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Stellingen, behorend bij het proefschrift ‘De stap naar hoger beroep: Een 

onderzoek naar appelgedrag van burgers in bestuursrechtelijke zaken’ door 

Martje Boekema. 

 

 

1. Enkel een theoretisch model waarin verklaringen uit het rationele 

keuzemodel, het beperkt rationele keuzemodel, procedurele en 

distributieve rechtvaardigheid worden gecombineerd, kan de interactie 

tussen overheidsinstanties en burgers accuraat weergeven (dit 

proefschrift, paragraaf 8.3). 

 

2. Van de burgers die betrokken zijn in een rechtelijke procedure 

overschat het merendeel de eigen kans op succes (dit proefschrift, 

paragraaf 4.3, paragraaf 7.5). 

 

3. De aanwezigheid van een rechtsbijstandsverlener in bestuursrechtelijke 

zaken leidt niet tot een betere inschatting van de kans op succes door de 

burger, maar juist tot een hogere geneigdheid om door te procederen 

(dit proefschrift, paragrafen 7.3 en 7.5). 

 

4. Een sterke verhoging van de griffierechten zal leiden tot een 

significante afname van het gebruik van de appelprocedure in 

bestuursrechtelijke zaken, ook in relatief kansrijke zaken (dit 

proefschrift, paragraaf 7.6). 

 

5. Het sunk cost effect speelt geen aantoonbare rol bij de keuze hoger 

beroep in te stellen in bestuursrechtelijke zaken (dit proefschrift, 

paragraaf 7.3). 

 

6. Naarmate een burger de procedure bij de rechtbank en de uitspraak van 

de rechter als meer rechtvaardig ervaart, is de kans dat hij hoger beroep 

instelt kleiner (dit proefschrift, paragrafen 4.4 en 4.5, paragrafen 7.3 en 

7.4). 

 

7. Indien de bestuursrechter in eerste aanleg de burger ter zitting 

inzicht geeft in diens bewijspositie, verkleint dat de kans dat deze 

tegen een voor hem ongunstige uitspraak hoger beroep instelt (dit 

proefschrift, paragrafen 6.5 en 7.4). 

 

  



8. Bij het streven de kwaliteit van de rechterlijke uitspaak te 

verbeteren, dient prioriteit te worden gegeven aan het verbeteren van 

de motivering boven het vergroten van de begrijpelijkheid van de 

tekst van de uitspraak (dit proefschrift, paragrafen 6.5 en 7.4). 

 

9. Indien barrières worden overwogen ter vermindering van het aantal 

hoger beroepen, verdient een grievenstelsel of verlofstelsel de voorkeur 

boven het invoeren van verplichte procesvertegenwoordiging (dit 

proefschrift, hoofdstuk 7, paragraaf 8.5). 

 

10. Er zijn geen indicaties dat de huidige verdeling van de competentie in 

hoger beroep over vier bestuursrechtelijke appelinstanties, voor burgers 

een belemmering vormt voor het verkrijgen van toegang tot het hoger 

beroep (dit proefschrift, paragraaf 2.3, paragraaf 7.6).  

 

11. Voorkomen is, ook in bestuursrechtelijke zaken, beter dan procederen 

(dit proefschrift, hoofdstuk 2, hoofdstuk 3). 

 

12. Verplichte aanwezigheid bij werkcolleges in het hoger onderwijs komt 

het niveau van de discussie in de collegezaal niet ten goede. 

 

13. Je leert pas iets uit boeken als je ze iets terug geeft (vrij naar Sándor 

Márai). 

 


