkelijkheden enigszins met elkaar te verzoenen. In Nederland

bestuurlijke akkoorden. Deze figuren zijn een reactie op een

kennen we op diverse plaatsen in de wetgeving de waarschu-

werkelijkheid die zich nog maar moeilijk met algemene,

wing als eerste stap in het proces van handhaving.31

centraal vastgestelde, eenduidige regels laat normeren. Maar zij
roepen de vraag op hoe de rechtsbescherming adequaat kan

Het signaleren van deze ontwikkelingen betekent nog niet dat

worden verzekerd. Want anders zullen zij een gedetailleerder

er ook een oplossing is. Overheidsbestuur zoals wij dat kennen,

regelgeving genereren om burger en bestuur zekerheid te geven.

is ‘verslaafd’ aan regels vanwege de zekerheid die zij schijnen te
bieden. Zekerheid voor de wetgever die zijn verantwoordelijk-

Door deze verschillende ontwikkelingen heen loopt het proces

heid laat zien, zekerheid voor uitvoerende diensten die

van digitalisering in de uitvoering, maar vervolgens ook in de

daarmee weten geen fouten te maken of willekeur te plegen,

regelgeving. Dit leidt tot voortschrijdende precisering en

zekerheid voor de rechter die zich voor zijn oordeel daarop

detaillering. Digitalisering van de communicatie tussen

beroept, zekerheid voor burgers en ondernemingen die weten

overheid en burger impliceert voortschrijdende standaardisering in deze communicatie waarin ieder formulier al snel zijn

29

eigen regel wordt. Digitalisering van de toepassing en uitvoering van beleid en wetgeving impliceert vaak dat de geringste

redzaamheid’, Den Haag, 2017.
30

afwijking in informatie, procedure of aanvraag als overtreding
zal worden aangemerkt en mogelijk tot sancties kan leiden.

WRR, ‘Weten is nog geen doen. Een realistisch perspectief op

‘Projet de loi pour un État au service d’une société de confiance’,
www.assemblee-nationale.fr/15/ta/ta0073.asp.

31

Zie in dit verband artikel 28a van de Arbeidsomstandighedenwet en de

Tegelijkertijd dringt zich geleidelijk het besef op dat burgers

bestuurlijke waarschuwingen die staatsraad advocaat-generaal

niet de berekenende personen zijn die zij in regelgeving vaak

Widdershoven noemt in zijn conclusie van 24 januari 2018,

worden verondersteld te zijn. Het zijn mensen die niet steeds

ECLI:NL:RVS:2018:249.

36

waar zij aan toe zijn. Alleen bij snel toenemende complexiteit

voorkomen, is in een complexe samenleving een welhaast

dreigt de zekerheid in haar tegendeel te verkeren. De wetgever

wiskundige zekerheid. Maar omdat we door middel van regels

weet niet wat het effect is van zijn interventie, uitvoerende

greep trachten te krijgen op die werkelijkheid, willen we ook

diensten weten niet meer aan welke regel zich te houden, de

ongelukken, fouten en missers op die wijze uitsluiten.

rechtspraak wordt steeds wisselend. Maar de burger wordt nog
steeds geacht de wet te kennen. Wat de uitkomst van alle

Om greep te krijgen op de complexiteit van regelgeving zijn er

onzekerheid ook is, hij had het moeten weten.

dus drie ‘sleutels’. Kan naleving zonder sancties worden verzekerd? Kan vertrouwen in de professionaliteit van uitvoerders een

De ervaring met vereenvoudigingsoperaties in het verleden

plaats krijgen in ons systeem van uitvoering en handhaving en

leert dat het weliswaar mogelijk is om bepaalde wetgevings-

hoe kan die professionaliteit worden gestimuleerd en bewaakt?

complexen te vereenvoudigen, maar dat daarmee de dynamiek

Hoe gaan we, politiek en bestuurlijk, om met ongelukken,

niet is weggenomen. Onderkend moet worden dat de

fouten en zaken die mislopen? Het gaat daarbij om fundamen-

‘regeldrift’ en daarmee de toenemende complexiteit in ons

tele vragen die raken aan de rechtsbescherming van burgers.

rechts- en bestuurlijk denken besloten ligt. Die voeden de

Maar zolang op die vragen geen antwoord is gevonden dat geen

neiging om een complexe werkelijkheid te vertalen in regels

regelgeving vereist, is het moeilijk om een duurzaam antwoord

die die werkelijkheid weerspiegelen om deze zo te veranderen.

te vinden op het vraagstuk van de complexiteit van regelgeving.

Drie mechanismen spelen daarbij in het bijzonder een rol.

2.4

De Raad en het Koninkrijk

Het eerste is de behoefte om beleid en wetgeving met sancties
kracht bij te zetten om de oogmerken daarvan te verwezenlij-

Sint Maarten, Saba en Sint Eustatius werden begin september

ken. Maar wanneer sancties aan de orde zijn, geldt dat geen straf

2017 getroffen door orkaan Irma, een van de zwaarste ooit

kan worden opgelegd zonder voorafgaande regel waarbij die

geregistreerd. Sint Maarten leed grote schade. De schade op

regel moet voldoen aan het lex certa-beginsel. Een tweede

Saba en Sint Eustatius viel naar verhouding mee. Lichtpunt

mechanisme is het beeld van uitvoering als regelgebonden

was de solidariteit die bleek tussen de landen, burgers en

regelmaat om ambtelijke willekeur te voorkomen. Daarmee is

maatschappelijke organisaties. Slachtoffers werden spontaan

echter ruimte voor professionaliteit en praktische wijsheid bij de

opgevangen op de Benedenwindse Eilanden, vrijwilligers van

uitvoering uitgesloten. Kwaliteiten die nu juist nodig zijn om

het Rode Kruis (uit Nederland, Aruba en Curaçao) werden

invulling te geven aan concepten als ‘beleid op maat’. Een derde

ingezet en de Koninklijke Marine, Koninklijke Marechaussee

mechanisme is de wijze waarop met ongelukken, menselijke

en andere onderdelen van de krijgsmacht boden prompt hulp,

fouten en dingen die misgaan, wordt omgegaan. Dat die zullen

in goede samenwerking met de hulpdiensten op de eilanden.
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Ondanks die solidariteit moet worden geconstateerd dat de

voor een algemene geschillenregeling bestaat tussen de landen

politiek-bestuurlijke verhoudingen tussen de partners in het

van het Koninkrijk geen overeenstemming en de Rijksminister

Koninkrijk het afgelopen jaar niet structureel zijn verbeterd.

raad is nog niet toegekomen aan een beslissing daarover.

Steeds opnieuw ontstaan er geschillen waarop verder overleg
vastloopt. Dat betreft niet alleen de andere landen. Op Sint

Twee keer moest de Afdeling advisering van de Raad van State

Eustatius ontstond een onhoudbare situatie doordat het

van het Koninkrijk in 2017 adviseren over de weigering van de

eilandsbestuur Nederlandse wetgeving niet langer naleefde.

Gouverneur van Curaçao om een besluit en een landsverorde-

Met Sint Maarten kwam het geschil over de instelling van een

ning te bekrachtigen. De eerste keer ging het om een poging

Integriteitskamer niet tot een oplossing. Toen de

van de interim-regering van Curaçao, nadat de Staten waren

Rijksministerraad dreigde de Integriteitskamer door middel

ontbonden en verkiezingen waren uitgeschreven, om de

van een algemene maatregel van rijksbestuur op te leggen,

verkiezingen weer af te gelasten, althans onmogelijk te maken

spande Sint Maarten een geschil aan bij de Afdeling advisering

door de kiescommissie te verhinderen haar werk te doen.

van de Raad van State van het Koninkrijk op basis van een

De Gouverneur van Curaçao weigerde het ontwerp-

protocol uit 2015. Dat is het protocol tussen Nederland en

landsbesluit vast te stellen wegens strijd met de rechtszekerheid

Sint Maarten over de door Nederland te verstrekken bijstand

en deugdelijkheid van bestuur.

en de instelling van een Integriteitskamer. Op de zitting

De tweede keer ging het om een landsverordening die

kwam overeenstemming tussen partijen dat Sint Maarten vóór

werkgevers verplichtte dat ten minste 80% van hun personeel

1 november de landsverordening zou vaststellen tot instelling

afkomstig was van Curaçao (de zogenoemde 80/20-regeling).

van een Integriteitskamer. Helaas werd deze afspraak ingehaald

De Gouverneur weigerde deze landsverordening te bekrachtigen

door orkaan Irma en de discussie over de wederopbouwhulp.

wegens strijd met het gelijkheidsbeginsel. In beide gevallen legde
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de Gouverneur de weigering ter bevestiging voor aan de
Het voorgaande onderstreept het belang om tot een effectieve

Rijksministerraad. Deze legde zijn besluit tot bevestiging voor

geschillenregeling te komen. Er bestaan al enkele voorzieningen

advies voor aan de Afdeling advisering van de Raad van State

die hun nut hebben bewezen. Kern daarvan is dat de Afdeling

van het Koninkrijk. Overigens stelde de Rijksministerraad een

advisering, na partijen te hebben gehoord, een conceptbesluit

algemene maatregel van rijksbestuur vast, naar aanleiding van het

aan de Rijksministerraad voorlegt. Dat conceptbesluit is wat de

besluit van de interim-regering van Curaçao om de uitgeschre-

strikt juridische aspecten betreft bindend.Voor het overige moet

ven verkiezingen te verhinderen. Hierdoor werd de verantwoor-

het als zeer zwaarwegend worden beschouwd. Over een voorstel

delijkheid voor de organisatie van verkiezingen uit handen
genomen van de bevoegde minister van Curaçao en toegekend

32

38

Zie voetnoot 1.

aan de Gouverneur van Curaçao.

Net als in voorgaande jaren waren in 2017 drie leden van de

heid van een maatregel eerst onderzoek plaats naar de

Afdeling bestuursrechtspraak plaatsvervangend lid van het

juridische, bestuurlijke en praktische mogelijkheden en

Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao,

beperkingen. Op basis daarvan werd vervolgens een beslissing

Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

genomen. In die opzet komt het advies van de Afdeling

Twee staatsraden waren in 2017 als lid en plaatsvervangend lid

advisering van de Raad van State aan het einde, waarna de

verbonden aan het Constitutioneel Hof van Sint Maarten.

regering een beslissing neemt. Maar de laatste jaren wordt met
de vaststelling van de politieke of bestuurlijke wenselijkheid

2.5

Kwaliteitsdiscussie

van een maatregel ook vrijwel definitief besloten over de
invoering daarvan. Gevolg is dat bestuurlijke en rechtsstatelijke

De Raad en zijn beide Afdelingen rekenen het tot hun taak

afwegingen sluitpost dreigen te worden.

om hun functioneren bij de tijd te houden; ook in het
afgelopen jaar. De Afdeling bestuursrechtspraak werd in 2017

Eind 2016, begin 2017 heeft de Afdeling advisering een aantal

in het bijzonder in beslag genomen door de invoering van een

ontmoetingen georganiseerd met deelnemers afkomstig uit de

digitale werkwijze door middel van digitale dossiers en digitaal

Rijksoverheid, medeoverheden, adviesorganen, politiek,

procederen. De Afdeling bestuursrechtspraak boog zich

wetenschap en media. Deze gingen over de juistheid van deze

verder over het taalgebruik in en de opzet van uitspraken,

analyse en de mogelijkheden om bestuurlijke en rechtsstatelijke

zodat deze beter toegankelijk kunnen worden gemaakt voor

afwegingen effectiever in het besluitvormingsproces door te

een breder publiek. De vruchten daarvan worden geleidelijk

laten klinken. In deze ontmoetingen werd de analyse onder-

zichtbaar. Ook in 2017 werd tijdens de Dag van de

schreven en werd bepleit dat de kennis en deskundigheid van

Bestuursrechtspraak met belanghebbenden gesproken over hun

de Afdeling advisering zo mogelijk al eerder in het proces van

ervaring met de Afdeling bestuursrechtspraak.

besluitvorming beschikbaar zouden moeten zijn. Daarnaast zou
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de Afdeling advisering zich, zonder dat een concreet wetsvoorDe Afdeling advisering bezint zich al enige tijd op de invulling

stel aan de orde is, over vraagstukken, thema’s en ontwikkelin-

van haar taak tegen de achtergrond van veranderingen in de

gen in wetgeving en bestuur moeten buigen en daarover

besluitvorming bij de totstandkoming van wetgeving. In de

adviezen of andere publicaties naar buiten moeten brengen.

vorige twee jaarverslagen is erop gewezen dat de besluitvorming in het wetgevingsproces geleidelijk verschuift.Vroeger

Mede door deze uitkomst en in het licht van overleg met

vond na vaststelling van de politieke of bestuurlijke wenselijk-

departementen is de Afdeling advisering tot de conclusie
gekomen dat er inderdaad reden is om, waar dit wenselijk en
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Zie hoofdstuk 4, De Raad als bestuursrechter.

mogelijk is, breder aandacht te vragen voor ontwikkelingen en
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onderwerpen die het functioneren van de democratische

basis van onder meer terugkoppeling over de effecten door

rechtsstaat raken of over wetgeving en bestuur gaan. Daardoor

‘gebruikers’ van wetten en regels.

kan ook eerder worden bijgedragen aan de gedachtevorming
over nieuwe wetgeving en de constitutionele, juridische en

De eerste ervaringen van de Europese Commissie hiermee zijn

praktische grenzen die daarbij spelen. Daartoe zal de Afdeling

wisselend.Vaak komen de meeste reacties van lobbyisten en

advisering ook haar netwerk van contacten met andere over-

andere direct belanghebbenden. Burgers en professionele

heidsinstanties en het overleg met departementen uitbreiden.

uitvoerders, (wetenschappelijke) deskundigen en andere
ervaringsdeskundigen reageren veel minder snel of niet.

2.6

Internationale samenwerking

Commissaris Timmermans pleitte ervoor dat bestuursrechters
en onafhankelijke adviseurs, vaker dan nu, hun kennis en

Sinds mei 2016 is de Raad van State voor de duur van twee jaar

ervaring terugkoppelen naar de Europese Commissie.Voor

voorzitter van de in 1988 opgerichte ACA-Europe, de Europese

‘Brussel’ is het van belang om de blik op de maatschappelijke

Vereniging van Raden van State en hoogste bestuursrechtelijke

werkelijkheid in de lidstaten verder te ontwikkelen. In een

colleges. Dertig ACA-leden kwamen van 14 mei tot en met

aantal landen gebeurt terugkoppeling van ervaringen van

16 mei 2017 bijeen in de Ridderzaal in Den Haag. Op 15 mei

adviseurs en rechters aan de wetgever al op nationaal niveau.

werd daar een symposium gehouden over de kwaliteit van

Besloten is om in ACA-verband de mogelijkheid te onderzoe-

wetgeving en de mogelijkheden om daaraan bij te dragen vanuit

ken van een terugkoppelingsmechanisme op Europees niveau.

de optiek van de rechter. Eurocommissaris Frans Timmermans
was hoofdspreker op dit symposium naar aanleiding van het

In 2017 vonden meerdere thematische ACA-bijeenkomsten

Europese wetgevingsprogramma Better Regulation. Dit wetge-

plaats, zoals in februari in Ljubljana over administratieve

vingsprogramma beoogt onder zijn verantwoordelijkheid de

sancties en in september in Krakau over het vreemdelingen-

kwaliteit van Europese regelgeving te verbeteren.

recht. Ook kent ACA-Europe een uitwisselingsprogramma
voor staatsraden. Zo liep vorig jaar een Nederlandse staatsraad

Better Regulation is gebaseerd op vergelijkbare wetgevings

stage bij de Franse Raad van State en heeft een Franse collega

programma’s uit het verleden. Het nieuwe programma zet

een werkbezoek gebracht aan de Nederlandse Raad van State.

uiteenlopende instrumenten in om de kwaliteit van Europese
regelgeving te evalueren en te verbeteren. Een belangrijk

Behalve bijeenkomsten en uitwisselingen beheert ACA-

instrument daarbij is de consultatie van deskundigen, betrokke-

Europe databestanden waar de meest relevante bestuurs

nen en belanghebbenden over een voorstel voor regelgeving.

rechtelijke uitspraken kunnen worden geraadpleegd en waar

Een ander belangrijk instrument is de evaluatie van regels, op

bestuursrechters elkaar onderling kunnen bevragen.
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3

3.1

Inleiding

Daarnaast gaf de Afdeling advisering voorlichting aan de
Tweede Kamer:

In 2017 zijn aan de Afdeling advisering 409 zaken ter advisering
voorgelegd. In 442 zaken heeft zij een advies uitgebracht. Het

• naar aanleiding van het wetsvoorstel van het lid

grootste deel van de aanvragen ging om de verplichte advisering

Van Tongeren tot verandering in de Grondwet, strekkende

over (rijks)wetsvoorstellen en algemene maatregelen van (rijks)

tot invoering van de bevoegdheid tot toetsing van wetten

bestuur (308 zaken). Daarnaast zijn er 36 voorstellen voor ont-

aan een aantal bepalingen van de Grondwet door de

eigening, vijftien naturalisaties en 25 verdragen (verplicht) voor

rechter;36

advies aanhangig gemaakt. In 2017 zijn twaalf initiatiefwets-

• over verbetering van de naleving van Europese afspraken en

voorstellen en twee nota’s van wijziging voorgelegd voor advies.

over de voor- en nadelen van verschillende opties voor de
toekomst van de Economische en Monetaire Unie (EMU).37

De Afdeling advisering bracht in 2017 twee gevraagde, maar
onverplichte adviezen uit. Eén over de tiende wijziging van de

Tot slot gaf de Afdeling advisering voorlichting aan de Eerste

Aanwijzingen voor de regelgeving en het andere over enkele

Kamer over de vraag hoe het continuïteitscriterium en de

amendementen bij de Wet voortgang energietransitie.

bestuurlijke vormgeving van de samenwerkingsschool, zoals

Tot slot bracht de Afdeling advisering in het verslagjaar in

opgenomen in het gewijzigd voorstel van wet, zich verhouden

totaal vijf voorlichtingen uit.

tot het grondwettelijk kader.38

Twee verzoeken om voorlichting waren afkomstig van de

De Afdeling advisering heeft als onafhankelijke begrotings

regering. Het ging daarbij om:

toezichthouder in 2017 drie beoordelingen uitgebracht.
Op deze taak van de Afdeling advisering gaat paragraaf 3.7

• de tegenprestatie in het kader van de Participatiewet;34

nader in.

• de afschaffing van de doorsneesystematiek bij pensioenopbouw.35
36

Voorlichting van 29 september 2017, Kamerstukken II 2017/18, 32 334,
nr. 11 (zaak nr. W04.17.0216/I/Vo).

34

Voorlichting van 7 juli 2017, Kamerstukken II 2016/17, 34 352, nr. 61

37

(zaak nr. W12.17.0157/III/Vo).
35

Voorlichting van 3 juli 2017, Bijlage bij Kamerstukken II 2016/17, 32 043,
nr. 375 (zaak nr. W12.17.0115/III/Vo).

Voorlichting van 7 november 2017, Kamerstukken II 2017/18, 34 387,
nr. 6 (zaak nr. W06.17.0059/III/Vo).

38

Voorlichting van 22 maart 2017, Kamerstukken I 2016/17, 34 512, nr. D
(zaak nr. W05.17.0024/I/Vo).
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Hierna schetst dit hoofdstuk een aantal thema’s en trends dat

De invoeringswet en de uitvoeringsregelingen voor de

terug te vinden zijn in de adviezen van de Afdeling advisering

Omgevingswet heeft de regering in 2017 voor advies voor

van 2017. Waar mogelijk is tevens vooruitgeblikt op werk-

gelegd aan de Afdeling advisering. Er zijn ook nog kleinere

zaamheden van de Afdeling advisering met betrekking tot een

stelselwijzigingen doorgevoerd, zoals de Wet werk en

bepaald thema.

zekerheid.

3.2

Tegen die achtergrond is er aanleiding de betekenis van

Stelselherzieningen

stelselherzieningen te bezien voor de wetgeving. Hoe kunnen
De afgelopen jaren hebben ingrijpende stelselherzieningen

deze gelet op de eisen van kwaliteit van wetgeving zo goed

plaatsgevonden in de regelgeving rond veiligheid en de

mogelijk worden uitgevoerd? In de Jaarvergadering 2016 van

regelgeving met betrekking tot de zorg. In het fysieke domein

de Vereniging voor Wetgeving en Wetgevingsbeleid is in brede

is een ingrijpende stelselwijziging op handen: de omgevings

zin op stelselherzieningen ingegaan.39 In deze paragraaf wordt

regelgeving wordt compleet vernieuwd.

in het bijzonder stilgestaan bij de toedeling van taken en
verantwoordelijkheden bij stelselherzieningen.

Op 1 januari 2013 is met de Politiewet 2012 een landelijke
politie ingevoerd. De politieregio’s en de regionale korps

De stelselherzieningen in het veiligheidsdomein en het sociale

beheerders verdwenen. Met de per 1 januari 2015 in werking

domein zijn inmiddels alweer enige tijd in werking. De effecten

getreden Jeugdwet (ondersteuning jeugd en jeugdzorg), de Wet

van deze stelselwijzigingen worden daarmee langzaam maar

maatschappelijke ondersteuning 2015 (algemene en maatwerk-

zeker zichtbaar. Het is de Afdeling advisering opgevallen dat

voorzieningen met het oog op maatschappelijke participatie-

bij het inrichten van nieuwe stelsels de verdeling van taken en

mogelijkheden) en de Participatiewet (bijstand en re-integratie

verantwoordelijkheden bijzondere aandacht nodig heeft. Zij

op de arbeidsmarkt) zijn decentralisaties in het sociale domein

heeft daar ook op gewezen in de adviezen over de stelselher-

doorgevoerd.

zieningen in het veiligheidsdomein, het sociale domein en het
fysieke domein.

In maart 2016 heeft de Eerste Kamer de Omgevingswet
aangenomen. Deze wet moet het omgevingsrecht vereenvou-

In het advies over de Politiewet 2012 heeft de Afdeling

digen en er onder meer voor zorgen dat gemeenten meer

advisering benadrukt dat wanneer de minister bepaalt welke

ruimte krijgen om zelf regels te stellen en afwegingen te
maken over de plaatselijke omgeving. Het streven is dat de
Omgevingswet op 1 januari 2021 in werking treedt.
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39

S.S. Zoeteman (red.), ‘Stelselherzieningen’, Vereniging voor Wetgeving
en Wetgevingsbeleid, Oisterwijk, Wolf Legal Publishers 2016.

taken de politie heeft en hoeveel politieambtenaren worden

stelselherziening.42 Zij heeft hier in haar vierde beschouwing

ingezet voor elk van die taken, dit ten koste kan gaan van de

over interbestuurlijke verhoudingen eveneens de vinger

lokale politie-inzet. Eenzelfde conclusie wordt getrokken in

opgelegd.43 Bij de decentralisaties in de zorg heeft zich in

het recente evaluatierapport van de Commissie Kuijken over

enkele gevallen de situatie voorgedaan dat de bevoegdheden

het functioneren van het nieuwe politiebestel.

die de wetgever heeft gedecentraliseerd in strijd met de
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bedoeling van de wetgever feitelijk weer (deels) op centraal
Voor de decentralisaties in het sociale domein heeft de Afdeling

niveau worden uitgevoerd.44

advisering een aantal uitgangspunten geformuleerd. Belangrijk
element is onder andere dat bij de beleidsfilosofie van de

Over de stelselherziening in het fysieke domein merkt de

decentralisaties hoort dat sprake is van ontschotting.

Afdeling advisering op dat uit de Omgevingswet onvoldoende

Gemeenten kunnen dan samenhangend, integraal beleid

blijkt hoe de wettelijke taken en bevoegdheden zijn verdeeld

ontwikkelen. Dit impliceert dat het Rijk zich onthoudt van het

over de bestuursorganen van het Rijk, de gemeenten, de

bepalen van de wijze waarop gemeenten dit beleid vormgeven.

provincies en de waterschappen.45 Die onduidelijkheid over

Dit impliceert ook dat een zekere mate van ongelijkheid

elkaars rollen brengt in het omgevingsdomein eigen risico’s

ontstaat tussen gemeenten. Deze is onlosmakelijk verbonden

mee. Wanneer het Rijk of de provincie een taak niet behartigt,

met de beleidskeuzes die iedere gemeente zelf maakt.

kan de gemeente worden geacht die verantwoordelijkheid op
zich te nemen. Ook bij een belang dat het schaalniveau of de

De Afdeling advisering wijst op het risico dat de beleidsvrij-

bestuurlijke mogelijkheden van de gemeente eigenlijk te

heid die aan gemeenten wordt toegekend om maatwerk te

boven gaat.

verrichten, door nadere regels van het Rijk weer wordt
ingeperkt. Dit in weerwil van het uitgangspunt van de

42

Zie onder meer het advies over de Jeugdwet van 31 mei 2013,
Kamerstukken II 2012/13, 33 684, nr. 4 (zaak nr. W13.13.0096/III).
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43

Bijlage bij Kamerstukken II 2016/17, 34 550-VII, nr. 12.

44

Advies van 30 september 2016, Kamerstukken II 2016/17, 34 550 VII,

Advies van 13 mei 2011 (zaak nr. W03.11.0056) over de nota van

nr. 12, blz. 42 (zaak nr. W04.15.0367/I). Verwezen wordt naar het ont-

wijziging bij het voorstel van wet tot vaststelling van een nieuwe

werpbesluit inkoopplan prijs kwaliteit Wmo 2015, www.rijksoverheid.nl/

Politiewet (Politiewet 200..), Kamerstukken II 2010/11, 30 880, nr. 12.

ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/nieuws/

Commissie Kuijken, ‘Evaluatie Politiewet 2012. Doorontwikkelen en

2016/06/21/nieuwe-regels-tegen-vechtcontracten-wmo, 21 juni 2016.

verbeteren’, november 2017, bijlage bij Kamerstukken II 2017/18,
29 628 nr. 743, blz. 11 en blz. 33.

45

Advies van 13 januari 2014, Kamerstukken II 2013/14, 33 962, nr. 4
(zaak nr. W14.13.0235/IV).
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Dat zich na de implementatie van een nieuw stelsel knelpunten

de Jeugdwet en de Wmo 2015 voorwaarden rond inkoop door

en misslagen voordoen, is onvermijdelijk. Het risico bestaat

gemeenten te standaardiseren.47 Deze aanpassingen staan op

echter dat ieder knelpunt, incident of misslag wordt aangegrepen

gespannen voet met de bij decentralisatie ingezette beweging

om van bovenaf in te grijpen met een beroep op de stelselver-

naar integraliteit, maatwerk en samenhang en de beleidsvrij-

antwoordelijkheid van het Rijk. Dit geldt vooral wanneer

heid voor gemeenten die daarvoor nodig is. Het besluit beknot

vooraf teveel onduidelijkheid bestaat over de rolverdeling

immers die vrijheid en eigen verantwoordelijkheid.

tussen Rijk en medeoverheden. Een nieuw stelsel en de
daaruit voortvloeiende nieuwe verhoudingen moet de

Bij de overleggen over arbeidsvoorwaarden bij de overheid

noodzakelijke rust worden gegund. Die rust is het sociale

komt regelmatig aan de orde dat de overheid als werkgever

domein niet altijd gegund. Elk ingrijpen met regelgeving kan

afspraken maakt die haaks staan op wat de overheid als

gevolgen hebben voor de rolverdeling. Ook in 2017 zijn

wetgever als beleid heeft geformuleerd. Dat is bijvoorbeeld het

voorstellen voor advies voorgelegd die de Afdeling advisering

geval bij bovenwettelijke uitkeringen. Bij het voorstel om bij

op dit punt reden gaven tot een kritische vraagstelling.

collectieve arbeidsovereenkomst een private aanvulling op de

46

werkloosheidsuitkering te kunnen regelen (‘het derde
Bij de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2015 heeft

WW-jaar’) ging dit nog een stap verder. Dit voorstel faciliteert

dit gespeeld bij enkele algemene maatregelen van bestuur die

werkgevers en werknemers expliciet om via cao’s de verkor-

gericht zijn op het stellen van voorwaarden aan de inkoop van

ting van de WW-duur van drie naar twee jaar terug te draaien,

zorg door gemeenten. In 2017 speelde deze problematiek

en dit vervolgens via het algemeen verbindend verklaren breed

eveneens bij de handhaving van de mogelijkheid om regionale

door te voeren.48

samenwerking van bovenaf af te dwingen en tegelijkertijd in
46

Vergelijk het evaluatierapport van de Commissie Kuijken, ‘Evaluatie

47

(zaak nr. W13.17.0192/III).

Politiewet 2012. Doorontwikkelen en verbeteren’, november 2017,
bijlage bij Kamerstukken II 2017/18, 29 628 nr. 743, blz. 13: “Daarbij is

46

Advies van 8 september 2017, Kamerstukken II 2017/18, 34 857, nr. 4

48

Advies van 26 juli 2017, Staatscourant 2017, nr. 54369 (zaak nr.

het van essentieel belang dat alle betrokken partijen onderkennen dat

W12.17.0133/III), over het ontwerpbesluit houdende aanpassing van

er in ieder politiebestel en dus ook in dat van de Pw 2012 altijd

het Besluit fondsen en spaarregelingen ten einde private financiering

institutionele keuzes worden gemaakt die niet iedereen plezieren en

van cao-aanvullingen na de WW en op de WGA-uitkering mogelijk te

niet vrij van risico’s en onbedoelde effecten zijn. Dit ongemakkelijke

maken in verband met de introductie van het derde WW-jaar en

feit kan niet worden weggemasseerd door welke wetswijziging of

houdende aanpassing van het Besluit SUWI in verband met

bezweringsformule dan ook.”

gegevenslevering aan uitvoerders van cao-regelingen.

Enigszins vergelijkbaar is de ontwikkeling van de Wet banenaf-

3.3

spraak en quotum arbeidsbeperkten. In de loop van de tijd zijn

Uitvoerbaarheid en het perspectief van de
burger

de doelgroepen en voorwaarden steeds verder opgerekt,49 op
een manier dat de functie van de wet inmiddels lijkt uitgehold

Een wet die niet of niet goed uitvoerbaar is, is geen goede wet.

en het de vraag is of de wet niet zou moeten worden herzien.

Uitvoerbaarheid is een belangrijk aspect waarop de Afdeling
advisering een wet beoordeelt. Zij betrekt daarbij de uitkomsten

Bij de inrichting van een nieuw stelsel is het dus van groot

van de uitvoeringstoetsen van uitvoeringsorganisaties. Zo had

belang de taken en verantwoordelijkheden van de verschil-

het UWV over het Besluit aanwijzing categorieën arbeids

lende hoofdrolspelers in dat stelsel helder te onderscheiden

beperkten en werknemers voor berekening quotumtekort

(Omgevingswet) en in evenwicht met elkaar toe te delen

geconcludeerd dat het besluit slechts uitvoerbaar zou zijn

(Politiewet 2012). Bij de toedeling van taken aan decentrale

wanneer bepaalde risico’s (onder andere met betrekking tot

overheden is beleidsvrijheid cruciaal. Wanneer het de bedoe-

fraude en fouten) zouden worden geaccepteerd. De Afdeling

ling is beleidsvrijheid te geven aan decentrale overheden,

advisering merkte daarom op dat op dat moment niet van het

moeten die overheden wel de mogelijkheid hebben om die

UWV kon worden gevraagd de administratieve uitvoering van

waar te maken. Omgekeerd moet ook ruimte worden gegeven

de inleenconstructie ter hand te nemen.50 Mede met het oog op

aan decentrale overheden om die vrijheid te benutten en in te

de hoge kosten zouden alternatieven voor de voorgestelde

vullen (zorg).

uitvoering van de inleenconstructie moeten worden overwogen.
Bij het voorbereiden van wet- en regelgeving speelt niet alleen

49

Zie het advies van 9 december 2016, Staatscourant 2017, nr. 109 (zaak

het perspectief van de uitvoeringsorganisaties een rol. Ook het

nr. W12.16.0363/III), over het Verzamelbesluit SZW 2017, het advies van

burgerperspectief is belangrijk. De regeling moet ‘doenlijk’ zijn

10 februari 2017, Staatscourant 2017, nr. 21795 (zaak nr. W12.16.0372),

voor burgers. Burgers moeten de wet niet alleen kennen, maar

over het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit Wfsv en het

ook ‘kunnen’. Kernvraag is: gaat de wetgeving uit van realisti-

Besluit SUWI in verband met het Besluit aanwijzing categorieën

sche aannames over de mentale belastbaarheid van burgers?

arbeidsbeperkten en werknemers voor berekening quotumtekort en
het advies van 13 december 2017, Staatscourant 2018, nr. 1005 (zaak nr.

50

Advies van 10 februari 2017, Staatscourant 2017, nr. 21795 (zaak nr.

W12.17.0375/III), over het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit

W12.16.0372/III), over het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit

SUWI in verband met verlenging van de geldigheidsduur van de

Wfsv en het Besluit SUWI in verband met het Besluit aanwijzing

registratie van arbeidsbeperkten in de doelgroepregistratie ten behoeve

categorieën arbeidsbeperkten en werknemers voor berekening

van de banenafspraak en de quotumheffing.

quotumtekort.
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De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR)

In het advies over de ontwerp-Miljoenennota 2018 wijst de

heeft in 2017 geconcludeerd dat lang niet alle burgers in alle

Afdeling advisering erop dat een omslag naar een digitale

omstandigheden beschikken over een hoge mate van redzaam-

overheid opnieuw doordenking vergt van de wijze waarop de

heid. Ook burgers met een goede opleiding en een goede

burger wordt benaderd. En wat wel en niet van de burger mag

maatschappelijke positie kunnen in situaties verzeild raken

worden verwacht in het verkeer met de overheid. Dit gaat

waarin hun redzaamheid ontoereikend is, aldus de WRR.

verder dan digitale dienstverlening via websites en digitale

Het uitgangspunt van de redzaamheid ligt echter aan veel

formulieren. Het gaat om het proactief organiseren rond de

overheidsregelingen ten grondslag. Dit inzicht is een belang-

behoeften van burgers en bedrijven, het differentiëren naar

rijke aanvulling op de voorwaarde dat een wet voor burgers

omstandigheden, hand in hand met fysieke vormen van

‘feitelijk uitvoerbaar’ moet zijn.

(burger)contact. Een nieuwe doordenking van het contact met

51

de burger is volgens de Afdeling advisering temeer noodzakeHet kabinet onderschrijft het belang van het burgerperspectief

lijk, omdat complexe regelingen er in de praktijk gemakkelijk

bij de voorbereiding van wet- en regelgeving. In lijn met het

toe leiden dat degene voor wie de regelingen zijn bedoeld

advies over het Ontwerpbesluit houdende een wijziging van

– de burger – zijn weg er niet meer in kan vinden.53

de Aanwijzingen voor de regelgeving52 en in reactie op het
WRR-rapport heeft het kabinet meer aandacht beloofd voor

De complexiteit van het stelsel die voor burgers nadelig

het perspectief van burgers. Zo zal een zogenoemde ‘doenver-

uitpakt, is concreet aan de orde geweest in het advies over het

mogentoets’ worden opgenomen in het Integraal Afwegings

wetsvoorstel dat de zogeheten ‘Hillen-regeling’ geleidelijk

kader, in de Aanwijzingen voor de regelgeving en in de

afbouwt. Daarin merkt de Afdeling advisering op dat het voor

schrijfwijzer voor de memorie van toelichting. De Afdeling

het maatschappelijk draagvlak van groot belang is dat de

advisering zal de komende tijd bij de toetsing van regelgeving

eigenwoningregels in de inkomstenbelasting voorspelbaar en

bijzondere aandacht schenken aan de toepassing van deze

zo eenvoudig mogelijk zijn. De bestaande eigenwoningrege-

‘doenvermogentoets’.

ling, waaronder de hypotheekrenteaftrek, is echter door
stapeling van maatregelen enorm gecompliceerd geworden.
In veelvoorkomende situaties (bijvoorbeeld verhuizing, verblijf

51

52

WRR, ‘Weten is nog geen doen. Een realistisch perspectief op

in het buitenland of verbreking van relatie) moet een deskundige

redzaamheid’, Den Haag, 2017.

worden ingeschakeld. Dit roept de vraag op of het niet

Advies van 20 december 2017, over het ontwerpbesluit houdende
een wijziging van de Aanwijzingen voor de regelgeving (zaak nr.
W01.17.0377/I).
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53

Advies van 12 september 2017, Kamerstukken II 2017/18, 34 775, nr. 3,
over de ontwerp-Miljoenennota 2018 (zaak nr. W06.17.0259/III).

3.4

noodzakelijk is om de eigenwoningregeling aanzienlijk te
vereenvoudigen.Verder wijst de Afdeling advisering erop dat

Technologische ontwikkelingen,
persoonsgegevens en digitalisering

als in de inrichting en het functioneren van de (uitvoerende)
overheid en in het verkeer met de burger een ingrijpende

Door snelle technologische ontwikkelingen en voortschrij-

omslag wordt beoogd, dat deze dan passende middelen en

dende digitalisering nemen de mogelijkheden voor het

goed toegeruste mensen vergt en ook bestuurlijke en politieke

verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens in hoog

ingetogenheid voor nieuw beleid.Vooralsnog leek het daaraan

tempo toe. Deze ontwikkelingen bieden kansen, zoals het

te ontbreken.

gebruik van innovatieve producten en diensten waar burgers

54

veel baat bij kunnen hebben. Niet alleen het bedrijfsleven,
Uitvoerbaarheid kan tot slot betrokkenheid inhouden van

maar ook de overheid kan deze kansen benutten. Het gebruik

doelgroepen. In het advies over de Wet waardeoverdracht klein

van ‘Big data’-analyses kan bijvoorbeeld bijdragen aan een

pensioen concludeerde de Afdeling advisering dat bij de

effectiever en efficiënter gebruik van gegevens door politie en

uitwerking van het voorstel de positie van de deelnemer

justitie, onder meer om preventief op te kunnen treden.

onvoldoende was betrokken. Ze adviseerde de regering het
voorstel zo aan te passen dat de deelnemer beter betrokken

Anderzijds kunnen deze ontwikkelingen ook bedreigingen en

wordt bij de beslissing over de overdracht van het pensioen.

55

risico’s meebrengen voor de bescherming van persoonsgegevens. Bij de toetsing van regelgeving beoordeelt de Afdeling
advisering of wordt voldaan aan de nationale en internationale
kaders voor gegevensbeschermingsrecht.56 Van belang is daarbij
dat in de regelgeving waarborgen zijn opgenomen die op de

54

Advies van 1 november 2017, Kamerstukken II 2017/18, 34 819, nr. 4,

technologische ontwikkelingen zijn toegespitst.

over het voorstel van wet tot wijziging van de Wet inkomstenbelasting
2001 tot het geleidelijk uitfaseren van de aftrek wegens geen of
geringe eigenwoningschuld (zaak nr. W06.17.0358).
55

Advies van 12 juli 2017, Kamerstukken II 2016/2017, 34 765, nr. 4,
over het voorstel van wet tot wijziging van de Pensioenwet, de Wet
verplichte beroepspensioenregeling en de Invoerings- en
aanpassingswet Pensioenwet in verband met waardeoverdracht van
klein pensioen en enige andere wijzigingen inzake waardeoverdracht
(zaak nr. W12.17.0139/III).

56

Zie ook jaarverslag 2016, paragraaf 3.5.
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Vanaf 25 mei 2018 bepaalt de Algemene verordening gege-

punten vernieuwingen.60 Voor de basisprincipes is de AVG

vensbescherming (AVG) de kaders voor het gegevensbescher-

echter een voortzetting van Richtlijn 95/46/EG. De Afdeling

mingsrecht. Dat het nieuwe gegevensbeschermingsrecht geen

advisering adviseert in de noodzakelijke uitvoeringsbegelei-

rustig bezit is vanwege technologische ontwikkelingen komt

ding aandacht te besteden aan de wijze waarop de technologi-

tot uiting in het advies van de Afdeling advisering over de

sche ontwikkelingen kunnen worden geïncorporeerd in de

Uitvoeringswet AVG. Daarin wijst zij op de gevolgen van

praktische toepassing van de AVG en de uitvoeringswet.61

57

technologische ontwikkelingen zoals ‘Big data’ en de opkomst
van blockchaintechnologie58 voor de wetgeving en voor de

Een belangrijk basisprincipe gaat over de termijn van het

basisprincipes die daaraan ten grondslag liggen, zoals doel

verzamelen en bewaren van de persoonsgegevens. Zo merkte

binding en noodzakelijkheid.59 Met het oog op de technologi-

de Afdeling advisering over het gebruik van Automatic

sche ontwikkelingen brengt de AVG weliswaar op een aantal

Number Plate Recognition (ANPR) voor verkeersonderzoeken en spitsmijdenprojecten op dat de lengte van projecten,
gelet op de inbreuk op de privacy, zodanig moet zijn dat het
instrument doeltreffend en toereikend is.62 Verder moeten met
het oog op dataminimalisatie de periodes waarin gegevens

57

Het wetsvoorstel voor de Uitvoeringswet AVG is op 12 december 2017

mogen worden verzameld en bewaard, goed worden afgeba-

ingediend bij de Tweede Kamer (Kamerstukken II 2017/18, 34 851,

kend. Er moet geregeld worden dat tijdens de langere vakan-

nr. 2). Naast de AVG is in 2016 ook de Richtlijn gegevensbescherming

tieperiodes geen spitsmijdenprojecten mogen plaatsvinden.

opsporing en vervolging vastgesteld (Richtlijn (EU) 2016/680 , PB 2016,
L 119). De richtlijn is complementair aan de AVG en bestrijkt het
verwerken van persoonsgegevens met het oog op de voorkoming, het
onderzoek, de opsporing of vervolging van strafbare feiten, of de
tenuitvoerlegging van straffen, met inbegrip van de bescherming tegen
en voorkoming van gevaren voor openbare veiligheid. Deze richtlijn zal

58

60

in een separaat wetsvoorstel worden geïmplementeerd.

geautomatiseerde besluitvorming (waaronder profiling), de verplichting

Een blockchain is een decentrale database van onveranderbare trans-

om gebruik te maken van ‘privacy by design’ en ‘privacy by default’.

acties. Door de onveranderbaarheid zouden processen en diensten, ook

61

die van de overheid, mogelijk veilig geautomatiseerd kunnen worden.
59

Zie ook het rapport van de WRR, ‘Big Data in een vrije en veilige
samenleving’, Amsterdam University Press, Den Haag/Amsterdam, 2016.
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Zoals het recht om niet te worden onderworpen aan

Advies van 10 oktober 2017, Kamerstukken II 2017/18, 34 851, nr. 4
(zaak nr. W03.17.0166/II).

62

Advies van 13 april 2017, Staatscourant 2017, nr. 53206, over het Besluit
administratieve bepalingen inzake wegverkeer (zaak nr. W14.17.0021/IV).

In het advies over het implementatiewetsvoorstel63 voor de

gegevensverwerking is gebaseerd.65 De Afdeling advisering

Wet gebruik van passagiersgegevens voor de bestrijding van

constateert dat de PNR-richtlijn in het licht van het advies

terroristische en ernstige misdrijven wijst de Afdeling advise-

van het Hof van Justitie in haar huidige vorm op een aantal

ring op het bindende advies van het Hof van Justitie van de

onderdelen in strijd is met de grondrechten van het Handvest.

Europese Unie over de PNR-overeenkomst tussen de EU en

Daarom kan volgens haar niet worden volstaan met de

Canada.64 Het Hof van Justitie achtte de PNR-overeenkomst

implementatie zoals de regering voorstelt. Er moeten stappen

op onderdelen onverenigbaar met de grondrechten op

worden gezet met het doel de PNR-richtlijn in overeenstem-

eerbiediging van het privéleven en bescherming van persoons-

ming te brengen met het Handvest van de grondrechten.

gegevens. Deze zijn door het Handvest van de grondrechten
van de Europese Unie gewaarborgd. Eén van de elementen in

Ook op het gebied van digitalisering zijn veel verschillende

de overweging van het Hof is dat de mate waarin de geauto-

wetsvoorstellen in voorbereiding en in behandeling. Deze

matiseerde verwerking van de PNR-gegevens een inmenging

voorstellen hebben digitalisering van processen en uitvoering tot

oplevert in de rechten van de artikelen 7 en 8 van het

doel of beogen gevolgen van digitalisering te verwerken.

Handvest, hoofdzakelijk afhangt van de vooraf vastgestelde

Het regeerakkoord bevat tal van voornemens die een opdracht

modellen en criteria en de databases waarop dit type van

vormen tot bestuurlijk handelen en regelgeving op dit terrein.
De Afdeling advisering stelt zich ten doel hierin rechtsvorming
en rechtseenheid te bevorderen.Van belang is dat kwalitatief
goede wetgeving tot stand komt die goed op elkaar is afgestemd.
Nevendoelen zijn het bevorderen van de kennis van de materie

63

64

Implementatie van richtlijn (EU) 2016/681 van het Europees Parlement

65

De vooraf vastgestelde modellen en criteria moeten specifiek en

en de Raad van 27 april 2016 over het gebruik van persoonsgegevens

betrouwbaar zijn, zodat zij tot resultaten leiden waarmee precies die

van passagiers (PNR-gegevens) voor het voorkomen, opsporen,

personen worden geïdentificeerd op wie een redelijk vermoeden van

onderzoeken en vervolgen van terroristische misdrijven en ernstige

deelneming aan terrorisme of zware grensoverschrijdende criminaliteit

criminaliteit (PbEU 2016, L 119). PNR staat voor: passenger name

kan rusten, en zij mogen niet discrimineren. Evenzo moet worden

records. De PNR-overeenkomst gaat over de doorgifte van

gepreciseerd dat de databases waarmee de PNR-gegevens worden

persoonsgegevens van passagiers door luchtvaartmaatschappijen.

vergeleken, betrouwbaar en up-to-date zijn en dat het enkel mag gaan

Advies van 13 oktober 2017, Kamerstukken II 2017/18, 34 861, nr. 4

om databases die Canada gebruikt met het oog op de strijd tegen

(zaak nr. W03.17.0224/II); HvJEU 26 juli 2017, advies 1/15,

terrorisme en zware grensoverschrijdende criminaliteit, aldus het Hof;

ECLI:EU:C:2017:592.

paragraaf 172.
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in de Afdeling advisering en het onderhouden van contacten

Deze verplichting geldt nog niet zo lang.67 Het valt de

met relevante organen op dit terrein, zoals ministeries, kennis

Afdeling advisering op dat de regering zich nog niet in alle

instellingen en toezichthouders. De aanpak is om in een aantal

toelichtende nota’s kwijt van deze verplichting. Zo stelt de

gesprekken en sessies met interne en externe deskundigen te

toelichting in nogal wat gevallen dat geen sprake is van een

komen tot inventarisatie van dilemma’s. Die kunnen worden

ieder verbindende bepalingen, terwijl die in de praktijk wel in

onderscheiden in dilemma’s op conceptueel hoger abstractie

het verdrag blijken te zitten.68 In andere gevallen wijst de

niveau (‘techniekonafhankelijkheid in wetgeving’) en op

toelichting wel op enkele bepalingen, maar is dit geen

toegespitster (juridisch) niveau (nieuwe rechtsvragen als ‘hosting

uitputtend overzicht.69 De Afdeling advisering wijst er dan op

liability’).Vervolgens worden deze dilemma’s voorzien van

dat de bepalingen die een ieder verbinden, zouden moeten

(uitgangspunten voor, richtingen bij) antwoorden. Deze werk-

worden aangeduid, gelet op de strekking van de Rijkswet.

wijze is erop gericht nieuwe ontwikkelingen te bediscussiëren en
te incorporeren in consistente en uitvoerbare wetgeving.

3.5

Ieder verbindende verdragsbepalingen

Sommige verdragen kennen rechtstreeks rechten toe aan

67

Deze verplichting geldt sinds 1 juli 2014, Stb. 2017, 281.

68

Bijvoorbeeld (zaak nr. W02.17.0232/II) Verdrag tussen het Koninkrijk der

burgers of leggen hen verplichtingen op. Andere verdragen

Nederlanden, ten behoeve van Aruba, en de Bondsrepubliek Duitsland

regelen alleen verplichtingen tussen staten. De wetgever heeft

inzake de uitwisseling van informatie betreffende belastingen, met

in de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen een

inbegrip van strafrechtelijke belastingzaken; ‘s-Gravenhage, 29 juni 2017;

verplichting opgenomen voor de regering. Als de regering een

(zaak nr. W14.17.0281/IV) Overeenkomst betreffende de vaststelling

verdrag aan de Eerste en Tweede Kamer voorlegt, moet zij

van geharmoniseerde technische reglementen van de Verenigde

aangeven of het verdrag directe rechten en verplichtingen voor

Naties voor voertuigen op wielen en voor uitrustingsstukken en

burgers bevat die “naar hun inhoud een ieder kunnen

onderdelen die daarop kunnen worden gemonteerd en/of gebruikt,

verbinden”. Het gaat daarbij om bepalingen die onvoorwaar-

en betreffende de voorwaarden voor wederzijdse erkenning van

delijk en voldoende nauwkeurig zijn om in de nationale

goedkeuringen die krachtens die reglementen van de Verenigde Naties

rechtsorde zonder meer als objectief recht te kunnen worden

zijn verleend; Genève, 14 juni 2017.

66

toegepast.

69

Bijvoorbeeld (zaak nr. W15.17.0204/IV) Akte van Genève bij de
Overeenkomst van ’s-Gravenhage betreffende de internationale

66
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Artikel 2, tweede lid, van de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking

inschrijving van tekeningen of modellen van nijverheid;

verdragen.

Genève, 2 juli 1999 (Trb. 2000, 102).

Tegen deze achtergrond vraagt de Afdeling advisering aandacht

niveau hebben daarmee verstrekkende taken en bevoegdheden,

voor de naleving van deze wettelijke verplichting. Het gaat

die zij in onafhankelijkheid uitoefenen. De Afdeling advisering

daarbij niet in alle gevallen om goedkeuringswetten die het

adviseert daarom dat duidelijkheid moet bestaan over de

ministerie van Buitenlandse Zaken zelf ter advisering voorlegt.

openbaarheid van hun werkwijze en over de wijze waarop de

Wel verdient het aanbeveling dat dit ministerie hierin een

toezichthouders belanghebbenden betrekken bij hun besluiten

coördinerende rol heeft.

en hun handelingen en hoe zij verantwoording afleggen over
de uitoefening van hun taken en bevoegdheden.

3.6

Europese samenwerking
In de voorlichting over de toekomst van de euro wijst de

De Afdeling advisering heeft in 2017 op verschillende

Afdeling advisering erop dat versterking van democratische

momenten aandacht gevraagd voor de wijze waarop in de

verantwoording nodig is voor het behoud van draagvlak.71

context van de Europese samenwerking invulling wordt

Tijdens de eurocrisis zijn op verschillende momenten

gegeven aan aspecten van democratische legitimiteit.

maatregelen genomen om acute problemen aan te pakken.
De gekozen oplossingen zijn daarbij soms buiten het reguliere

In haar advies over de Uitvoeringswet AVG constateert zij dat

Europese rechtskader bereikt, bijvoorbeeld in het Verdrag

bescherming van persoonsgegevens steeds meer een

inzake stabiliteit, coördinatie en bestuur in de EMU en in het

Europeesrechtelijke aangelegenheid is geworden. Dat heeft

verdrag inzake de oprichting van het Europees

geleid tot een belangrijke verschuiving; het grondrecht op

Stabiliteitsmechanisme (ESM). Hoewel in de context van de

bescherming van persoonsgegevens wordt door de AVG

crisis begrijpelijk, heeft dit geleid tot een grote juridische en

hoofdzakelijk geregeld en bepaald op EU-niveau. Naar

institutionele complexiteit. Die zou ten koste kunnen gaan van

verwachting zal de verdere Europese integratie op dit terrein

de democratische legitimatie. Ook de democratische verant-

doorgaan. Dit geldt in het bijzonder door de rol van het

woording van beslissingen van de Eurogroep is beperkt.

Europees Comité voor gegevensverwerking, waarin de

De Eurogroep bestaat uit de ministers van Financiën van de

nationale toezichthouders samenwerken. Dit comité is op

eurozonelidstaten en speelt in de praktijk een belangrijke rol

70

grond van de AVG bevoegd zogenoemde pseudoregels vast te
stellen in de vorm van richtsnoeren, aanbevelingen en ‘beste
praktijken’. De toezichthouders op nationaal en Europees

71

Voorlichting van 7 november 2017, Kamerstukken II 2017/18, 34 387,
nr. 6, over de mogelijkheden tot verbetering van de naleving van de
Europese afspraken en het in kaart brengen van de voor- en nadelen

70

Advies van 10 oktober 2017, Kamerstukken II 2017/18, 34 851, nr. 4,

van verschillende politieke en institutionele opties voor de toekomst

(zaak nr. W03.17.0166/II).

van de euro (zaak nr. W06.17.0059/III/Vo).
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in de voorbereiding van besluitvorming. De Eurogroep is geen

3.7

Onafhankelijk begrotingstoezicht

formele configuratie van de Raad van Ministers en valt dus
niet onder de regels voor openbaarheid en transparantie.

De Afdeling advisering is de instantie die in Nederland is

Dit roept vragen op over de wijze waarop deze invulling kan

belast met het onafhankelijk toezicht op de naleving van de

en moet worden verbeterd, ook gelet op het nationale

begrotingsregels die in Europa zijn afgesproken. Deze functie

politieke en maatschappelijke draagvlak voor de Europese

vloeit voort uit het Verdrag inzake stabiliteit, coördinatie en

besluitvorming.

bestuur in de EMU dat 25 lidstaten, waaronder alle eurozone
landen, in 2012 sloten. Delen van het verdrag zijn in 2013

In antwoord op deze vragen richt de Afdeling advisering zich

vertaald in twee Europese verordeningen: (EU) nr. 472/2013

in de voorlichting over de toekomst van de euro op een aantal

en (EU) nr. 473/2013. In een evaluatie van de wijze waarop de

institutionele opties. Zij constateert dat de vraag naar demo-

lidstaten het Verdrag nationaal hebben geïmplementeerd,

cratische betrokkenheid en verantwoording zich in de discussie

concludeerde de Europese Commissie dat de wijze waarop

hoofdzakelijk richt op de rol van parlementen op de verschil-

Nederland het verdrag heeft geïmplementeerd in lijn is met

lende niveaus. Hier hangt nauw mee samen de vraag of, en zo

het Verdrag.72

ja op welke wijze, ook de posities moeten worden aangepast
van andere instituties, zoals de regeringen van de lidstaten,

De Afdeling advisering heeft in 2017 drie beoordelingen

de Commissie, de Raad en de ECB. Als alternatief voor een

uitgebracht in het kader van het onafhankelijk begrotingstoe-

grotere rol voor het Europees Parlement kan worden gedacht

zicht. In haar voorjaarsrapportage concludeerde zij dat de

aan de instelling van een op de eurozone gerichte commissie

overheidsfinanciën voldeden aan de Europese begrotings

binnen het Europees Parlement of de oprichting van een

regels.73 Wel pleitte zij ervoor de komende jaren een buffer in

eurozoneparlement. Op langere termijn is herinvoering van

de begroting op te nemen. Dat biedt niet alleen ruimte ten

het dubbelmandaat denkbaar waarbij enkele nationale

opzichte van de grenswaarden van de Europese regels, maar

parlementsleden ook Europees volksvertegenwoordiger zijn en

voorkomt ook bestuurlijke, politieke en maatschappelijke

zo de verbinding kunnen leggen. Het Nederlandse parlement

onrust, zo concludeerde de Afdeling advisering in de

kan daarnaast ook zelfstandig sterker anticiperen op het
Europese besluitvormingsproces.

72

Rapport van de Europese Commissie van 22 februari 2017 naar
aanleiding van artikel 8 van het Verdrag inzake stabiliteit, coördinatie en
bestuur in de Economische en Monetaire Unie (C(2017) 1201), annex 17.

73

Voorjaarsrapportage Begrotingstoezicht van 13 april 2017 (zaak nr.
W06.17.0081/III/B).

54

septemberrapportage. Het voorkomt onrust, omdat niet direct
hoeft te worden ingegrepen wanneer de economie en
overheidsfinanciën zich minder gunstig ontwikkelen.74
Naast de twee reguliere rapportages in april en september
bracht de Afdeling advisering in november 2017 een tussentijdse beoordeling uit naar aanleiding van de financiële bijlage
van het regeerakkoord.75 In deze tussentijdse rapportage
concludeerde zij dat de Nederlandse overheidsfinanciën in de
komende kabinetsperiode weliswaar blijven voldoen aan de
Europese begrotingsregels, maar dat behoedzaamheid geboden
blijft. De marge die in het regeerakkoord is ingecalculeerd ten
opzichte van de middellangetermijndoelstelling voor het
begrotingssaldo is naar het oordeel van de Afdeling advisering
vrij bescheiden. Zij wees er bovendien op dat het zogeheten
houdbaarheidssaldo door het regeerakkoord verslechtert.
Hierdoor zal het in de toekomst nodig zijn om de overheidsuitgaven te verminderen en/of de belastinginkomsten te
verhogen.

74

Septemberrapportage Begrotingstoezicht van 14 september 2017
(zaak nr. W06.17.0282/III).

75

Tussentijdse rapportage Begrotingstoezicht van 3 november 2017
(zaak nr. W06.17.0360/III/B).
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De Raad als
bestuursrechter

4

4.1

Inleiding

In het verslagjaar heeft de Afdeling bestuursrechtspraak
intensief samengewerkt met de andere hoogste bestuursrechters.

De Afdeling bestuursrechtspraak is hoogste algemene bestuurs-

In 2018 intensiveert de Afdeling bestuursrechtspraak de

rechter van het land. Zij heeft ook in 2017 laten zien in staat te

samenwerking door bijstand te leveren aan het College van

zijn een groot aantal uitspraken te doen met relatief korte

Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) bij het afhandelen van

doorlooptijden. Naast tijdigheid is consistentie van de uitspraken

500 landbouwzaken.Voor dit project nemen acht staatsraden

een belangrijk kwaliteitscriterium. Bewaken van rechtseenheid

van de Afdeling bestuursrechtspraak, die tevens raadsheer-

en bevorderen van rechtsontwikkeling blijven zeer belangrijk

plaatsvervanger zijn bij het CBb, deel aan zittingen van de

in het werk van de Afdeling bestuursrechtspraak.

meervoudige en enkelvoudige kamer. Daarnaast zijn twee
juristen van de directie Bestuursrechtspraak bij het CBb

In 2017 kwamen 13.238 nieuwe zaken binnen en deed de

gedetacheerd.

Afdeling bestuursrechtspraak 12.838 zaken af. De instroom en
de uitstroom van zaken waren daarmee hoger dan in 2016.

In het jurisprudentieoverzicht bij het digitale jaarverslag staan

De Afdeling bestuursrechtspraak deed 1.327 zaken af in de

samenvattingen van de uitspraken die in 2017 een belangrijke

Ruimtelijke-ordeningskamer, 3.295 zaken in de Algemene

bijdrage hebben geleverd aan de ontwikkeling van de

kamer en 8.216 zaken in de Vreemdelingenkamer.

jurisprudentie.

De gemiddelde doorlooptijd van het totaal aantal afdoeningen

4.2

Digitale ontwikkelingen

was 17 weken en is daarmee afgenomen ten opzichte van 2016
(18 weken). Bij de Ruimtelijke-ordeningskamer was de

Digitaal dossier

gemiddelde doorlooptijd in 2017 28 weken, bij de Algemene

In 2017 zijn verdere stappen gezet om de bestuursrechtspraak

kamer was deze 37 weken en bij de Vreemdelingenkamer

te digitaliseren. Het voornemen is gericht op digitaal werken

8 weken. Een nadere specificatie van de instroom, uitstroom en

en digitaal procederen. Inmiddels werken zeven van de negen

doorlooptijden staat in het onderdeel Bedrijfsvoering & cijfers

units van de Afdeling bestuursrechtspraak intern met digitale

van het digitale jaarverslag.

dossiers. De resterende twee units sluiten in 2018 aan.Voor

76

zover partijen papieren dossierstukken indienen, worden die
stukken gescand en toegevoegd aan het digitale dossier.

76

jaarverslag.raadvanstate.nl.
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Digitaal procederen – Mijn zaak

programmatuur.78 Daarmee wordt de depositieontwikkeling

Vanaf 12 juni 2017 zijn advocaten in asiel- en bewaringszaken

per PAS-gebied gemonitord. Bestuursorganen moeten door de

verplicht digitaal te procederen. Deze verplichting geldt alleen

rijksoverheid ontwikkelde programmatuur gebruiken om te

voor de beroepsprocedure bij de rechtbanken, niet voor het

bepalen of zij vergunningen voor stikstofemitterende activitei-

hoger beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak. Op diezelfde

ten kunnen verlenen. Als de overheid zich bij zijn besluitvor-

datum is de Afdeling bestuursrechtspraak wel gestart met het

ming bedient van ‘Big Data’ en algoritmen, dan is het in

digitaal procederen op vrijwillige basis. In de tweede helft van

beginsel de verantwoordelijkheid van diezelfde overheid om in

2017 hebben tien advocaten op gecontroleerde wijze vreem-

te staan voor de juistheid van de gegevens en een zorgvuldige

delingenzaken (asiel en bewaring) via het portaal Mijn Zaak

verwerking ervan. Om een ‘fair trial’ te kunnen garanderen, zal

kunnen indienen. Het streven is om in juni 2018 Mijn Zaak

de overheid bovendien transparant moeten zijn over de

open te stellen voor alle advocaten in asiel- en bewaringszaken,

gebruikte data.

nog steeds op vrijwillige basis, en daarna ook in reguliere
vreemdelingenzaken. De eerste uitspraken van de Afdeling

4.3

Ontwikkelingen (per kamer)

bestuursrechtspraak over de toepassing van de artikelen 8:36a
tot en met 8:36g van de Algemene wet bestuursrecht

In 2017 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak aandacht

– ‘verkeer langs de elektronische weg met de bestuursrechter’ –

besteed aan de kwaliteit van deskundigenrapporten. De

zijn begin 2018 te verwachten.

Afdeling bestuursrechtspraak is hier kritischer op geworden.79
Dit heeft ook geleid tot de Gedragscode voor gerechtelijk

Digitalisering en de rechtspraak

deskundigen bij de Afdeling bestuursrechtspraak die met

De digitalisering rukt op en de ontwikkelingen volgen elkaar

ingang van 1 februari 2018 in werking is getreden.80

snel op. Zij raken ook het recht en het rechtsbedrijf. Dat het
geen toekomstmuziek is, maar actuele problematiek, mag
blijken uit de tussenuitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van 17 mei 201777 over het Programma Aanpak Stikstof
(PAS). In deze tussenuitspraak, waarbij de Afdeling bestuursrechtspraak prejudiciële vragen heeft gesteld aan het Hof van

78

Zie ook paragraaf 4.3.2.

Justitie van de Europese Unie, gaat zij in op de AERIUS-

79

Zie paragraaf 4.3.1.

80

www.raadvanstate.nl/onze-werkwijze/bestuursrechtspraak/
gedragscode-voor-gerechtelijk-deskundigen.html (gepubliceerd in

77
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ECLI:NL:RVS:2017:1259 en ECLI:NL:RVS:2017:1260.

Staatscourant 2018 nr. 6861, 12 februari 2018).

In het jaarverslag 2016 is al melding gemaakt van de indrin-

anderszins frustreren van de overheid. Ook in 2017 kwamen

gender toetsing door de bestuursrechter. Zoals in de literatuur

zulke zaken met regelmaat bij de Afdeling bestuursrechtspraak

niet onopgemerkt is gebleven, heeft dat er mede toe geleid dat

voor. In veel gevallen werd informatie gevraagd die samen-

de Afdeling bestuursrechtspraak is afgestapt van het gebruik

hangt met een opgelegde verkeersboete.

van de term ‘marginale toetsing’, die een te vrijblijvende
opstelling van de rechter suggereert. De termen ‘beleidsvrij-

Op 27 december 2017 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak

heid’ en ‘beoordelingsvrijheid’ zijn vervangen door ‘beleids-

haar misbruikjurisprudentie uitgebreid.81 Buiten gevallen van

ruimte’ en ‘beoordelingsruimte’, met als overkoepelende term

incasseren van geldsommen en frustreren van de overheid,

‘beslissingsruimte’. De sinds jaar en dag gebruikte term

wordt sindsdien ook misbruik van de Wob aangenomen als om

‘vrijheid’ wordt niet meer gebruikt, omdat deze verwarrend

informatie over een verkeersboete wordt verzocht en het doel

kan zijn. Geen enkel gebruik van een publiekrechtelijke

van dat verzoek redelijkerwijs slechts gelegen kan zijn in het

bevoegdheid is geheel vrij, maar steeds gebonden aan de regels

aanvechten van de verkeersboete. Ook in een andere situatie

van het recht. Met de termen ‘beleidsruimte‘ en ‘beoordelings-

waarin de bevoegdheid om informatieverzoeken in te dienen

ruimte‘ bedoelt de Afdeling bestuursrechtspraak hetzelfde als

werd gebruikt voor een ander doel dan waarvoor de bevoegd-

voorheen met de termen ‘beleidsvrijheid‘ en ‘beoordelingsvrij-

heid is verleend, heeft de Afdeling bestuursrechtspraak in 2017

heid‘. Waar er ‘gebonden beoordelingsruimte’ is, gebruikt de

misbruik aangenomen. Het ging om een geval waarin de

Afdeling bestuursrechtspraak niet de term ‘beoordelingsruimte’,

verzoeken leidden tot een zeer grote personele belasting van

maar brengt zij in de motivering de (volle) toetsing van de

het bestuursorgaan. De informatieverzoeken maakten deel uit

bevoegdheidstoepassing tot uitdrukking.

van een al meer dan vijf jaar durend project van de verzoeker
om zo veel mogelijk documenten van en over de AIVD en de

4.3.1 Algemene kamer

MIVD te verzamelen en te voorkomen dat deze documenten

Misbruik van recht

met toepassing van de Archiefwet worden vernietigd. Het

In 2014 is voor het eerst aangenomen dat het indienen van

systematisch aanleggen van een schaduwarchief doorkruist de

een verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur

wettelijk voorgeschreven wijze van archiefbeheer. Daarvoor is

(Wob) en het procederen hierover bij de bestuursrechter

het recht op informatie niet bedoeld.82

misbruik van recht kan opleveren. In het jaarverslag 2016 is
aangegeven dat deze lijn is voortgezet. Misbruik werd tot nu
toe aangenomen in gevallen waarin het verzoeker niet te doen
was om de gevraagde informatie, maar om dwangsommen

81

ECLI:NL:RVS:2017:3580.

wegens niet tijdig beslissen, proceskostenvergoedingen of het

82

ECLI:NL:RVS:2017:2478.
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Toeslagzaken en rijbewijszaken

Hierin heeft een lid van de Hoge Raad tevens staatsraad in

In 2017 kreeg de Afdeling bestuursrechtspraak wederom te

buitengewone dienst ook zitting.

maken met een gestage stroom toeslagzaken en rijbewijszaken.
In toeslagzaken gaat het veelal om terugvordering van

Maatschappelijke belangstelling

voorschotten die ten onrechte zijn toegekend. Dat kan de

Zaken die in 2017 in de maatschappelijke belangstelling

aanvragers voor grote financiële problemen stellen. Deze zijn

stonden, zijn onder meer de uitspraak van 7 juni 201785

vooral het gevolg van het door de wetgever gekozen systeem,

waarbij de Afdeling bestuursrechtspraak een groot aantal

waarin toeslagen eerst worden uitbetaald en achteraf wordt

vergunningen voor rondvaartboten om in Amsterdam te varen,

gekeken of de aanvrager er recht op heeft. Als moet worden

heeft vernietigd en de uitspraak van 26 juli 201786 over de

terugbetaald, is de Belastingdienst/Toeslagen bereid een

bekostiging van een nieuwe islamitische school in Amsterdam.

persoonlijke betalingsregeling te treffen, tenzij sprake is van

Veel aandacht ging uit naar de uitspraak van de Afdeling

opzet of grove schuld aan de kant van de aanvrager. In een

bestuursrechtspraak van 15 november 201787, waarbij ze

toenemend aantal zaken rees de vraag of het psychiatrisch

oordeelde dat de minister van Economische Zaken en Klimaat

rapport dat aan een besluit tot ongeldigverklaring van een

een nieuw besluit moet nemen over de gaswinning in

rijbewijs ten grondslag ligt, wel deugdelijk is. De Afdeling

Groningen. Samenvattingen van deze uitspraken zijn te lezen

bestuursrechtspraak is hier kritischer op geworden.

in het digitale jurisprudentieoverzicht.88

Schadevergoeding

4.3.2 Ruimtelijke-ordeningskamer

De Algemene kamer behandelt ook zaken waarbij burgers en

In de Ruimtelijke-ordeningskamer waren in 2017 verschil-

bedrijven schadevergoeding van de overheid claimen. De schade

lende tendensen zichtbaar die naar verwachting ook in 2018

kan bijvoorbeeld zijn ontstaan door infrastructurele projecten,

van invloed zullen zijn op uitspraken van de Afdeling

zoals de aanleg van een nieuwe weg. De procedure verloopt

bestuursrechtspraak.

83

84

volgens de regels van het bestuursrecht, maar voor de inhoudelijke beoordeling van de claim wordt aansluiting gezocht bij de
regels van het burgerlijk recht. Overleg over deze zaken vindt
plaats in de Commissie schadevergoeding en burgerlijk recht.
83
84
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ECLI:NL:RVS:2017:1520.

ECLI:NL:RVS:2017:3315.
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ECLI:NL:RVS:2017:1979.

ECLI:NL:RVS:2017:1075; ECLI:NL:RVS:2017:1514;
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ECLI:NL:RVS:2017:3156.

ECLI:NL:RVS:2017:3050; ECLI:NL:RVS:2017:3100.
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jaarverslag.raadvanstate.nl.

Energietransitie

en over de aanleg van hoogspanningsverbindingen in verband

In de Ruimtelijke-ordeningskamer is merkbaar dat de

met de realisatie van het Windpark Wieringermeer.95 Naar

provincies uitvoering geven aan de opdracht om bij te dragen

verwachting zet de trend in 2018 door en volgen veel

aan de opwekking van duurzame energie. Al in 2016 is

uitspraken over besluiten voor windmolenparken en

uitspraak gedaan over enkele grote windparken, onder andere

zonnecollectorenparken.

Windpark Krammer89 en Windpark Wieringermeer.90
De meeste zaken hadden echter betrekking op vergunningen

Stikstofproblematiek en natuurbescherming

en bestemmingsplannen voor kleine aantallen windmolens.

Van grote invloed op de inhoud van het werk in de

Vanaf de tweede helft van 2017 is er een toename van

Ruimtelijke-ordeningskamer is ook de stikstofproblematiek

beroepen tegen grote windmolenparken en een enkel

door intensieve veehouderij, autoverkeer en industrie. Met

zonnecollectorenpark. Kenmerkend zijn de grote aantallen

toepassing van het PAS worden door de overheid ontwikke

appellanten, waaronder zowel milieu- en bewonersorganisaties

lingen toegestaan waardoor de stikstofdepositie op Natura

als particulieren. Soms stellen ook eigenaren van bestaande

2000-gebieden toeneemt, terwijl tegelijkertijd maatregelen

windmolens die moeten wijken voor nieuwe parken beroep

(aan de bron en in de gebieden) worden uitgevoerd. Het PAS

in. De beroepsgronden gaan vaak over de vrees voor geluid-

is aan de orde geweest in twee verwijzingsuitspraken van

hinder en slagschaduw, de gevolgen voor de gezondheid en

17 mei 2017.96 In die uitspraken heeft de Afdeling bestuurs-

veiligheid en de gevolgen voor het landschap en de natuur.

rechtspraak prejudiciële vragen gesteld aan het Hof van Justitie

Maar beroepsgronden gaan ook over vraagstukken die

van de Europese Unie. Centrale vraag is of het beoordelings-

samenhangen met eigendom en concurrentie. In september

kader in het PAS voldoet aan de eisen van de Habitatrichtlijn.

2017 vonden enkele meerdaagse zittingen plaats over

In de verwijzingsuitspraken oordeelde de Afdeling bestuursrecht-

Windpark De Veenwieken , Windpark De Drentse Monden

spraak dat voor de eerste periode van het PAS (tot 1 juli 2018)

91

en Oostermoer92 en Windpark Spui93. Ook is de eerste

geen reden bestaat een voorlopige voorziening te treffen in

uitspraak gedaan over kavelbesluiten voor windmolens op zee

94

afwachting van de einduitspraken op de beroepen. Het PAS
wordt dus nog toegepast. Beroepen tegen besluiten waarin is

89

ECLI:NL:RVS:2016:709.

aangevoerd dat het besluit niet op het beoordelingskader van

90

ECLI:NL:RVS:2016:1228.

het PAS had mogen worden gebaseerd, worden echter

91

ECLI:NL:RVS:2017:3504.

92

ECLI:NL:RVS:2017:616.

93

ECLI:NL:RVS:2018:141.

95

ECLI:NL:RVS:2017:238.
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ECLI:NL:RVS:2017:3354.
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ECLI:NL:RVS:2017:1259 en ECLI:NL:RVS:2017:1260.
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aangehouden.97 Het gaat dan vooral om natuurbeschermings-

aan rechtszekerheid op dat punt groot belang gehecht.

vergunningen, bestemmingsplannen en tracébesluiten.

De verwachting is dat in 2018 meer duidelijkheid hierover
geboden zal moeten worden.

Sinds 1 januari 2017 is de Wet natuurbescherming in werking
getreden. Hierdoor staat tegen natuurbeschermingsvergunningen

Plannen met toepassing van hoofdstuk 2 Crisis- en herstelwet

beroep in twee instanties open. Ook rechtbanken houden

Een derde tendens binnen de Ruimtelijke-ordeningskamer is

beroepen aan. Om de onzekerheid die hierdoor ontstaat zo

de opkomst van zaken over experimenten. In de Crisis- en

kort mogelijk te laten duren, heeft de Afdeling bestuursrecht-

herstelwet is geregeld dat – om de milieugebruiksruimte te

spraak aan het Hof van Justitie van de Europese Unie verzocht

optimaliseren – voor ontwikkelingsgebieden kan worden

de vragen met voorrang te behandelen. Het Hof heeft dat

afgeweken van verschillende sectorale wetten, zoals de Wet

verzoek toegewezen.

geluidhinder, de Wet geurhinder en veehouderij, de Wet
natuurbescherming en de Wet milieubeheer. Daarmee kan bij

Beheerplannen voor Natura 2000-gebieden

wijze van experiment en onder voorwaarden worden afgewe-

Voor aangewezen Natura 2000-gebieden moeten beheerplannen

ken van geldende normen voor onder meer geluid, geur en

worden vastgesteld. Eind 2017 zijn voor 44 van de 160

luchtkwaliteit. In haar uitspraak van 28 juni 201799 heeft de

gebieden definitieve beheerplannen vastgesteld. Tot halverwege

Afdeling bestuursrechtspraak geoordeeld over een bestem-

2017 was het aantal uitspraken in beroepen tegen beheer

mingsplan waarin gebruik is gemaakt van deze experimenteer-

plannen beperkt. Eind 2017 zijn daar in korte tijd drie

mogelijkheid.

98

uitspraken bijgekomen. In 2018 zullen er naar verwachting
snel meer volgen. Opvallend is dat de beheerplannen zeer

Inmiddels heeft de Afdeling bestuursrechtspraak over verschil-

uiteenlopend van structuur zijn. Dat geldt in het bijzonder

lende experimentele bestemmingsplannen en plannen met een

voor de wijze waarop bestaand gebruik van de natuurgebieden

verbrede reikwijdte uitspraak gedaan, zoals op 17 mei 2017100

en beheermaatregelen in de plannen zijn beschreven. Omdat

en op 31 mei 2017.101 De verwachting bestaat dat de Afdeling

die beschrijving bepalend kan zijn voor de bevoegdheid van

bestuursrechtspraak in 2018 vaker duidelijkheid zal moeten

de Afdeling bestuursrechtspraak om uitspraak te doen, wordt

bieden over de toelaatbaarheid van dit soort plannen.
Hierbij staat vaak de spanning tussen de door overheden en

97

98

64

Op moment van publicatie van dit jaarverslag zijn ongeveer 140 zaken
aangehouden.

99

ECLI:NL:RVS:2017:1709.

ECLI:NL:RVS:2017:2894; ECLI:NL:RVS:2017:3198 en

100 ECLI:NL:RVS:2017:1304.

ECLI:NL:RVS:2017:3409.

101 ECLI:NL:RVS:2017:1447.

ontwikkelaars gewenste flexibiliteit enerzijds en de door

Luxemburg als het Europese Hof voor de Rechten van de

burgers verlangde rechtszekerheid anderzijds centraal.

Mens (EHRM) in Straatsburg. Die invloed doet zich op
verschillende manieren gelden. De invloed van het HvJEU

4.3.3 Vreemdelingenkamer

is het meest direct als de Afdeling bestuursrechtspraak prejudi-

Europees recht

ciële vragen aan dat Hof moet stellen, voordat zij op een hoger

Ongeveer 60% van de uitspraken die de Afdeling bestuurs-

beroep beslist (artikel 267 VWEU). De Afdeling bestuursrecht-

rechtspraak in 2017 deed, ging over vreemdelingenrecht:

spraak doet dan een tussenuitspraak (verwijzingsuitspraak

8.216 uitspraken. Het vreemdelingenrecht is tegenwoordig

genoemd) waarin zij de vragen formuleert. Bij de einduit-

voor het overgrote deel Europees recht. Dat is in de eerste

spraak is de Afdeling bestuursrechtspraak gebonden aan de

plaats het recht van de Europese Unie. Bijna het gehele

antwoorden van het HvJEU.

asielrecht en een flink deel van het reguliere vreemdelingenrecht is neergelegd in de basisverdragen van de Europese Unie

Prejudiciële vragen

en in Europese richtlijnen en verordeningen. Maar juridisch

In 2017 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak op het terrein van

gezien leven wij niet in één, maar in twee Europa’s. Naast de

het vreemdelingenrecht geen einduitspraken gedaan naar

Europese Unie is er het Europa van de Raad van Europa en

aanleiding van antwoorden van het HvJEU op door haar

het EVRM. Ook het EVRM speelt in het vreemdelingenrecht

gestelde vragen. Maar zij heeft wel zeven keer prejudiciële

een grote rol. In zeer veel vreemdelingenzaken wordt een

vragen gesteld. Dat is vaker dan ooit tevoren. De Afdeling

beroep gedaan op vooral artikel 3 (verbod van onmenselijke of

bestuursrechtspraak is ook gebonden aan de antwoorden die

vernederende behandeling) en/of artikel 8 (het grondrecht op

het HvJEU heeft gegeven op prejudiciële vragen van andere

familieleven) van het EVRM. De twee Europa’s interfereren

Nederlandse rechters of rechters van andere lidstaten. Soms moet

bovendien met elkaar: de Unierechtelijke regelgeving is voor

de Afdeling bestuursrechtspraak naar aanleiding van antwoorden

een deel een precisering van verplichtingen die voor de

van het HvJEU op vragen van een andere rechter in een

lidstaten ook al voortvloeien uit het EVRM (of het mondiale

uitspraak uiteenzetten wat dat arrest betekent voor het

Vluchtelingenverdrag). Het is in het vreemdelingenrecht niet

Nederlandse vreemdelingenrecht. En dan zijn er ook nog

bijzonder als in een zaak zowel een beroep wordt gedaan op

uitspraken in zaken waarin een partij heeft verzocht om

het Unierecht als op het EVRM.

prejudiciële vragen te stellen, maar de Afdeling bestuursrechtspraak uiteenzet waarom dat niet nodig is. Dat betekent niet dat

De vreemdelingenrechtspraak van de Afdeling bestuursrecht-

het Unierecht geen gevolgen heeft voor ons vreemdelingenrecht,

spraak wordt dan ook sterk beïnvloed door de rechtspraak van

maar slechts dat de Afdeling bestuursrechtspraak die gevolgen

zowel het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJEU) in

voldoende duidelijk acht om daarover zelf uitspraak te doen.
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Aan het EHRM kunnen (nog) geen prejudiciële vragen

van de Afdeling bestuursrechtspraak op 20 december 2016104

worden gesteld. De invloed van het Straatsburgse Hof is het

uitgesproken dat een verzoek om bij wijze van voorlopige

meest direct als het naar aanleiding van een klacht tegen

voorziening uitzetting hangende hoger beroep te verbieden

Nederland oordeelt dat Nederland het EVRM heeft

vaker dan voorheen zou worden toegewezen.

geschonden. Dat heeft zich in 2017 gelukkig niet voorgedaan.

Het weinig verrassende gevolg was dat een dergelijk verzoek

Ook voor het ’tweede Europa’ geldt dat Nederland gebonden

in 2017 veel vaker is gedaan dan in voorgaande jaren.

is aan arresten van het EHRM over klachten over andere
landen die bij het EVRM zijn aangesloten. Ook dan kan de

Maar er was nog een gevolg. Niet alleen het EVRM, maar ook

Afdeling bestuursrechtspraak zich genoodzaakt zien om

het Unierecht stelt eisen aan de rechtbescherming in asielzaken.

uitspraak te doen over de gevolgen van zo’n arrest voor het

Daarom stelde de voorzieningenrechter van de Afdeling

Nederlandse vreemdelingenrecht.

bestuursrechtspraak op 29 maart 2017105 in twee zaken de
prejudiciële vraag of het Unierecht – in het bijzonder de

Interferentie tussen beide Europa’s

Procedurerichtlijn (richtlijn 2013/32/EU) – Nederland

Enkele voorbeelden kunnen deze verschillende vormen van

verplicht om aan het hoger beroep automatische schorsende

invloed van de rechtspraak van de beide Europese hoven

werking toe te kennen. Die vraag was eind 2017 nog niet

illustreren. De voorbeelden zijn in meer uitgewerkte vorm

beantwoord. De zaak illustreert hoe een uitspraak van het ene

102

terug te vinden in het digitale jurisprudentieoverzicht.

Europese Hof kan leiden tot vragen aan het andere.

Het eerste voorbeeld illustreert meteen ook de interferentie
tussen beide Europa’s. Op 5 juli 2016 wees het EHRM het

Procedurerichtlijn
103

arrest A.M. tegen Nederland over een Afghaanse asielzoeker.

Over de procedurele kant van het asielrecht heeft de Afdeling

In dit arrest oordeelde het EHRM dat A.M. het hoger beroep

bestuursrechtspraak in 2017 nog meer prejudiciële vragen

bij de Afdeling bestuursrechtspraak mocht overslaan, omdat het

gesteld. In twee uitspraken van 27 september 2017106 stelde zij

hoger beroep geen schorsende werking heeft en daarom volgens

vragen over de werking van de Dublinverordening

het EHRM geen effectief rechtsmiddel is. Het oordeel dat de

(Verordening 604/2013). Een week later, op 4 oktober 2017107,

Afdeling bestuursrechtspraak desgewenst kon worden gepas-

heeft de Afdeling bestuursrechtspraak het HvJEU gevraagd of

seerd, baarde zorgen. Daarom heeft de voorzieningenrechter
104 ECLI:NL:RVS:2016:3350.
105 ECLI:NL:RVS:2017:869.
102 jaarverslag.raadvanstate.nl.

106 ECLI:NL:RVS:2017:2571 en ECLI:NL:RVS:2017:2572.

103 ECLI:CE:ECHR:2016:0705JUD002909409.

107 ECLI:NL:RVS:2017:2669.
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artikel 46, derde lid, van de Procedurerichtlijn, dat eist dat de

Verduidelijking voor de Nederlandse rechtspraktijk

rechter in asielzaken een ‘volledig en ex nunc’ onderzoek

De invloed van het Unierecht doet zich dus niet slechts

verricht, ook betekent dat de rechter een oordeel moet geven

gevoelen als de vraag voorligt of al dan niet een prejudiciële

over asielmotieven die pas in de fase van het beroep bij de

vraag moet worden gesteld. Soms wordt de Afdeling bestuurs-

rechter voor het eerst naar voren worden gebracht, zodat de

rechtspraak ook geroepen om te verduidelijken wat het

staatssecretaris daarover in de bestuurlijke fase geen oordeel

antwoord van het HvJEU op een vraag van een andere rechter

heeft kunnen geven, of dat de vreemdeling daarvoor een

betekent voor de Nederlandse uitvoeringspraktijk. Dit was aan

nieuwe aanvraag moet indienen.

de orde in de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van
3 november 2017.109 In die zaak ging het om de toepassing van

Bij een andere vraag die in het kader van de Procedurerichtlijn

het arrest C.K. tegen Slovenië110 en de vraag onder welke

opkwam, oordeelde de Afdeling bestuursrechtspraak dat het

omstandigheden de gezondheidstoestand van de vreemdeling in

niet nodig was om die vraag aan het HvJEU voor te leggen.

de weg staat aan overdracht naar een ander land. Een vergelijk-

108

In een uitspraak van 6 oktober 2017

beantwoordt de

bare medische problematiek kwam in het ’andere Europa’ aan

Afdeling bestuursrechtspraak de vraag bevestigend of de

de orde in het arrest Paposhvili111, waarnaar het HvJEU in het

staatssecretaris zich op het standpunt mag stellen dat een

arrest C.K. ook verwijst. Het arrest Paposhvili ging over een

element van een asielrelaas dat de vreemdeling niet eerder

zeer ernstig zieke vreemdeling uit Georgië die België dreigde

heeft aangevoerd toch niet nieuw is, omdat de vreemdeling het

uit te zetten. In drie uitspraken van 28 september 2017112 heeft

wel eerder had kunnen aanvoeren. De Afdeling bestuursrecht-

de Afdeling bestuursrechtspraak geoordeeld dat de wijze waarop

spraak oordeelt tevens dat gelet op de totstandkomingsgeschie-

de staatssecretaris dit arrest in het Nederlandse beleid heeft

denis, doelstellingen en systematiek van de Procedurerichtlijn

geoperationaliseerd, met het arrest verenigbaar is. De Afdeling

daarover redelijkerwijs geen twijfel kan bestaan, zodat het niet

bestuursrechtspraak verduidelijkt dat het op de weg van de

nodig is om een prejudiciële vraag te stellen.

vreemdeling ligt om feiten en omstandigheden aan te voeren
waaruit blijkt dat de noodzakelijke medische behandeling in
zijn land van herkomst voor hem niet toegankelijk is.
109 ECLI:NL:RVS:2017:2980.
110 ECLI:EU:C:2017:127.
111 ECLI:CE:ECHR:2016:1213JUD00417381.
112 ECLI:NL:RVS:2017:2627; ECLI:NL:RVS:2017:2628 en

108 ECLI:NL:RVS:2017:2718.

ECLI:NL:RVS:2017:2629.
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Een ander arrest van het EHRM waarvan de implicaties voor

vreemdelingenpraktijk te verduidelijken. Bij de invloed van het

de Nederlandse rechtspraktijk in 2017 verduidelijking

EVRM moet de Afdeling bestuursrechtspraak dat noodzakelij-

113

behoefden, was het arrest Korošec tegen Slovenië.

Daarin

kerwijs zelf doen, omdat zij geen vragen kan stellen aan het

werd in een arbeidsongeschiktheidszaak een schending van

EHRM. Bij het HvJEU kan de Afdeling bestuursrechtspraak

artikel 6 EVRM aangenomen omdat, kort gezegd, de

dat niet alleen, maar moet zij dat zelfs, tenzij de uitleg van het

Sloveense rechter te klakkeloos was afgegaan op het oordeel

Unierecht duidelijk is (’acte clair’) of het HvJEU de rechtsvraag

van de medische deskundigen van de overheid. Dit arrest

al eens heeft beantwoord (’acte éclairé’).

leidde in Nederland tot veel discussie in de literatuur over de
positie van deskundigen in de bestuursrechtelijke procedure en

Doorlooptijd van prejudiciële vragen

uiteindelijk tot twee uitspraken van 30 juni 2017, één van de

Het verplicht stellen van vragen aan het HvJEU kan voor een

114

Afdeling bestuursrechtspraak
115

van Beroep (CRvB).

en één van de Centrale Raad

Daarin zetten beide hoogste bestuurs-

dilemma zorgen. De antwoorden op de in het najaar van 2017
gestelde vragen over de Dublinverordening en over nieuwe

rechters stap voor stap uiteen hoe de bestuursrechter moet

asielmotieven worden niet vóór 2019 verwacht. De gemiddelde

omgaan met deskundigenadviezen die aan het bestuur zijn

doorlooptijd van een prejudiciële vraag bedroeg in 2017

uitgebracht en in welke gevallen hij moet overwegen om zelf

ongeveer vijftien maanden. Als eenmaal een rechtsvraag aan het

een deskundige te benoemen. Deze uitspraken illustreren ook

HvJEU is voorgelegd, moeten zaken waarin dezelfde rechts-

hoe de hoogste bestuursrechters in Nederland hun best doen

vraag speelt in beginsel worden aangehouden tot het Hof de

om langs informele weg de rechtseenheid te bewaken.

vraag heeft beantwoord. In beide zojuist genoemde voorbeel-

Beide uitspraken zijn op de essentiële punten gelijkluidend en

den betekent dit dat waarschijnlijk tientallen zaken gedurende

dat is natuurlijk geen toeval.

een kleine anderhalf jaar stilliggen. Inhoudelijk gezien kan het
juist bij veelvoorkomende problemen van groot belang zijn om

Het voorgaande laat zien hoe belangrijk de rechtspraak van de

prejudiciële vragen te stellen, maar dat kan meebrengen dat de

beide Europese hoven ook in 2017 voor de rechtspraak van de

afhandeling van een groot aantal zaken aanzienlijk wordt

Vreemdelingenkamer van de Afdeling bestuursrechtspraak is

vertraagd. Zo wees het HvJEU op 10 mei 2017 arrest in de

geweest. Met regelmaat wordt de Afdeling bestuursrechtspraak

zaak Chavez Vilchez e.a.116 over de vraag in welke gevallen een

geroepen de betekenis van Europees recht voor de Nederlandse

ouder (in de praktijk bijna altijd: de moeder) uit een derde land
op grond van artikel 20 VWEU een verblijfsrecht kan ontlenen

113 ECLI:CE:ECHR:2015:1008JUD007721212.

aan het feit dat een kind met de nationaliteit van een lidstaat

114 ECLI:NL:RVS:2017:1674.
115 ECLI:NL:CRVB:2017:2226.
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116 ECLI:EU:C:2017:354.

van haar afhankelijk is. Dat was een antwoord op vragen die de

4.4

Bevorderen rechtsontwikkeling

CRvB had gesteld op 16 maart 2015. In afwachting daarvan
heeft de Afdeling bestuursrechtspraak bijna vijftig vreemdelin-

Klankbordgroep rechtsvorming bestuursrecht

genzaken aangehouden en de rechtbanken nog veel meer.

In 2015 heeft de voorzitter van de Afdeling bestuursrecht-

Sommige vreemdelingen hebben dus ruim twee jaar op de

spraak de Klankbordgroep rechtsvorming bestuursrecht ingesteld.

uitkomst van hun zaak moeten wachten. In die zaken was het

Deze bestaat uit deskundigen op het terrein van het bestuurs-

voor de vreemdelingen ’eind goed, al goed’; alle hoger

recht, uit wetenschap en praktijk.121 In de bijeenkomst van de

beroepen zijn ingetrokken, omdat de staatssecretaris naar

klankbordgroep in 2017 is gesproken over de figuur van de

aanleiding van het arrest alsnog erkende dat de vreemdelingen

amicus curiae, de wens om meer overzichtsuitspraken te

het recht hadden om in Nederland te verblijven.

krijgen en een verzoek om opheldering of nadere toelichting
van de jurisprudentie over het belanghebbendebegrip in het

4.3.4 Overige prejudiciële verwijzingen

omgevingsrecht (‘gevolgen van enige betekenis’). In 2017 heeft

Naast de zaken die in dit jaarverslag al aan de orde zijn

de Afdeling bestuursrechtspraak hierover een uitspraak gedaan

gekomen, heeft de Afdeling bestuursrechtspraak in de volgende

waarin die nadere toelichting is verstrekt.122

zaken prejudiciële vragen gesteld aan het Hof van Justitie van
de Europese Unie:

121 De klankbordgroep bestond in 2017 uit de volgende leden: J.E.M. Polak
en per 1 mei 2017 B.J. van Ettekoven, voorzitter van de Afdeling

Datum verwijzingsuitspraak
19 april 201742
24 mei 201743
21 juni 201744
20 september 201745

Onderwerp
Verlies van nationaliteit
Europese Kentekenbewijzenrichtlijn
Europese Gezinsherenigingsrichtlijn
Europese Gezinsherenigingsrichtlijn
en Europese Richtlijn langdurig
ingezetenen

bestuursrechtspraak; R.J.G.M. Widdershoven, staatsraad advocaatgeneraal; L.A.D. Keus, staatsraad advocaat-generaal; N. Verheij, staatsraad; J.C.A. de Poorter, raadadviseur bij de Raad van State; J. de Hullu,
raadsheer in de Hoge Raad en staatsraad in buitengewone dienst;
D.A. Verburg, rechter in de rechtbank Midden-Nederland
(tot 1 december 2017); P.H.A. Knol, rechter in de rechtbank Amsterdam;
J.J.W.P. van Gastel, rechter in de rechtbank Gelderland; A.B. Blomberg,
NGNB Advocaten; J.R. van Angeren, Stibbe; E.C. Pietermaat, Pels
Rijcken & Droogleever Fortuijn; W. den Ouden, hoogleraar bestuursrecht

117 ECLI:NL:RVS:2017:1098.

Universiteit Leiden; R.J.N. Schlössels, hoogleraar bestuursrecht

118 ECLI:NL:RVS:2017:1370.

Radboud Universiteit Nijmegen; H. Battjes, hoogleraar migratierecht

119 ECLI:NL:RVS:2017:1609.
120 ECLI:NL:RVS:2017:2492.

Vrije Universiteit Amsterdam.
122 ECLI:NL:RVS:2017:2271.
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Overzichtsuitspraak ladder voor duurzame verstedelijking

Conclusies

Aan de wens om meer overzichtsuitspraken te krijgen, heeft de

In 2017 heeft de voorzitter van Afdeling bestuursrechtspraak

Afdeling bestuursrechtspraak in 2017 voldaan met de over-

tweemaal een conclusie gevraagd aan een staatsraad

zichtsuitspraak over de zogenoemde ladder voor duurzame

advocaat-generaal:

123

verstedelijking.

Een samenvatting van deze uitspraak staat in

het digitale jurisprudentieoverzicht.124

Verzoek conclusie

Onderwerp

Amicus curiae

14 juli 2017

Exceptieve
toetsing van
regelgeving
Bestuurlijke
waarschuwing

In 2017 heeft de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak de figuur van de amicus curiae in het bestuursrecht
geïntroduceerd. Deze figuur is drie keer toegepast; met

22 september 2017

respectievelijk één amicus (exceptieve toetsing), zes amici

Openbaarmaking
conclusie
21 december 201750

24 januari 201851

(grondexploitatiezaak) en met een internetconsultatie
(bestuurlijke waarschuwing).Via de website of per brief van de

4.5

Rechtseenheid

Raad van State kunnen ‘meedenkers’ binnen een bepaalde
termijn een reactie indienen op (rechts)vragen die opkomen in

In de Commissie rechtseenheid bestuursrecht, waarin de

een (hoger)beroepszaak. In zaken waarin tevens een conclusie

Afdeling bestuursrechtspraak, de Hoge Raad, de CRvB en

is gevraagd, zal de staatsraad advocaat-generaal bij het nemen

het CBb zijn vertegenwoordigd, wordt al zeven jaar intensief

van de conclusie zijn voordeel kunnen doen met deze reacties.

samengewerkt tussen de hoogste bestuursrechters. Deze

De Afdeling bestuursrechtspraak zal het inzetten van de amicus

commissie heeft de belangrijke taak de rechtseenheid tussen de

curiae in 2018 evalueren.

vier hoogste bestuursrechters te bevorderen. Dat doet de
commissie door onderling af te stemmen en zo de verschillen
in rechtspraak zo veel mogelijk weg te werken én te voor
komen dat er verschillen in rechtspraak ontstaan.

123 ECLI:NL:RVS:2017:1724.

125 ECLI:NL:RVS:2017:3557.

124 jaarverslag.raadvanstate.nl.

126 ECLI:NL:RVS:2018:249.
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De bereikte rechtseenheid komt onder andere tot uitdrukking

4.6

Externe contacten

doordat twee rechtscolleges (nagenoeg) gelijktijdig uitspraak
doen over een rechtsvraag en daarbij een gelijkluidende

In 2017 is de goede samenwerking met het

motivering gebruiken. Dit was in 2017 te zien bij de uitspra-

Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint

ken van de Afdeling bestuursrechtspraak en de CRvB over de

Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba voortgezet.

positie van deskundigen in de bestuursrechtelijke procedure.127

Vier staatsraden van de Afdeling bestuursrechtspraak131 nemen
als plaatsvervangend lid van het Gemeenschappelijk Hof deel

De wens bij te dragen aan rechtseenheid is ook zichtbaar in

aan de behandeling van zaken van het Hof.

zaken die worden verwezen naar de grote kamer. In 2017 heeft
een grote kamer de volgende uitspraken gedaan:

In maart 2017 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak bestuursrechters van rechtbanken ontmoet waarbij op informele wijze

Datum uitspraak
5 juli 201753
2 augustus 201754

Onderwerp
Bewijs in boetezaken
Schadevergoeding,
de ‘knip‘
26 oktober 201755 (dit is een uitspraak Mestboete
van de grote kamer van het CBb
waarin ook de Afdeling bestuursrechtspraak was vertegenwoordigd)

van gedachten is gewisseld over verschillende onderwerpen.
Verder heeft de Afdeling bestuursrechtspraak in 2017 tien
rechters in opleiding de gelegenheid geboden om in het kader
van hun opleiding bij haar stage te lopen.
Met enige regelmaat nemen leden van de Afdeling bestuursrechtspraak deel aan uitwisselingen en aan bijeenkomsten in
binnen- en buitenland om met collega’s van gedachten te
wisselen. Daarnaast heeft de voorzitter van de Afdeling
bestuursrechtspraak jaarlijks overleg met het dagelijks bestuur
van het Landelijk Overleg Vakinhoud Bestuursrecht (LOVB)
van de rechtspraak en neemt hij deel aan het PresidentenRaadoverleg van de Raad voor de rechtspraak.

127 Zie de voetnoten 114 en 115.
128 ECLI:NL:RVS:2017:1818 en ECLI:NL:RVS:2017:1819.
129 ECLI:NL:RVS:2017:2081.
130 ECLI:NL:CBB:2017:343.

131 Staatsraden J.E.M. Polak, H.G. Lubberdink, A.W.M. Bijloos en J.Th. Drop.
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Enkele cijfers van

17

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 2017.
Hieronder zijn enkele kengetallen op een rijtje gezet.

		

Raad van State
Samenstelling:	
Vice-president, 7 leden van de Raad van State,
1 staatsraad van het Koninkrijk, 46 staatsraden,
14 staatsraden in buitengewone dienst

Personeel:
Uitgaven:
Personeel:
Materieel:
		 Advisering
Ingekomen adviesaanvragen:
Afgedane adviezen:
Gemiddelde doorlooptijd:
Fte staatsraden:
Fte juristen:
Uitgaven:
Bestuursrechtspraak
Ingekomen zaken:
Afgedane zaken:
Gemiddelde doorlooptijd:
Fte staatsraden:
Fte juristen:
Uitgaven:
72

558 medewerkers
€ 56.173.000
€ 46.313.000
€ 9.860.000

409
442 (+ 3 ingetrokken aanvragen)
39 dagen
10,9
20,4
€ 7.520.000

13.238
12.838
17 weken
37,9
195,5
€ 48.653.000
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