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1 Inleiding
De toegang tot de bestuursrechter is in elk 
rechtsstelsel aan beperkingen onderhevig. 
Niet iedereen kan op elk gewenst moment 
kosteloos tegen elk denkbaar bestuurshande
len bij de rechter opkomen en bij een teleur
stellend oordeel een andere rechterlijke in
stantie om een second opinion verzoeken. Niet 
iedereen: aan de hoedanigheid van de appel
lant – de beroepsbevoegdheid – worden altijd 
eisen gesteld. Niet op elk gewenst moment: de 
toegang is per definitie aan termijnen gebon
den. Niet kosteloos: een beroep op de rechter is 
bijna nooit gratis. Geen verzoek om een second 
opinion: niet steeds is sprake van rechtspraak 
in meerdere instanties.
 

Er is geen bestuursrechtelijk 
rechtsstelsel zonder toegangs
beperkingen. Echter, ieder 
stelsel kent zijn eigen 
beperkingen. Dat maakt 
nieuwsgierig hoe en waarom 
stelsels die we minder goed 
kennen dan ons eigen, het 
anders hebben geregeld

Er is geen bestuursrechtelijk rechtsstelsel 
zonder toegangsbeperkingen. Echter, ieder 
stelsel kent zijn eigen beperkingen. Dat 
maakt nieuwsgierig hoe en waarom stelsels 
die we minder goed kennen dan ons eigen, het 
anders hebben geregeld. In deze bijdrage richt 
ik me op Duitsland, omdat het stelsel van 
bestuursrechtspraak qua opzet sterk op het 

Nederlandse lijkt, maar er voor wat betreft de 
toegang tot de rechter qua uitwerking grote 
verschillen zijn. Een vergelijking tussen de 
beide stelsels is niet alleen interessant omdat 
die kan zorgen voor een frisse blik op wat voor 
ons vanzelfsprekend lijkt, maar ook ter oriën
tatie op de vraag of de toegang in Nederland 
in bepaalde opzichten niet anders zou moeten 
worden geregeld. Aan ideeën daarover is er op 
dit moment geen gebrek. Zowel op het punt 
van de beroepsbevoegdheid als op het punt 
van de kosten wordt gedacht aan een ingrij
pende herstructurering van het bestuursrech
telijke stelsel.1 Behalve op die twee aspecten 
zal ik ook ingaan op termijnen en de toegang 
tot het bestuursrechtelijke hoger beroep.
 Op de achtergrond spelen steeds drie vra
gen, waarover ik in de afsluitende paragraaf 
nog iets zal zeggen. Zijn de toegangsregels 
werkbaar? Zijn de uitkomsten fair? Blijven de 
kosten van de rechtsbescherming binnen de 
perken?

Niet iedereen die het oneens 
is met een overheidsbesluit is 
welkom bij de bestuursrechter.
In Nederland draait het bij 
de toegang om het begrip 
‘belang’, in Duitsland om 
het begrip ‘recht’

2 Beroepsbevoegdheid 
Niet iedereen die het oneens is met een over
heidsbesluit is welkom bij de bestuursrechter. 
In Nederland draait het bij de toegang om het 
begrip ‘belang’, in Duitsland om het begrip 
‘recht’. In Nederland hebben alleen belang
hebbenden toegang tot de bestuursrechter. 
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1 Zie respectievelijk het 
wetsvoorstel Wet aanpas
sing bestuursprocesrecht 
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Een belanghebbende is, in de woorden van 
artikel 1:2 lid 1 Awb, ‘degene wiens belang 
rechtstreeks bij een besluit is betrokken’. 
Behalve natuurlijke personen en rechtsper
sonen die voor hun eigen belang opkomen, 
kunnen ook bestuursorganen (voor zover 
aan hen een bepaald belang is toevertrouwd) 
en rechtspersonen die collectieve of ideële 
belangen behartigen (voor zover dat blijkt uit 
hun doelstellingen en feitelijke werkzaamhe
den) beroepsbevoegdheid bezitten, zo blijkt uit 
artikel 1:2 lid 2 en 3 Awb.
 Om in Nederland toegang tot de bestuurs
rechter te verkrijgen, is de aard van het 
belang waarin iemand door een besluit is 
geraakt, niet van betekenis. Een feitelijk 
belang volstaat. Het gaat erom dat je aan
nemelijk kunt maken dat een besluit van 
invloed is op je belangen.2 Zo is de kruidenier 
die het niet eens is met een ten behoeve van 
een supermarkt bij hem om de hoek verleende 
bouwvergunning, belanghebbende bij dat 
besluit, ook al is het belang waarin hij door 
het besluit wordt geraakt – concurrentie – 
niet een belang dat bij het verlenen van een 
bouwvergunning enig gewicht in de schaal 
kan leggen.3 Toch kan hij opkomen; omdat 
de vestiging van de supermarkt zijn belang 
raakt, hoeft hij die alleen te dulden als de 
vergunning daarvoor rechtmatig is’.
 De koppeling van beroepsbevoegdheid aan 
het begrip belang zorgt ervoor dat ook be
stuursorganen en ideële organisaties toegang 
tot de bestuursrechter kunnen hebben. Welis
waar ondervinden bestuursorganen of ideële 
organisaties in de regel niet zelf de feitelijke 
gevolgen van een besluit waartegen ze willen 
opkomen,4 maar een besluit kan wel afbreuk 
doen aan een belang dat aan een bestuursor
gaan is toevertrouwd of aan een belang waar 
een ideële organisatie voor opkomt. 
 Is in Nederland de beroepsbevoegdheid 
gekoppeld aan een belang, in Duitsland is de 
Klagebefugnis gekoppeld aan een recht.5 Zo 
heeft slechts degene die aannemelijk maakt 
dat zijn rechten zijn geschonden toegang tot 
de Anfechtungsklage, het Duitse equivalent 
van het Nederlandse vernietigingsberoep 
(§ 42 Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO)).6 
Bovendien geldt dat de Duitse bestuursrech
ter pas bereid is een besluit te vernietigen als 
dat in strijd is met de wet en de rechten van 
de verzoekende partij daardoor zijn geschon
den (§ 113 VwGO).7

 Anders dan in Nederland is in Duitsland 
het kunnen ondervinden van feitelijke gevol
gen van een besluit onvoldoende om bij de be
stuursrechter binnen te komen. Die gevolgen 

moeten tevens kunnen worden gekwalificeerd 
als de schending van een recht. Wanneer is 
daarvan sprake? Die vraag is eenvoudig te be
antwoorden als de appellant de geadresseerde 
van een besluit is.8 Het Duitse bestuursrecht 
gaat ervan uit dat de geadresseerde per 
definitie door dat besluit in zijn rechten kan 
worden geschaad. Voor hem staat dus steeds 
de Anfechtungsklage open. Bij derden ligt dat 
anders. Die moeten aannemelijk maken dat 
zij door het besluit in een recht zijn geschaad. 
Dat is slechts het geval als de wetgever met 
een bepaalde rechtsregel heeft beoogd de 
belangen van derden te beschermen, of als 
een grondrecht in het geding is.9 In het eerste 
geval moet sprake zijn van een Schutznorm. 
Een voorbeeld: in het bouwrecht worden 
bepalingen over de afstand tussen woningen 
en over brandwerende voorzieningen wel als 
Schutznorm gezien waarop een derde zich 
in een procedure bij de bestuursrechter kan 
beroepen, maar bepalingen over het aantal 
verdiepingen van een woning of over veilig
heidsvoorschriften in de woning niet.10 De 
koppeling van de toegang aan de mogelijk
heid van de schending van een recht heeft als 
consequentie dat de Duitse bestuursrechter 
bij elk beroep van een derde moet nagaan in 
hoeverre de argumenten die deze tegen een 
besluit aanvoert, betrekking hebben op een 
mogelijke schending van diens rechten. 
 

Anders dan in Nederland 
is in Duitsland het kunnen 
ondervinden van feitelijke 
gevolgen van een besluit 
onvoldoende om bij de 
bestuursrechter binnen 
te komen

Terminologie
Anfechtungsklage beroep bij de bestuursrechter, gericht 

op de vernietiging van een besluit.
Außergerichtliche Kosten kosten die partijen maken om 

de procedure bij de rechter te kunnen voeren.
Fehlerfreie Ermessensausübung rechtmatige uitoefe

ning van een discretionaire bestuursbevoegdheid.
Gerichtskosten kosten voor het gerecht die gemoeid zijn 

met het behandelen van een beroepszaak. 
Klagebefugnis het recht op een oordeel van de bestuurs

rechter. 
Oberverwaltungsgericht de Duitse bestuursrechtelijke 

hogerberoepsinstantie
Schutznorm norm die beoogt een bepaald particulier 

belang te beschermen. 
Streitwert de waarde van een beroepszaak. 
Verwaltungsgericht het Duitse bestuursrechtelijke 

gerecht in eerste aanleg

2 R.J.N. Schlössels & 
S.E. Zijlstra, Bestuursrecht 
in de sociale rechtsstaat, 
Deventer: Kluwer 2010, 
p. 178.

3 P.J.J. van Buuren e.a., 
Hoofdlijnen ruimtelijk 
bestuursrecht, Deventer: 
Kluwer 2010, p. 178 e.v.

4 Tenzij die rechtspersoon 
door het besluit in een ei
gen belang wordt geraakt.

5 Zie over de beroepsbe
voegdheid in het Duitse 
bestuursrecht onder meer 
F. Hufen, Verwaltungs
prozessrecht, München: 
Verlag C.H. Beck 2008, 
en J.C.A. de Poorter, De 
belanghebbende (diss. 
Tilburg), Deventer: 
 Kluwer 2003, p. 1345.

6 De tekst van § 42(2) VwGO 
luidt: ‘Soweit gesetzlich 
nichts anderes bestimmt 
ist, ist die Klage nur 
zulässig, wenn der Kläger 
geltend macht, durch den 
Verwaltungsakt oder seine 
Ablehnung oder Unter
lassung in seinen Rechten 
verletzt zu sein.’ 

7 De tekst van § 113(1), 
eerste regel, VwGO luidt: 
‘Soweit der Verwaltungs
akt rechtswidrig und der 
Kläger dadurch in seinen 
Rechten verletzt ist, hebt 
das Gericht den Verwal
tungsakt und den etwaigen 
Widerspruchsbescheid auf.’

8 Hufen 2008, p. 238240.
9 Hufen 2008, p. 240245 en 

p. 256263.
10 Hufen 2008, p. 247. 
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Is men in Duitsland tevreden met het daar 
geldende systeem van beroepsbevoegdheid? 
Afgaande op de karakterisering ervan in het 
handboek van Hufen zou je denken van niet: 

(…) gehört die Klagebefugnis nach wie vor zu den schwierigsten 
und dogmatisch kompliziertesten Problemen des Verwaltungs
prozeßrechts. Sie soll die Verwaltungsgerichte von ungerecht
fertigter Inanspruchname entlasten, belastet aber vielfach 
die Zulässigkeitsprüfung mit umfangreichen Erwägungen zur 
Defiition subjektiver Rechte (…).11

Toch leidt het vele tijdrovende rechterlijke 
denkwerk over de vraag wie in Duitsland zich 
met welke argumenten tot de bestuursrechter 
kan wenden niet tot de conclusie dat het stel
sel zou moeten worden veranderd. Voor ten 
minste een aspect van de beroepsbevoegdheid 
in Duitsland geldt echter dat veranderingen 
onvermijdelijk lijken. Het betreft de toegang 
van ideële belangenorganisaties. 
 De koppeling van beroepsbevoegdheid aan 
individuele rechten heeft als consequentie 
dat, anders dan in Nederland, bij de Duitse 
bestuursrechter voor ideële organisaties in 
principe geen plaats is.12 Dat klemt, onder 
meer in verband met het Verdrag van Aarhus 
(en daarbij aansluitende Europese richtlij
nen), waarin is bepaald dat nongouverne
mentele milieuorganisaties beroepsmogelijk
heden moeten worden geboden ter zake van 
besluiten waarbij het milieu in het geding is.13 
Het is de vraag of Duitsland vast kan houden 
aan de beperkte toegang van milieuorgani
saties tot bestuursrechtelijke procedures. De 
zaak staat inmiddels op scherp, vanwege pre
judiciële vragen van de Duitse bestuursrech
ter aan het Hof van Justitie van de Europese 
Unie. 

 

Het is de vraag of Duitsland 
vast kan houden aan 
de beperkte toegang 
van milieuorganisaties 
tot bestuursrechtelijke 
procedures. De zaak staat 
inmiddels op scherp

Aanleiding vormde het beroep van de Bund 
für Umwelt und Naturschutz Deutschland 
tegen een vergunning voor een kolencentrale 
in Lünen, NordrheinWestfalen. De Duitse 
rechter die de zaak behandelde, constateerde 
dat hij het beroep van de Bund, gezien het 
bepaalde in § 42 VwGO, niet inhoudelijk zou 
kunnen beoordelen, nu geen van de door de 

Bund tegen de vergunning voor de kolencen
trale aangevoerde beroepsgronden inhield dat 
inbreuk werd gemaakt op een materieel indi
vidueel recht. Echter, zo vroeg de rechter zich 
vervolgens af, is het onthouden van rechtsbe
scherming aan de Bund wel in overeenstem
ming met het Europees recht, in het bijzonder 
met artikel 10 bis van de MEBrichtlijn?14 
Daarin is bepaald dat de lidstaten ervoor 
moeten zorgen dat ‘leden van het betrokken 
publiek’ die ‘een voldoende belang hebben’ of 
‘stellen dat inbreuk is gemaakt op een recht’ 
beroepsrecht toekomt. 
 De Duitse rechter stelde daarover preju
diciële vragen, die inmiddels hebben geleid 
tot een conclusie van advocaatgeneraal 
 Sharpston.15 Die laat weinig aan duidelijk
heid te wensen over. Sharpston vindt dat het, 
gezien de bedoeling van artikel 10 bis van 
de MEBrichtlijn, nooit zo kan zijn dat een 
milieuorganisatie alleen maar kan opkomen 
tegen een mogelijk voor het milieu schade
lijk besluit, als dat besluit tevens inbreuk 
maakt op materiële rechten van individuele 
personen. Daarnaast vindt zij het onbestaan
baar dat de rechter wel de afwijzing van een 
vergunning voor een kolencentrale zou kun
nen toetsen (in reactie op een beroep van de 
aanvrager van de vergunning), maar niet de 
toekenning van de vergunning (als het beroep 
daartegen afkomstig is van een milieuorga
nisatie die niet kan aanvoeren dat individu
ele rechten zijn geschonden). Mocht het Hof 
advocaatgeneraal Sharpston in haar conclu
sie volgen, dan zal Duitsland meer ruimte 
moeten gaan bieden aan ideële organisaties 
om bij de bestuursrechter te procederen en zal 
het Duitse systeem wat meer op het Neder
landse gaan lijken. 

 

Mocht het Hof advocaat
generaal Sharpston in haar 
conclusie volgen, dan zal 
Duitsland meer ruimte 
moeten gaan bieden aan 
ideële organisaties om bij de 
bestuursrechter te procederen

Of dat gaat gebeuren, is nog ongewis, maar 
andersom is zeker dat Nederland naar Duits
land toegroeit.16 Sinds 31 maart 2010 geldt 
voor een aantal categorieën besluiten, met 
name op het terrein van de ruimtelijke orde
ning, de Crisis en herstelwet (Chw).17 In die 
wet is een poging gedaan de kring van per

11 Hufen 2008, p. 235.
12 Een uitzondering vormt 

§ 64 Bundesnaturschutz
gesetz. Zie over de be
perkte mogelijkheden van 
milieuorganisaties om bij 
de Duitse bestuursrechter 
op te komen: Hufen 2008, 
p. 263265.

13 B.J. Schueler, ‘Tussen te 
veel en te weinig. Subjec
tivering en finaliteit in 
de bestuursrechtspraak’ 
(preadvies Vereniging 
voor Bouwrecht), in: 
B.J. Schueler, B.J. van 
Ettekoven & J. Hoekstra, 
Rechtsbescherming in het 
omgevingsrecht, Den Haag: 
Instituut voor Bouwrecht 
2009, p. 2748.

14 Richtlijn betreffende de 
milieueffectbeoordeling 
(MEB), 85/337/EEG.

15 Conclusie van 16 december 
2010 in zaak C115/09, zie: 
http://curia.europa.eu/
jurisp/cgibin/gettext.pl? 
lang=nl&num=79898783C
19090115&doc=T&ouvert=
T&seance=CONCL.

16 P.A. Willemsen, ‘Een 
relativiteitseis in het 
bestuursprocesrecht: meer 
rechtsbescherming? Een 
vergelijking tussen het 
Nederlandse en het Duitse 
bestuursprocesrecht’, 
Trema 2010, p. 345350.

17 Stb. 2010, 135, 136, 
137. Zie over de Chw: 
T. Barkhuysen & C.N.J. 
Kortmann, ‘Versnelling 
van infrastructurele en 
bouwprojecten: de crisis 
en herstelwet voorbij?’, 
AA 2010, p. 326334 
(AA20100326).
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sonen die de vernietiging van een bestuurs
besluit kan bewerkstelligen, te verkleinen. In 
de Chw gebeurt dit niet door de toegang tot de 
procedure bij de bestuursrechter te beperken, 
maar door een beperking aan te brengen 
in de gronden waarop de bestuursrechter 
een besluit kan vernietigen. Geformuleerd 
in termen van het Duitse bestuursrecht: de 
wetgever heeft niet een § 42 VwGOachtige 
bepaling in de Chw opgenomen, maar wel een 
§ 113 VwGOachtige bepaling. Tegen besluiten 
op grond van de Chw kan elke belanghebben
de in de zin van artikel 1:2 Awb opkomen, 
maar mocht de bestuursrechter constateren 
dat het besluit onrechtmatig is, dan blijft, zo 
is in artikel 1.9 Chw te lezen, desondanks 
vernietiging achterwege als het rechtsbegin
sel of de rechtsregel waarmee het besluit in 
strijd is ‘kennelijk niet strekt tot bescherming 
van de belangen van degene die zich daarop 
beroept’. Anders gezegd: een appellant kan 
een procedure tegen een besluit alleen nog 
maar winnen met argumenten die betrek
king hebben op een belang waarin hij door 
dat besluit is geraakt. De overgrote meerder
heid van door Nederlandse bestuursorganen 
genomen besluiten valt niet onder de Chw, 
maar in het wetsvoorstel van de Wet aanpas
sing bestuursprocesrecht18 is een bepaling te 
vinden die identiek is aan artikel 1.9 Chw, na
melijk artikel 8:69a Awb. Als dat wets voorstel 
kracht van wet krijgt, gaat in Nederland voor 
de volle breedte van het bestuursrecht een 
relativiteitseis gelden. 
 In hoeverre verschilt de Nederlandse 
relativiteitseis van de Duitse? Het grootste 
verschil is, zo kan worden aangenomen, niet 
procedureel (in Duitsland een dubbele toets, 
zowel bij de beoordeling van de ontvankelijk
heid als bij die van de rechtmatigheid van 
het bestreden besluit, in Nederland alleen bij 
de rechtmatigheid van het bestreden be
sluit) maar materieel. In Nederland blijft de 
vernietiging van een besluit slechts achter
wege, als de rechtsregel of het rechtsbeginsel 
waarmee het in strijd is, ‘kennelijk’ niet strekt 
tot bescherming van het ‘belang’ van degene 
die zich daarop beroept. De term ‘kennelijk’ 
lijkt de rechter aan te sporen niet te snel te 
concluderen dat de geschonden norm niet 
strekt ter bescherming van het belang van 
degene die zich op die norm beroept. De term 
‘belang’ zorgt ervoor dat de beperking van de 
toegang tot de bestuursrechter organisaties 
die ideële belangen behartigen niet hoeft te 
treffen. Het in artikel 1.9 Chw en het toekom
stige artikel 8:69a Awb te lezen pleidooi voor 
voorzichtigheid sluit aan bij de wijze waarop 

in Nederland de discussie over invoering van 
een relativiteitseis wordt gevoerd.  De eerste 
rechterlijke uitspraak waarin op grond artikel 
1.9 Chw vernietiging van een onrechtmatig 
besluit achterwege is gelaten,19 geeft blijk van 
die voorzichtigheid. Voorstanders benadruk
ken dat deze eis vooral moet worden gezien 
als een middel om te voorkomen dat een ap
pellant een procedure zou winnen op gronden 
die op geen enkele wijze raken aan diens 
belang, niet om de toegang tot de bestuurs
rechter substantieel te beperken.20  Dit wil 
overigens niet zeggen dat er in Nederland 
consensus bestaat over de wenselijkheid van 
de invoering van een relativiteitseis.21 

3 Kosten
Procederen kost geld. Twee soorten kosten 
kunnen worden onderscheiden. Enerzijds de 
kosten van het gerecht (salarissen, huisves
ting, etc.), anderzijds de kosten die partijen 
maken als ze een procedure beginnen of daar
in worden betrokken (met name de kosten 
van juridische bijstand). Wie betaalt? Zowel 
in het Nederlandse als Duitse bestuursrecht 
geldt als uitgangspunt dat partijen deels 
bijdragen aan de kosten. De mate waarin ze 
bijdragen, verschilt.
 

Procederen kost geld. 
Zowel in het Nederlandse 
als Duitse bestuursrecht 
geldt als uitgangspunt dat 
partijen deels bijdragen aan 
de kosten. De mate waarin 
ze bijdragen, verschilt

Wie in Nederland beroep instelt bij de 
bestuursrechter, moet als bijdrage aan de 
kosten van het gerecht griffierecht betalen. De 
hoogte varieert. Rechtspersonen betalen meer 
dan natuurlijke personen, het griffierecht in 
hogerberoepszaken is hoger dan dat in zaken 
die in eerste aanleg door de rechtbank worden 
behandeld en in socialezekerheidszaken geldt 
een verlaagd tarief.22 Wint de  appellant de 
procedure, dan moet het bestuur zijn griffie
rechten vergoeden. Andersom geldt dat niet.23 
Boekt het bestuur succes met het hoger 
beroep dat het instelt tegen een uitspraak 
van de rechtbank, dan krijgt het wel het aan 
de appelinstantie betaalde griffierecht terug, 
maar draait de burger daar niet voor op.24 Een 
dergelijke asymmetrie is ook te zien bij de 

18 Kamerstukken II 2009/10, 
32 450.

19 ABRvS 19 januari 2011, 
LJN: BP1352, NJB 
2011/315, Bouwrecht 
2011/30 m.nt. Nijmeijer.

20 Schueler 2009; B.J. van 
Ettekoven, ‘Bestuurs
rechtspraak voor Jan & 
Alleman? Op weg naar 
een stelsel van subjec
tieve rechtsbescherming’ 
(preadvies Vereniging 
voor Bouwrecht), in: 
B.J. Schueler, B.J. van 
Ettekoven & J. Hoekstra, 
Rechtsbescherming in het 
omgevingsrecht, Den Haag: 
Instituut voor Bouwrecht 
2009, p. 73128.

21 Voor twee recente kritische 
geluiden: J.C.A. de Poorter, 
‘Doel en functie van de 
toegang tot de bestuurs
rechter: bespiegelingen 
over ontwikkelingen in het 
bestuursprocesrecht’ (pre
advies VAR), en G.T.J.M. 
Jurgens, ‘De bestuursrech
telijke relativiteitseis’, 
beide in: J.C.A. de Poorter, 
G.T.J.M. Jurgens & H.J.M. 
Besselink, De toegang tot 
de rechter beperkt (VAR
reeks 144), Den Haag: 
BJu 2010, respectievelijk 
p. 774 en p. 75153. 

22 Art. 8:41 Awb, art. 40 Wet 
op de Raad van State (Wet 
RvS), art. 22 Beroepswet 
(Berw), art. 24 Wet be
stuursrechtspraak bedrijfs
organisatie (Wbbo), art. 
27l Algemene wet inzake 
rijksbelastingen (AWR).

23 Art. 8:74 Awb.
24 Art. 43 Wet RvS, art. 25 

Berw, art. 27 Wbbo, art. 
27p AWR; M. Schreuder
Vlasblom, Rechtsbescher
ming en bestuurlijke 
voorprocedure, Deventer: 
Kluwer 2008, p. 583584.
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kosten die partijen maken om te kunnen pro
cederen, de proceskosten. Als de burger wint, 
moet het bestuur diens proceskosten betalen. 
Wint het bestuur, dan hoeft de burger niet 
de proceskosten van het bestuur te betalen.25 
Bij de vergoeding van de proceskosten gaat 
het niet om de werkelijke kosten, maar om 
forfaitaire bedragen. Bepaalde handelingen 
leveren punten op. Een punt is een aantal 
euro’s waard. Het product van beide is het 
bedrag aan proceskosten dat de verliezer van 
de procedure (tenminste, als dat het bestuur 
is) aan de winnaar moet betalen.26 
 Kort samengevat dragen in Nederland par
tijen slechts ten dele bij aan de kosten van de 
rechtspraak en worden de kosten van de win
nende partij alleen door de verliezer vergoed 
als de overheid verliest, en dan nog slechts 
ten dele.
 In Duitsland wordt onderscheid gemaakt 
tussen Gerichtskosten (de kosten van het 
gerecht) en de Außergerichtliche Kosten (de 
kosten van partijen). Wie wanneer kosten is 
verschuldigd, is geregeld in § 154 e.v. VwGO. 
Hoeveel er moet worden betaald, is geregeld 
in het Gerichtskostengesetz (GKG). 
 Bij de Gerichtskosten is het uitgangspunt 
dat de partij die verliest aan het gerecht een 
bedrag moet betalen dat is afgestemd op het 
belang van zaak (de Streitwert), en de zwaarte 
van de procedure die is gevoerd. De gerechten 
brengen regelmatig een Streitwertkatalog 
uit,27 waarin voor allerlei mogelijke bestuurs
rechtelijke zaken staat vermeld wat daarvan 
de Streitwert is. 

Bij de Gerichtskosten is 
het uitgangspunt dat de 
partij die verliest aan het 
gerecht een bedrag moet 
betalen dat is afgestemd op 
het belang van zaak en de 
zwaarte van de procedure 
die is gevoerd

Als voorbeeld: voor een Anfechtungsklage 
(§ 42 VwGO), het Duitse equivalent van het 
Nederlandse vernietigingsberoep, worden drie 
punten gerekend, de Streitwert van een beroep 
tegen een bouwvergunning voor een woonhuis 
bedraagt € 20.000. In bijlage 2 bij het GKG is 
te zien dat bij een Streitwert tot € 22.000 de 
Gerichtskosten € 311 per punt bedragen, zodat 
de kosten van een beroep tegen een dergelijke 
bouwvergunning uitkomen op € 933. 

Als de appellant wint, draait de overheid voor 
de Gerichtskosten op. Wint de overheid, dan 
moet de appellant de Gerichtskosten voldoen. 
Onder meer het asiel en het socialezeker
heidsrecht vormen hierop een uitzondering. 
Zo is in § 183 Sozialgerichtsgesetz (SGG) be
paald dat burgers in procedures in socialeze
kerheidszaken geen Gerichtskosten hoeven te 
betalen als zij een zaak bij een Sozialgericht 
verliezen. 
 De Außergerichtliche Kosten zijn de kosten 
die een partij moet maken om de procedure 
te kunnen voeren, inclusief de kosten die hij 
in de bezwaarprocedure heeft gemaakt. De 
grootste post wordt hier gevormd door de 
kosten van professionele rechtsbijstand, zij 
het dat die bijna nooit worden vergoed voor 
zover ze in de bezwaarfase zijn gemaakt. 
De verliezende partij betaalt de kosten van 
de andere partij. Echter, is de burger de 
verliezende partij, dan hoeft deze niet op te 
draaien voor de kosten die het bestuur heeft 
gemaakt bij de juridische voorbereiding van 
de zaak. De berekening van de kosten van 
rechtsbijstand vindt plaats aan de hand 
van de bepalingen van het Rechtsanwalts
vergütungsgesetz. Ook hier wordt een 
systeem gehanteerd waarbij de hoogte van 
de vergoeding is afgestemd op zowel de aard 
van de gevoerde procedure als het belang 
van de zaak.
 Tussen de uitgangspunten van het Ne
derlandse en Duitse systeem bestaan ten 
minste drie opvallende verschillen. Het eerste 
verschil betreft het socialezekerheidsrecht. 
In Duitsland wordt daar voor procederende 
burgers een categorale uitzondering ge
maakt op de regel dat de verliezende partij 
de kosten draagt. Degene die over een recht 
op uitkering procedeert en verliest, hoeft 
geen bijdrage te leveren aan de kosten van 
het gerecht of aan die van de andere partij. 
Het tweede verschil betreft het onderscheid 
dat wordt gemaakt tussen bestuur en burger 
enerzijds en tussen winnaars en verliezers 
anderzijds. In Duitsland is het uitgangspunt 
dat de verliezer – of dat nu de burger of het 
bestuursorgaan is – zowel opdraait voor de 
kosten van het gerecht als voor die van de 
winnaar, in Nederland geldt als uitgangspunt 
dat als de burger verliest, hij niet opdraait 
voor de proceskosten van het bestuursorgaan. 
Het derde verschil betreft de vaststelling 
van de hoogte van de te vergoeden kosten. 
In Nederland wordt gewerkt met forfaitaire 
bedragen, in Duitsland zijn het belang en de 
zwaarte van de zaak bepalend voor de hoogte 
van de vergoeding.

25 Art. 8:75 Awb; Schreuder
Vlasblom 2008, p. 462464.

26 Zie het op art. 8:75 Awb 
gebaseerde Besluit proces
kosten bestuursrecht.

27 Zie www.justiz.nrw.de/
BS/Hilfen/streitwert 
katalog.pdf ( laatstelijk 
 geraadpleegd op 
14  februari 2011). 
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Het Duitse systeem lijkt qua uitwerking 
evenwichtiger dan het Nederlandse. Verliest 
een burger in Duitsland een bestuursrech
telijke procedure, dan stemt zijn financiële 
verlies grosso modo overeen met het belang 
van de zaak. Wint een burger in Duitsland, 
dan kan ervan uit worden gegaan dat hij 
financieel quitte speelt. Daarentegen geldt 
in Nederland dat als een burger een pro
cedure verliest, het financiële verlies rela
tief kleiner wordt naarmate het financiële 
belang van de zaak groter wordt. Wint een 
burger in Nederland, dan is bij een juridisch 
eenvoudige zaak denkbaar dat er meer wordt 
vergoed dan de reële kosten, terwijl bij een 
ingewikkelde zaak zo goed als zeker is dat de 
proceskostenvergoeding de reële kosten niet 
dekken.
 Die verschillen hebben als consequentie 
dat in Nederland verliezen minder riskant is 
dan in Duitsland, en steeds minder riskant 
wordt naarmate het belang van de zaak 
toeneemt. De kans dat winnen lucratief is, 
neemt toe naarmate de juridische complexi
teit van de zaak afneemt. Op grond van die 
verschillen kan worden aangenomen dat het 
in Duitsland geldende systeem zorgt voor 
reëlere afwegingen (dat wil zeggen, meer 
afgestemd op het belang van de procedure en 
de winstkans) bij partijen om wel of juist niet 
naar de bestuursrechter te stappen.
 

Op grond van de verschillen 
kan worden aangenomen 
dat het in Duitsland 
geldende systeem zorgt 
voor reëlere afwegingen bij 
partijen om wel of juist 
niet naar de bestuursrechter 
te stappen

Het is niet uitgesloten dat dit beeld er over 
een paar jaar geheel anders uitziet. In 
Nederland bestaan plannen om te komen tot 
een systeem van kostendekkende griffie
rechten.28 De bestuursrechtelijke procedures 
zouden moeten worden gefinancierd door de 
gebruikers. Mocht het zover komen, dan be
tekent dit dat het griffierecht in een sociale
zekerheidszaak bij de rechtbank meer dan 
twintig keer zo hoog wordt als op dit mo
ment en in een nietsocialezekerheidszaak 
acht keer zo hoog, en derhalve (veel) hoger 
dan in Duitsland. 

4 Termijnen
Het instellen van bezwaar en beroep is zowel 
in Nederland als Duitsland aan een termijn 
gebonden. In Nederland bedraagt die zes we
ken,29 in Duitsland een maand.30 Wordt de ter
mijn overschreden, dan zijn in beide landen de 
gevolgen dezelfde: de rechter verklaart het be
roep nietontvankelijk, zodat een inhoudelijke 
beoordeling daarvan achterwege blijft. In beide 
landen kan de rechter in uitzonderingsgeval
len een termijnoverschrijding door de vingers 
zien.31 Ten slotte geldt zowel in Nederland als 
in Duitsland dat de rechter ambtshalve toetst 
of het beroep op tijd is.32 Ook al zou geen van 
de bij een procedure betrokken partijen het een 
probleem vinden dat de rechter zich een inhou
delijk oordeel vormt over een te laat ingesteld 
beroep, dan nog zal hij niet bereid zijn dit te 
doen. Hoe partijen over de termijnoverschrij
ding denken, is voor hem irrelevant. 

Een essentieel verschil tussen 
het Nederlands en Duitse 
stelsel is er op het punt van de 
bezwaartermijn

Een essentieel verschil tussen het Nederlands 
en Duitse stelsel is er op het punt van de 
bezwaartermijn. Het verschil betreft de con
sequenties van een termijnoverschrijding. De 
Nederlands bestuursrechter reageert anders 
op het door de vingers zien van een termijn
overschrijding door het bestuur dan zijn Duitse 
collega. Als een bestuursorgaan ervan afziet een 
te laat gemaakt bezwaar nietontvankelijk te 
verklaren en in plaats daarvan het bestreden 
besluit gaat heroverwegen, en vervolgens wordt 
tegen de door het bestuur genomen beslissing 
op bezwaar beroep ingesteld, dan zal de Neder
landse bestuursrechter het bestuur kapittelen. 
Hij zal oordelen dat het bestuur het bezwaar 
nietontvankelijk had moeten verklaren en niet 
inhoudelijk had mogen beoordelen. De rechter 
zal vervolgens doen wat het bestuur had moeten 
doen: hij zal – zelf in de zaak voorziend – het 
bezwaar alsnog nietontvankelijk verklaren.33 
Kort gezegd: de rechter, niet het bestuur is in 
Nederland de baas over de bezwaartermijn. 

 

De rechter, niet het bestuur is 
in Nederland de baas over de 
bezwaartermijn. In Duitsland 
laat de rechter het bestuur 
meer ruimte

28 Zie hierover: E. Bauw, 
F. van Dijk & F. van Tulder, 
‘Een stille revolutie? 
De gevolgen van de 
invoering van kostendek
kende griffierechten’, NJB 
2010/2047, p. 25282536.

29 Art. 6:7 Awb (zowel voor 
bezwaar als beroep).

30 § 70 VwGO (voor bezwaar) 
en § 74 VwGO (voor be
roep).

31 Art. 6:11 Awb; § 60 VwGO.
32 SchreuderVlasblom 2008, 

p. 311, p. 278279; F.O. 
Kopp/W.R. Schenke, Ver
waltungsgerichtsordnung 
(Kommentar), München: 
Verlag C.H. Beck 2003, 
§ 74, Rn. 3.

33 HR 22 november 2000, 
JB 2000/343; ABRvS 
17 september 2003, 
AB 2004/7; Schreuder
Vlasblom 2008, p. 175.
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In Duitsland laat de rechter het bestuur meer 
ruimte. Ook daar kan het voorkomen dat het 
bestuur de overschrijding van de termijn voor 
het indienen van een bezwaarschrift door 
de vingers ziet. Als vervolgens beroep wordt 
ingesteld tegen de door het bestuur genomen 
beslissing op bewaar, laat de bestuursrechter 
zijn opstelling bepalen door de aard van het 
geschil. Is het een meerpartijengeschil, dan is 
hij streng. Betreft het een tweepartijengeschil, 
dan is hij soepel. De ratio van zijn opstelling: 
het rechtszekerheidsbeginsel.34 Zijn bij een 
geschil meerdere partijen betrokken, bijvoor
beeld een vergunninghouder en een derde
belanghebbende, dan dient de bezwaartermijn 
met name de rechtszekerheid van de vergun
ninghouder. Die moet ervan uit kunnen gaan 
dat als binnen de termijn geen bezwaar is 
gemaakt, hij ongestoord van zijn vergunning 
gebruik kan maken. Het is in strijd met de 
rechtszekerheid als het bestuur in een reactie 
op een te laat gemaakt bezwaar de verleende 
vergunning alsnog zou gaan heroverwegen. In 
tweepartijengeschillen is hoogstens de rechts
zekerheid van het bestuur in het geding. 
Hecht het bestuur daar zelf niet al te zeer 
aan, dan vindt de rechter het geen probleem 
dat het bestuur soepel is en zich bereid toont 
ook een te laat gemaakt bezwaar inhoudelijk 
te beoordelen. De rechter eist echter wel dat 
het bestuur consequent is. Bezwaarmakers 
hebben recht op een ‘fehlerfreie Ermessens
ausübung’. Dat betekent dat het bestuur niet 
naar willekeur de ene keer streng en de an
dere keer soepel kan zijn.35 Soepelheid inzake 
bezwaartermijnen moet berusten op een con
sistent beleid. Kort gezegd: soms is de rechter, 
maar meestal is in Duitsland het bestuur de 
baas over de bezwaartermijn.

Opvallend is dat het 
overgrote deel van de 
appelzaken in Nederland 
afkomstig is van burgers 
die het niet eens zijn met 
de uitspraak van de rechtbank 
en tevens dat die burgers 
slechts zelden succes boeken

5 Appelmogelijkheden
Rechtspraak kan plaatsvinden in een of meer
dere instanties. In Nederland is veelal sprake 
van twee instanties. Wie een uitspraak van 
de rechtbank in handen heeft, kan daartegen 

hoger beroep instellen.36 In Nederland wordt 
in bestuursrechtelijke zaken veelvuldig geap
pelleerd. Opvallend is dat het overgrote deel 
van de appelzaken afkomstig is van burgers 
die het niet eens zijn met de uitspraak van de 
rechtbank en tevens dat die burgers slechts 
zelden succes boeken.37 Dat roept de vraag op 
hoe een effectief gebruik van het rechtsmiddel 
van hoger beroep kan worden bevorderd. 
 Het Duitse bestuursrecht kent weliswaar 
als regel rechtspraak in drie instanties, maar 
een uitspraak van de bestuursrechter in eer
ste aanleg biedt geen garantie voor toegang 
tot de appelinstantie. Hoger beroep is er aan 
verlof gebonden. Het verlofstelsel bestaat 
in Duitsland sinds 1996 en is neergelegd in 
§ 124 en § 124a VwGO. Een verzoek om verlof 
moet worden ingediend bij het Verwaltungs
gericht dat de uitspraak heeft gedaan die de 
verzoeker in hoger beroep wil aanvechten. 
Het bevoegde Oberverwaltungsgericht beslist 
vervolgens op het verzoek. Verlof wordt 
verleend als ernstige twijfel bestaat over de 
juistheid van het oordeel van het Verwal
tungsgericht, als een zaak feitelijk of juridisch 
bijzonder gecompliceerd is, als een zaak van 
principieel belang is, als de uitspraak van het 
Verwaltungsgericht afwijkt van de recht
spraak van een of meer hogere rechterlijke 
instanties of als sprake is van een gebrek in 
de procedure die de uitkomst van het be
roep bij het Verwaltungsgericht kan hebben 
 bepaald.38

 De invoering van het verlofstelsel in 
Duitsland heeft geleid tot een afname van 
het aantal appelzaken. In de eerste plaats is 
het aantal verzoeken om verlof, in vergelij
king met het aantal appelzaken voordat het 
verlofstelsel werd ingevoerd, met een kwart 
gedaald.39 De grootste winst betreft echter het 
aantal gehonoreerde verzoeken om verlof in 
vergelijking met het aantal ingediende ver
zoeken. De Oberverwaltungsgerichte honore
ren niet meer dan een op de zeven verzoeken 
om verlof. De beide effecten tezamen hebben 
er toe geleid dat de Duitse appelrechters sinds 
de invoering van het verlofstelsel tien keer zo 
weinig hogerberoepszaken hoeven te behande
len als voor invoering van het verlof.
 

Gezien de enorme filterwerking 
van het Duitse verlofstelsel, zal 
invoering in Nederland hoe dan 
ook tot efficiencywinst leiden. 
Maar kent een verlofstelsel 
alleen maar voordelen? 

34 De soepelheid van de 
Duitse bestuursrechter op 
dit punt is omstreden. 
Zie bijvoorbeeld:  
Kopp/Schenke 2003,  
§ 74 VwGO, Rn. 9.

35 VGH Mannheim, DVBl. 
1982, 206. Zie daarover 
Hufen 2008, p. 87.

36 Tenzij die uitspraak is 
gewezen met toepassing 
van art. 8:54 Awb.

37 A.T. Marseille, ‘De span
ning tussen waarborgen en 
efficiency bij de toegang tot 
de bestuursrechter’, in: A.T. 
Marseille, A.D. Reiling & 
J.D.A. den Tonkelaar, 
Toegang tot de rechter, Den 
Haag: BJu 2010, p. 1132.

38 J.M. Buscher, Die 
Zulassungs berufung im 
Verwaltungsprozeß, Ber
lijn: Dunker & Humblot, 
2004; A.T. Marseille & 
A.J.H. Smit, ‘Verlof in het 
Nederlandse bestuursrecht 
naar Duits of Engels voor
beeld?’, Gst. 2009 (7315), 
33, p. 175188.

39 Buscher 2004, p. 345; 
Statistisches Bundesamt, 
Rechtspflege Verwaltungs
geriuchte (Fachserie 10, 
Reihe 2.4), 2008; zie:  
wwwec.destatis.de.
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Is een verlofstelsel zoals men dat in Duits
land kent een goed middel om kansloze 
hogerberoepszaken bij de appelrechter weg te 
houden? Eén ding is zeker. Gezien de enorme 
filterwerking van het Duitse verlofstelsel, 
zal invoering in Nederland hoe dan ook tot 
efficiencywinst leiden. Maar kent een verlof
stelsel alleen maar voordelen? Het meest voor 
de hand liggende bezwaar is dat niet valt uit 
te sluiten dat door de selectie zaken buiten de 
boot vallen die, als ze wel tot het hoger beroep 
waren toegelaten, tot de vernietiging van de 
rechtbankuitspraak hadden geleid. Invoering 
van een verlofstelsel betekent de bewuste 
aanvaarding van dat risico, niet alleen omdat 
de selectie nooit perfect is, maar ook omdat 
een verlofstelsel per definitie inhoudt dat 
wordt geaccepteerd dat een in eerste aanleg 
gedane uitspraak alleen aan een appelrechter 
wordt voorgelegd als reeds op het eerste ge
zicht duidelijk is dat er een aanzienlijke kans 
is dat de hogerberoepsrechter tot een ander 
oordeel komt dan de rechter in eerste aanleg. 
Dat neemt niet weg dat vraagtekens zijn te 
plaatsen bij de eenduidigheid van de verlof
criteria. Duitse cijfers illustreren dat. Uit 
een vergelijking tussen de Oberverwaltungs
gerichte in Koblenz, Schleswig, Lüneburg en 
Frankfurt in de jaren 1997 en 1998 blijkt dat 
het percentage gehonoreerde verzoeken om 
verlof uiteenloopt van 36% (Koblenz in 1998) 
tot 2% (Frankfurt in 1997).40 Toepassing van 
dezelfde criteria leidt bij de ene rechterlijke 
instantie tot een uiterst stringent toelatings
beleid, bij de andere tot een relatief soepele 
benadering. 

Voor wat betreft de kosten,  
termijnen en appelmogelijk
heden lijkt het Duitse stelsel 
meer doordacht en beter in 
balans dan het Nederlandse

6 Conclusie
Aan het begin van deze bijdrage is gesteld dat 
bij het beoordelen van het stelsel van toegang 
tot de bestuursrechter steeds drie vragen 
aan de orde zijn. Zijn de toegangsregels 
werkbaar? Zijn de uitkomsten fair? Blijven 

de kosten van de rechtsbescherming binnen 
de perken? Idealiter biedt een stelsel van 
toegangsregels een perfecte balans tussen die 
drie eisen. Hoe verhouden het Nederlandse 
en het Duitse stelsel zich wat dat betreft tot 
elkaar? Voor wat betreft de kosten, termij
nen en appel mogelijkheden lijkt het Duitse 
stelsel meer doordacht en beter in balans dan 
het Nederlandse. Dat blijkt vooral als wordt 
gekeken naar de verschillen tussen de regels 
die gelden voor bezwaar, beroep en hoger 
beroep. Voor elk van die op elkaar volgende 
procedures geldt in Duitsland dat de regels 
strenger worden, de procedure formeler, het 
proces risico groter en de toegang derhalve 
beperkter. Duitsland zou voor Nederland op 
die punten, met name voor wat betreft de 
regeling van de kosten, als voorbeeld kunnen 
dienen. Voor de beroepsbevoegdheid geldt dat 
niet. Daar lijkt het Nederlandse stelsel meer 
in balans. De Nederlandse bestuursrechter 
hoeft minder energie te steken in de beoorde
ling van de beroepsbevoegdheid en heeft, an
ders dan zijn Duitse collega, de mogelijkheid 
te oordelen over besluiten waarvan ter discus
sie staat of ze het algemeen belang dienen, 
ook al zijn er geen individuele personen aan 
te wijzen die er direct door in hun belangen 
worden geraakt. 

Het stelsel zal door de 
voorgestelde wijziging van de 
regeling van de griffierechten 
volledig worden ontwricht. 
Mijn advies zou zijn: ga 
kijken in Duitsland alvorens 
verstrekkende beslissingen 
te nemen

Of de voorgestelde toevoeging van een relati
viteitseis het Nederlandse stelsel uit balans 
zal brengen, zal vooral afhangen van de invul
ling daarvan door de bestuursrechter. Voor de 
voorgestelde wijziging van de regeling van de 
griffierechten ligt dat anders. Het stelsel zal 
daar niet door uit balans raken, maar er vol
ledig door worden ontwricht. Mijn advies zou 
zijn: ga kijken in Duitsland alvorens verstrek
kende beslissingen te nemen.

40 A.T. Marseille, K.J. de 
Graaf & A.J.H. Smit 2007, 
Ruimte voor rechtsvorming, 
Den Haag: BJu 2007, p. 64.


