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Wetenschap618

Processuele beslissingen 
van de bestuursrechter: 
biased ten gunste van de 
overheid?

Bert Marseille & Marc Wever1

De bestuursrechter kan bij het behandelen van een beroepszaak procedurele beslissingen nemen die ten  

gunste van de burger of juist ten gunste van het bestuursorgaan kunnen uitpakken. Er is reden om te  

veronderstellen dat hij vaker beslissingen neemt ten gunste van het bestuursorgaan dan van de burger.  

Maar klopt die veronderstelling? En mocht die veronderstelling kloppen: is er dan sprake van een bias ten 

opzichte van het bestuursorgaan, inhoudende dat de rechter ongerechtvaardigd het bestuursorgaan meer  

processuele mogelijkheden biedt dan de burger?

1. Inleiding
Twee jaar geleden publiceerden wij in dit tijdschrift de 
resultaten van een onderzoek naar snelheid, maatwerk en 
finaliteit in de bestuursrechtspraak.2 Een van de meest 
intrigerende bevindingen van dat onderzoek betrof de 
bevoegdheid van de bestuursrechter het vooronderzoek 
ten bate van de burger te hervatten. Destijds en op dit 
moment een actueel vraagstuk. Op dit moment, vanwege 
de kamerbreed gesteunde motie Omtzigt, die de regering 
oproept te onderzoeken of wettelijk geregeld kan worden 
dat de bestuursrechter de burger actief wijst op mogelijke 
lacunes in zijn (hoger) beroep en hem inlicht over wat hij 
kan doen om succes te boeken.3 Destijds, vanwege het 
proefschrift van André Verburg, die stelt dat de rechter 
zijn bevoegdheid het vooronderzoek te hervatten vaker 
toepast ten bate van de overheid dan ten bate van de bur-
ger.4 Ons onderzoeksmateriaal leek die stelling te bevesti-
gen, maar we konden het niet met zekerheid vaststellen. 

Aan het slot van onze publicatie van twee jaar geleden 
spraken we daarom de hoop uit dat we snel nader onder-

zoek zouden kunnen doen naar de vraag of de bestuurs-
rechter vaker processuele beslissingen neemt ten gunste 
van de overheid dan ten gunste van de burger. Na een gang 
langs de even vriendelijk als langzaam draaiende bureau-
cratische molens van de Raad voor de rechtspraak kregen 
we toestemming van die instantie om een steekproef te 
trekken uit alle uitspraken van rechters van rechtbanken 
uit 2020. We hebben die mogelijkheid benut om het onder-
zoek van twee jaar geleden, nu op basis van in totaal 445 
uitspraken, te repliceren met daarbij in het bijzonder aan-
dacht voor de vraag hoe vaak, ten bate van welke partij en 
met welk resultaat bestuursrechters gebruik maken van 
hun bevoegdheid om na de zitting niet direct uitspraak te 
doen, maar het vooronderzoek te hervatten. 

In dit artikel doen we verslag van dat onderzoek. In 
paragraaf 2 beschrijven we kort de procedure bij de 
bestuursrechter en diens bevoegdheid om het vooronder-
zoek te hervatten. Paragraaf 3 betreft de gegevensverza-
meling van ons onderzoek. Paragraaf 4 geeft een alge-

Hoe vaak, ten bate van welke partij en met welk resultaat maken 

bestuursrechters gebruik van hun bevoegdheid om na de zitting 

niet direct uitspraak te doen, maar het vooronderzoek te hervatten?
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meen beeld van de mate waarin de rechter het 
vooronderzoek hervat. In de paragraaf 5 en 6 analyseren 
we voor verschillende categorieën hervattingsbeslissingen 
door welke factoren die worden beïnvloed en wat de effec-
ten ervan zijn op de uitkomst en het tijdsbeslag van de 
procedure bij de bestuursrechter. Paragraaf 7 bevat een 
aantal conclusies.

2. Keuzevrijheid van de bestuursrechter bij 
het behandelen van beroepszaken
Wie belanghebbende is bij een besluit van een bestuurs-
orgaan, kan daartegen beroep instellen bij de bestuurs-
rechter. In reactie op het beroep vraagt de rechter bij het 
bestuursorgaan alle op de zaak betrekking hebbende stuk-
ken op. Voordat de zaak ter zitting wordt behandeld, 
bestudeert de rechter in het vooronderzoek het dossier 
van de zaak. Daarnaast heeft hij de mogelijkheid partijen 
op een comparitie op te roepen, een deskundige te benoe-
men of te gaan kijken op de plek waar het geschil over 
gaat.5 Na afsluiting van het vooronderzoek wordt de zaak 
ter zitting behandeld. Als regel sluit de rechter aan het 
eind van de zitting het onderzoek, waarna hij hetzij direct 
mondeling uitspraak doet, hetzij aankondigt dat hij bin-
nen zes weken schriftelijk uitspraak zal doen. 

Uit deze zeer beknopte beschrijving van de procedu-
re bij de bestuursrechter blijkt dat die bij de behandeling 
van beroepszaken op allerlei punten speelruimte heeft. 
Wellicht de belangrijkste en meest verstrekkende bevoegd-
heid betreft het uitstellen van de uitspraak in de zaak 
nadat die ter zitting is behandeld. De rechter kan dat 
doen door het onderzoek ter zitting te schorsen en te 
bepalen dat het vooronderzoek wordt hervat, door het 
vooronderzoek na sluiting van de zitting te heropenen of 
door de bestuurlijke lus toe te passen.6 

Schorsing en heropening
Schorsing of heropening houdt meestal in dat een van de 
partijen de gelegenheid krijgt diens standpunt nader te 
onderbouwen, maar kan ook gebeuren omdat de rechter 
een deskundige wil benoemen of een van zijn andere 
onderzoeksbevoegdheden wil toepassen. Reden voor 
schorsing of heropening kan ten slotte zijn dat de rechter 
partijen de kans wil bieden te kijken of zij een minnelijke 
oplossing voor hun geschil kunnen vinden. Na een schor-
sing of heropening kan de zaak opnieuw ter zitting wor-
den behandeld. Als de rechter een tweede zitting niet van 
meerwaarde vindt en partijen desgevraagd niet hebben 
laten weten een tweede zitting te willen, kan de rechter 
afzien van een nadere zitting.7   

De bestuurlijke lus
Toepassing van de bestuurlijke lus is aan de orde als de 
rechter constateert dat het bestreden besluit een gebrek 
bevat en hij het bestuursorgaan de kans wil bieden dat te 
herstellen. De rechter doet dan een tussenuitspraak waar-
in hij vermeldt hoe het gebrek kan worden hersteld en op 
welke termijn dat zou moeten gebeuren. Het bestuurs-
orgaan laat de rechter vervolgens weten of hij op diens 
aanbod ingaat. Is dat het geval, dan hangt de uitkomst 
van de zaak af van het oordeel van de rechter over de her-
stelpoging door het bestuursorgaan. De herstelpoging kan 
gebeuren door het nemen van een nieuw besluit of door 
een nadere onderbouwing van het gebrekkige besluit. Is 
de rechter tevreden over de herstelpoging, dan zijn twee 
verschillende uitkomsten van de procedure mogelijk. Een 
overtuigende nadere motivering van het besluit leidt 
ertoe dat het beroep gegrond wordt verklaard maar dat de 
rechtsgevolgen van het oorspronkelijke besluit in stand 
blijven. Resulteert de herstelpoging in een nieuw besluit 
dat de rechter wel rechtmatig acht, dan zal hij uitspreken 
dat het beroep van de burger wordt geacht ook te zijn 
gericht tegen dat nieuwe besluit en zal hij het beroep 
tegen het nieuwe besluit ongegrond verklaren.

De keuze voor toepassing van de bevoegdheden
Bij de beslissing om het onderzoek ter zitting te schorsen, 
het vooronderzoek te heropenen of de bestuurlijke lus toe 
te passen, gaat het om bevoegdheden van de rechter. De 
rechter heeft bij de toepassing daarvan een bijna ongelimi-
teerde vrijheid. Het is denkbaar dat partijen vinden dat hij 
een van die bevoegdheden ten onrechte niet of juist wel 
heeft gebruikt en zij de keuze van de eerstelijnsrechter in 
hoger beroep ter discussie stellen. Het komt echter zelden 
voor dat de hogerberoepsrechter de rechtbank kapittelt over 
diens beslissing het vooronderzoek wel of niet te hervatten.8 

Dat de hoogste bestuursrechters het gebruik van die 
hervattingsbevoegdheid door de rechtbank nauwelijks 

Het komt zelden voor dat de  

hogerberoepsrechter de rechtbank 

kapittelt over de beslissing het  

vooronderzoek wel of niet te  

hervatten
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begrenzen, betekent niet dat geen discussie mogelijk is 
over een optimaal gebruik ervan, al was het maar omdat 
die beslissingen van invloed kunnen zijn op de uitkomst 
van de procedure.9 In zijn analyse van de wijze waarop de 
bestuursrechter met partijen de discussie voert over hun 
bewijspositie, constateert Verburg een onevenwichtigheid 
in de normen die de hogerberoepsrechter aan de eerste-
lijnsrechtspraak stelt. Rechtbanken zijn niet verplicht 
bewijsvoorlichting aan burgers te geven (met een bewijs-
opdracht als mogelijke consequentie), terwijl de bewijs-
opdracht aan het bestuur wel is genormeerd. Als de 
bewijspositie van het bestuursorgaan tekortschiet, is de 
bestuursrechter verplicht dat te expliciteren en via een 
(formele of informele) bestuurlijke lus te laten repare-
ren.10 Daarnaast stelt Verburg dat uit de gepubliceerde 
jurisprudentie kan worden opgemaakt ‘dat het niet zo is 
dat partijen weinig bewijsvoorlichting krijgen van de rech-
ter, maar dat de burger weinig bewijsvoorlichting krijgt en 
het bestuursorgaan regelmatig wel, namelijk via de 
bestuurlijke lus’.11

Als mogelijke verklaring voor die onevenwichtigheid 
schrijft Verburg dat de rechterlijke attitude is gericht op 
de voltooiing van de besluitvorming.12 In een van de stel-
lingen bij het proefschrift staat kernachtig verwoord wat 
daar de reden voor zou kunnen zijn: ‘De bestuursrechter 
die streeft naar definitieve geschilbeslechting vereenvou-
digt de zaak die voor hem ligt als hij het bestuursorgaan 
aanwijzingen geeft voor diens argumentatie of bewijs. 
Diezelfde bestuursrechter verzwaart de zaak als hij de 
eisende burger aanwijzingen geeft voor diens argumenta-

tie of bewijs. Dat is een praktisch probleem om tot een 
gelijkwaardige aanpak te komen.’13 Anders gezegd: een 
bestuursrechter die de finale beslechting van een geschil 
naderbij wil brengen, doet er verstandig aan bewijsop-
drachten aan het bestuur te geven en bewijsopdrachten 
aan de burger achterwege te laten.

Al met al: de bestuursrechter kan bij het behandelen 
van een beroepszaak procedurele beslissingen nemen die 
ten gunste van de burger of juist ten gunste van het 
bestuursorgaan kunnen uitpakken. Er is reden om te ver-
onderstellen dat hij vaker beslissingen neemt ten gunste 
van het bestuursorgaan dan van de burger. Maar klopt die 
veronderstelling? En mocht die veronderstelling kloppen: 
is er sprake van een bias ten opzichte van het bestuursor-
gaan, inhoudende dat de rechter ongerechtvaardigd het 
bestuursorgaan meer processuele mogelijkheden biedt 
dan de burger?

3. Gegevensverzameling
Van de Raad voor de rechtspraak hebben we toestemming 
gekregen om ten behoeve van de gegevensverzameling 
van dit onderzoek uitspraken te selecteren die te vinden 
zijn op de interne site van de Rechtspraak, Porta Juris. We 
hebben voor onze selectie de maanden januari en februari 
2020 gekozen, omdat het functioneren van de rechtspraak 
op dat moment nog niet werd beïnvloed door beperkende 
coronamaatregelen. Voor onze selectie zijn we uitgegaan 
van alle uitspraken van bestuursrechters, met uitzonde-
ring van uitspraken in belastingzaken en vreemdelingen-
zaken.14 Het betrof in totaal 3067 uitspraken. Op basis van 

Wetenschap

© Cassette Bleue / Shutterstock

720-730_NJB10_ART01.indd   722 3/14/22   2:06 PM



NEDERLANDS JURISTENBLAD −     18-3-2022 −     AFL. 10  723

die verzameling hebben we twee gegevensbestanden 
samengesteld. Het eerste bevat alle uitspraken waarin 
sprake is van hervatting van het vooronderzoek door de 
rechter.15 Dat leverde 240 uitspraken op. Die hebben we 
gebruikt voor de analyse van de vraag ten bate van wie en 
met welk resultaat de rechter gebruikmaakt van zijn 
bevoegdheid het vooronderzoek te hervatten. Omdat we 
ook willen weten in hoeverre de zaken waarin het vooron-
derzoek is heropend, afwijken van een ‘gemiddelde’ zaak 
bij de bestuursrechter, hebben we een tweede gegevensbe-
stand samengesteld, op basis van een steekproef uit alle 
reguliere uitspraken uit januari en februari 2020.16 Dat 
leverde in totaal 205 uitspraken op. Die uitspraken heb-
ben we gebruikt voor een vergelijking met procedures 
waarin het vooronderzoek is hervat.17

In deze bijdrage concentreren we ons op het gebruik 
door de rechter van de verschillende bevoegdheden om na 
de zitting het vooronderzoek te hervatten. Daartoe gebrui-
ken we het bestand van 240 zaken waarin sprake is van 
hervatting van het vooronderzoek. Om iets te kunnen zeg-
gen over verschillen en overeenkomsten met de ‘gemid-
delde’ behandeling van beroepzaken gebruiken we het 
bestand van 205 uitspraken. 

Voordat we in de volgende paragrafen de bevindin-
gen van ons onderzoek presenteren, merken we op dat, 
hoewel de door ons verzamelde uitspraken een rijke bron 
van inzicht vormen over de toepassing door de bestuurs-
rechter van diens bevoegdheid het vooronderzoek te her-
vatten, die uitspraken daarvan niet een in alle opzichten 
even precies en volledig beeld bieden. Zo bevatten de uit-
spraken niet altijd informatie over de reden om het voor-
onderzoek te hervatten. Daarnaast mondt een procedure 
waarin het vooronderzoek is hervat niet altijd uit in een 
uitspraak. Soms wordt het beroep op enig moment na de 
hervatting ingetrokken. Die procedures blijven in onze 

analyse buiten beeld. We nemen aan dat dit een kleine 
minderheid betreft van de procedures bij de bestuursrech-
ter waarin het vooronderzoek is hervat,18 maar zekerheid 
daarover hebben we niet. Dat betekent dat enige voorzich-
tigheid is geboden bij de interpretatie van de bevindingen 
van dit onderzoek. 

4. Hervatting van het vooronderzoek
Afgaande op de gegevens van dit onderzoek maakt de 
bestuursrechter in 8% van de zaken die hij behandelt 
gebruik van zijn bevoegdheid na de zitting het vooronder-
zoek te hervatten.19 Zoals we eerder zagen, kan de rechter 
verschillende redenen hebben om het vooronderzoek te 
hervatten. Op basis van de 240 door ons bestudeerde uit-
spraken onderscheiden we er vier. 

De eerste reden noemen we ‘input voor oordeelsvor-
ming’. Hier biedt de hervatting van het vooronderzoek een 
of meerdere partijen de kans de oordeelsvorming door de 
rechter te beïnvloeden. De rechter stelt zich actief op, het-
zij door een of meerdere partijen de mogelijkheid te bie-
den met nadere argumenten en/of bewijs te komen, hetzij 
door een deskundige te benoemen of de bestuurlijke lus 
toe te passen.  

De tweede reden noemen we ‘zoeken naar overeen-
stemming’. De rechter wacht met het doen van een uit-
spraak om partijen de kans te bieden een minnelijke 
oplossing voor hun geschil te vinden. 

De derde reden noemen we ‘equality of arms’. Het 
betreft situaties waarin een van de partijen in een laat 
stadium van de procedure nog met nadere stukken komt 
en de andere partij de gelegenheid krijgt hierop te reage-
ren. De rechter stelt zich niet uit eigen beweging actief op, 
maar wordt door de acties of wensen van partijen min of 
meer gedwongen het vooronderzoek nog even te laten 
voortduren. 
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rechtbanken, ‘Recht vinden bij de recht-

bank’, Den Haag: Raad voor de rechtspraak 

2021, p. 24.

19. De 240 uitspraken waarin sprake is van 

hervatting van het vooronderzoek vormen 

8% van de 3067 uitspraken zaken waaruit 

ze zijn geselecteerd. In onderzoek op basis 

van een representatieve selectie van recht-

bankuitspraken uit 2018 werd gevonden 

dat heropening in 10% van de zaken 

plaatsvond (in 38 van de 369 zaken). Zie 

A.T. Marseille & M. Wever, ‘Snelheid, maat-

werk en finaliteit in bestuursrechtelijke 

procedures bij de rechtbank, NJB 

2019/2552, afl. 41. Onderzoek van minder 
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ges, maar duidt erop dat het aantal zaken 

waarin het vooronderzoek na de zitting 
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Naast deze drie redenen voor hervatting is er nog 
een beperkt aantal situaties waarin om uiteenlopende 
andere redenen het vooronderzoek wordt hervat. Voor-
beelden zijn: wachten op een nader besluit van het 
bestuursorgaan, wachten op een uitspraak in een ver-
gelijkbare zaak, verwijzing van de zaak naar een meer-
voudige kamer of wraking van de rechter.

In figuur 1 is te zien hoe vaak elk van de vier catego-
rieën zich voordoet en tevens hoe vaak de rechter 
gebruikmaakt van de drie instrumenten (schorsen; her-
openen; toepassing bestuurlijke lus) als hij het vooronder-
zoek hervat. 

In de figuur is te zien dat als de rechter zijn uit-
spraak uitstelt, ‘oordeelsvorming’ met 72% veelal de reden 
is. Op ruime afstand volgt ‘equality of arms’ met 14%. 
‘Overeenstemming’ is in 5% van de gevallen de reden om 
het vooronderzoek te hervatten.20 De categorie ‘overig’ 
betreft 9% van de uitspraken. Van de drie instrumenten 
om het vooronderzoek te hervatten wordt schorsing van 
de zitting het vaakst gebruikt (55%), gevolgd door herope-
nen (28%) en de bestuurlijke lus (17%). 

5. Drie redenen voor hervatting nader 
beschouwd
In deze paragraaf gaan we nader in op het gebruik door 
de rechter van diens hervattingsbevoegdheid ten behoeve 
van ‘input voor oordeelsvorming’, ‘zoeken naar overeen-
stemming’ en ‘equality of arms’. Omdat met name de her-
vattingen uit de categorie ‘input voor oordeelsvorming’ 
van belang zijn voor de vraag ten bate van welke partij de 
bestuursrechter zijn bevoegdheid het vaakst gebruikt, 
besteden we daar de meeste aandacht aan. Maar eerst zeg-
gen we iets over ‘zoeken naar overeenstemming’ en ‘equa-
lity of arms’. 

5.1. ‘Zoeken naar overeenstemming’ 
De gegevens waarover we in dit onderzoek beschikken, 
bieden maar een beperkt beeld van de mate waarin het 
vooronderzoek wordt hervat om partijen de kans te bie-

den met elkaar tot overeenstemming te komen. De reden: 
als een schikkingspoging succes heeft, eindigt de procedu-
re niet met een uitspraak, maar met de intrekking van het 
beroep. Bekend is wel hoe vaak procedures bij de rechter 
eindigen door intrekking, maar niet hoe vaak dat het 
gevolg is van een schikking door partijen. Onbekend is 
daarnaast hoe vaak de rechter partijen ter zitting zonder 
succes tot een schikking probeert te bewegen. Uit onze 
gegevens blijkt wel hoe vaak de rechter het vooronderzoek 
hervat om partijen de gelegenheid te geven tot overeen-
stemming te komen zonder dat dat succes heeft en welke 
van de twee partijen in dat geval als winnaar van de pro-
cedure uit de bus komt. Ons gegevensbestand bevat elf 
zaken waarin dit het geval was. In tien van de elf zaken 
besliste de rechter vervolgens ten gunste van het 
bestuursorgaan. 

5.2. ‘Equality of arms’
In ons gegevensbestand bevinden zich 32 zaken die 
onder de categorie ‘equality of arms’ vallen. We hebben 
gekeken ten bate van welke partij het vooronderzoek 
werd hervat. Als het vooronderzoek wordt hervat omdat 
een van de partijen dermate laat met nadere stukken of 
argumenten komt dat deze alleen bij de beoordeling 
kunnen worden betrokken door hervatting van het voor-
onderzoek, is die partij meestal de appellerende burger. 
In 23 van de 32 zaken was het de burger die nog in een 
laat stadium met stukken kwam, zeven keer het 
bestuursorgaan.21 Onbekend is echter hoe vaak de rech-
ter weigert om in een laat stadium aangeleverde stukken 
bij zijn beoordeling te betrekken. Het is dan ook niet met 
zekerheid te zeggen of die 32 hervattingsbeslissingen 
betekenen dat de rechter genereus of juist onbuigzaam 
is, en evenmin of het feit dat de generositeit van de rech-
ter vaker de burger betreft dan het bestuursorgaan, er op 
wijst dat de rechter ook relatief vaker ten bate van de 
burger heropent dan ten bate van het bestuursorgaan. 
Het is wel mogelijk iets te zeggen over de implicaties van 
de ruimhartigheid van de rechter voor de uitkomst van 
het geschil. Hervatting van het vooronderzoek vanwege 
‘equality of arms’ helpt in de meeste gevallen niet de par-
tij ten bate van wie dat gebeurt, al scoort het bestuursor-
gaan wel beter dan de burger. Werd ten bate van de bur-
ger hervat, dan kwam die in 22% van de gevallen als 
winnaar uit de bus, werd ten bate van het bestuursor-
gaan hervat, dan was de winst in 43% van de gevallen 
voor het bestuursorgaan.22

Wetenschap

Figuur 1. Verschillende redenen om het vooronderzoek te hervatten.
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20. Aangenomen kan worden dat schorsing 

of heropening om partijen de gelegenheid 

te geven samen tot een oplossing te komen 

vaker voorkomt. Ons bestand bevat alleen 

gevallen waarin dat niet lukte en de rechter 

alsnog een uitspraak deed. 

21. In twee gevallen betrof het beide.

22. Respectievelijk vijf van de 23 en vier 

van de zeven gevallen. 

23. Negentien van de twintig zaken waarin 

de rechter zijn onderzoeksbevoegdheden 

inzette.

5.3. ‘Input voor oordeelsvorming’
Als ‘input voor oordeelsvorming’ de reden is voor hervat-
ting kan de bestuursrechter daartoe drie instrumenten 
inzetten. De rechter kan de bestuurlijke lus toepassen, hij 
kan gebruik maken van een van zijn onderzoeksbevoegd-
heden en hij kan een of meerdere partijen de gelegenheid 
geven hun standpunten nader te onderbouwen. Als ‘input 
voor oordeelsvorming’ de reden is voor hervatting van het 
vooronderzoek, wordt in 23% van de gevallen de bestuur-
lijke lus toegepast, in 12% een van de onderzoeksbevoegd-
heden en is in 65% van de gevallen sprake van het bieden 
van gelegenheid tot nadere standpuntbepaling.

Factoren die bepalen of het vooronderzoek wordt hervat
Aangenomen kan worden dat twijfel over de op het 
beroep te nemen beslissing de belangrijkste reden is om 
het vooronderzoek, vanwege ‘input voor onderzoek’, te 
hervatten. Wanneer is de twijfel van de rechter groot 
genoeg om daartoe te beslissen? We hebben gekeken of er 
een verband is tussen bepaalde kenmerken van de proce-
dure en de beslissing om het vooronderzoek te hervatten.
Het blijkt dat over het algemeen geen sprake is van noe-
menswaardige verschillen tussen procedures die wel en 
niet tot hervatting leiden, op een enkele uitzondering na. 
De eerste uitzondering is dat in sommige categorieën 
besluiten relatief vaak sprake is van hervatting van het 
vooronderzoek (arbeidsongeschiktheidszaken vormen 
18% van de zaken bij de rechtbank, maar 25% van de 
zaken waarin het vooronderzoek wordt hervat) terwijl 
andere categorieën zaken juist zijn ondervertegenwoor-
digd (bijstandszaken vormen 20% van de zaken bij de 
rechtbank, maar slechts 12% van de zaken waarin het 
vooronderzoek wordt hervat). Een tweede uitzondering 
betreft het aantal partijen dat bij het geschil is betrokken. 
Van de zaken bij de rechtbank betreft 12% meerpartijen-
geschillen. Bij zaken waarin het vooronderzoek wordt her-
vat gaat het in 16% van de gevallen om een meerpartijen-
geschil. Opvallender is nog dat meerpartijengeschillen 
relatief sterk zijn oververtegenwoordigd in zaken waarin 
de bestuurlijke lus wordt toegepast (29% van die categorie 
betreft een meerpartijengeschil) en juist ondervertegen-
woordigd in zaken waarin de rechtbank zijn onderzoeks-
bevoegdheden inzet (daar is slechts 5% een meerpartijen-
geschil). Het opvallendste verschil betreft de professionele 
rechtsbijstand. Bij de bestuursrechter procedeert 75% van 
de burgers met hulp van een professionele rechtsbijstand-

verlener. In procedures waarin het vooronderzoek wordt 
hervat ten bate van de burger procedeert 89% van de bur-
gers met hulp van een professional, in procedures waarin 
de rechter gebruik maakt van een van zijn onderzoeksbe-
voegdheden zelfs in 95%.23 

Ten bate van wie wordt het vooronderzoek hervat?
Hervatting van het vooronderzoek kan gebeuren ten bate 
van de appellerende burger, het verwerende bestuurs-
orgaan of beide. Als de rechter gelegenheid biedt voor het 
nader onderbouwen van standpunten of voor bewijsleve-
ring, is zonder meer duidelijk ten bate van wie dat 
gebeurt: de partij of partijen die daartoe de kans wordt 
geboden. Bij de inzet door de rechter van diens onder-
zoeksbevoegdheden en bij de toepassing van de bestuur-
lijke lus ligt het genuanceerder. Desondanks is er veel 
voor te zeggen dat het primair de burger is die kan profi-
teren van het benoemen van een deskundige door de 
rechter en dat met name het bestuursorgaan profijt kan 
trekken van toepassing van de bestuurlijke lus. Bij het 
categoriseren van de verschillende soorten beslissingen 
waarmee de rechter het vooronderzoek hervat, rekenen 

we de inzet van onderzoeksbevoegdheden toe aan de cate-
gorie ‘ten bate van de burger’ en het toepassen van de 
bestuurlijke lus aan de categorie ‘ten bate van het 
bestuursorgaan’. In figuur 2 is te zien ten bate van wie het 
vooronderzoek wordt hervat en welk instrument daarvoor 
wordt toegepast.

In de figuur is in de eerste plaats te zien dat als de 
rechter het vooronderzoek hervat ten behoeve van ‘input 
voor oordeelsvorming’, dit in 24% van de gevallen gebeurt 

Figuur 2. Voor wie wordt het vooronderzoek, ten behoeve van ‘input voor oordeelsvorming’, hervat?
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ten bate van de burger, in 61% van de gevallen ten bate 
van het bestuursorgaan en in 15% van de gevallen ten 
bate van beiden. Daarnaast is te zien dat hervatting het 
vaakst gebeurt om partijen de gelegenheid te geven voor 
nadere standpuntbepaling. Dat gebeurt in 65% van de 
gevallen. Toepassing van de bestuurlijke lus is goed voor 
23%, inzet van een van de onderzoeksbevoegdheden door 
de rechter voor 12%. Hervatting van het vooronderzoek 
vindt dus bijna twee keer zo vaak plaats ten bate van het 
bestuursorgaan als ten bate van de burger.

Werken partijen mee?
Hervatting van het vooronderzoek ten behoeve van ‘input 
voor oordeelsvorming’ levert alleen wat op als partijen 
meewerken. Dat blijkt veelal het geval. Bestuursorganen 
gaan in 80% van de gevallen in op de uitnodiging om met 
toepassing van de bestuurlijke lus een gebrek in hun 
besluit te repareren. Op de mogelijkheid van nadere 
onderbouwing van standpunten wordt in 96% van de 
gevallen ingegaan. Hier is een duidelijk verschil te zien 
tussen burgers en bestuursorganen. Bestuursorganen 
benutten die mogelijkheid in 97% van de gevallen, bur-
gers in 84% van de gevallen.24

Naar wie gaat de winst?
Hervatting van het vooronderzoek betekent dat de partij 
ten behoeve van wie dat gebeurt een extra kans krijgt de 
rechter ervan te overtuigen om ten gunste van hem te 
beslissen. Succes is uiteraard niet gegarandeerd, maar (om 
enkele voorbeelden te noemen) bewijsstukken die een 
appellant aandraagt kunnen er voor zorgen dat de rechter 
alsnog de visie van de burger op de feiten volgt, de moge-
lijkheid voor het bestuursorgaan zijn besluit nader te 
motiveren kan ervoor zorgen dat de rechter er alsnog van 
overtuigd raakt dat dit besluit rechtmatig is, een rapport 
van een door de rechter benoemde deskundige kan de 
rechter tot de conclusie brengen dat de visie van de burger 
op de feiten toch klopt. Bij de bestuurlijke lus ligt het een 
slag anders. Als de rechter die inzet, betekent dat per defi-
nitie dat de rechter het besluit van het bestuursorgaan 
onrechtmatig acht. Dat neemt niet weg dat toepassing van 
de bestuurlijke lus ervoor kan zorgen dat het bestuurs-
orgaan zijn besluit materieel overeind weet te houden.25

In figuur 3 is te zien hoe vaak burger en bestuurs-
orgaan winst boeken als het vooronderzoek ten behoeve 
van een van hen (of ten behoeve van beide) wordt her-
vat.26 We onderscheiden vijf situaties: de inzet van onder-

zoeksbevoegdheden door de rechter, het bieden van gele-
genheid aan burger, bestuursorgaan of beide om met 
nadere standpunten of bewijs te komen en toepassing van 
de bestuurlijke lus. De bovenste twee rijen van de figuur 
betreffen de hervatting van het vooronderzoek ten bate 
van de burger, de onderste twee rijen hervatting ten bate 
van het bestuursorgaan, de middelste rij hervatting ten 
bate van beide. 

Uit de drie middelste rijen van de figuur blijkt dat als 
een of meer partijen de gelegenheid krijgen tot nadere 
standpuntbepaling en/of bewijslevering, het bestuursor-
gaan in de (overgrote) meerderheid van de gevallen als 
winnaar uit de bus komt.27 Bij de inzet van onderzoeks-
bevoegdheden door de rechter en bij toepassing van de 
bestuurlijke lus (bovenste en onderste rij) ligt het genuan-
ceerder. Bij de inzet van onderzoeksbevoegdheden door de 
rechter is het bestuursorgaan slechts in 40% van de geval-
len de winnaar van de procedure, bij toepassing van de 
bestuurlijke lus is de ‘winst’ in de helft van de gevallen 
voor het bestuursorgaan.

De figuur maakt ook inzichtelijk bij de inzet van wel-
ke instrumenten na de hervatting van het vooronderzoek 
welke van de partijen er het beste in slaagt de rechter aan 
zijn kant te krijgen. Opvallend is allereerst het verschil 
tussen de eerste en de tweede rij, die beide gaan over het 
hervatten van het vooronderzoek ten bate van de burger. 
Het benoemen van een deskundige leidt er in 60% van de 
gevallen toe dat de burger de procedure wint, het bieden 
van gelegenheid aan de burger voor nadere argumenten 
en/of bewijs slechts in 14% van de gevallen.

Bestuursorganen boeken meer succes als de rechter 
het vooronderzoek ten bate van hen hervat. Als het 
bestuursorgaan de gelegenheid krijgt met nadere argu-

Figuur 3. Winst en verlies bij hervatting ten bate van burger en/of bestuursorgaan.
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24. Bestuursorganen in 60 van de 62 geval-

len, burgers in zestien van de negentien 

gevallen.

25. Waar de procedure zonder toepassing 

van de bestuurlijke lus in een ‘kale’ vernieti-

ging was uitgemond, kan de bestuurlijke lus 

ertoe leiden dat het besluit van het 

bestuursorgaan weliswaar wordt vernietigd, 

maar dat de rechter de rechtsgevolgen van 

het vernietigde besluit in stand laat.

26. Ongegronde beroepen en beroepen 

waar na vernietiging de rechtsgevolgen in 

stand zijn gelaten, beschouwen wij als winst 

voor het bestuursorgaan. Is het beroep 

gegrond en leidt dat tot een kale vernieti-

ging of tot het zelf in de zaak voorzien door 

de bestuursrechter, dan zien wij dat als 

winst voor de burger. 

27. Het betreft 73% van de gevallen (80 

van de 109 zaken).

28. Procedureel: 46% (elf van de 24), 

Standpunt: 17% (negentien van de 110), 

Onderzoek: 10% (twee van de 20), 

bestuurlijke lus: 3% (één van de 36), equa-

lity of arms: 19% (zes van de 32), schik-

kingspoging: 18% (twee van de elf). 

menten en/of bewijs te komen, is het in bijna 70% van de 
gevallen winnaar van de procedure. Krijgen beide partijen 
de gelegenheid voor nadere argumenten en of bewijsleve-
ring, dan komt het bestuursorgaan zelfs in bijna 80% van 
de gevallen als winnaar uit de bus. Alleen bij toepassing 
van de bestuurlijke lus scoren bestuursorganen slechter. 
Al met al weten bestuursorganen over het algemeen de 
kansen die het hervatten van het vooronderzoek biedt 
veel beter te benutten dan burgers.

6. Effect van het hervatten van het 
 vooronderzoek op tijdigheid en finaliteit 
Hiervoor zijn we ingegaan op het effect van het hervatten 
van het vooronderzoek op de uitkomst van de zaak. Zijn 
er nog andere effecten? We analyseren er twee, tijdigheid 
en finaliteit.

6.1. Tijdigheid
Het meest zichtbare effect van het hervatten van het 
vooronderzoek is dat de procedure aanzienlijk langer 
duurt. Waar de behandeling een gemiddelde bestuurs-
rechtelijke zaak in 2020 46 weken in beslag nam, bedroeg 
de gemiddelde tijdsduur van zaken waarin het vooronder-
zoek werd hervat 71 weken. Deze gemiddelden zeggen wel 
iets, maar niet alles over de tijdigheid van de behandeling 
van beroepszaken. Dat heeft te maken met de grote varia-
tie in de doorlooptijden. Dat is in figuur 4 te zien. 

In de figuur is de doorlooptijd in weken te zien en 
daarbij het aantal zaken dat binnen een bepaald tijdsbe-
stek (per 26 weken/half jaar) wordt afgedaan. Er is sprake 
van grote verschillen in doorlooptijden van zaken waarin 
het vooronderzoek is hervat. Zo werd 4% van de zaken 
binnen een half jaar afgerond en 69% van de zaken bin-
nen anderhalf jaar. Maar de figuur laat ook zien dat na 
twee jaar 14% van de zaken nog steeds niet was afgerond. 
Tot slot is te zien dat de sterkste concentratie van zaken 
binnen de bandbreedte van een en anderhalf jaar zit (42% 

van de geschillen is in dat tijdsbestek behandeld). 
Welke factoren zijn van invloed op de doorlooptijd 

van een zaak waarin het vooronderzoek is hervat? We 
 kijken allereerst naar de reden dat het vooronderzoek is 
hervat en daarna naar het aantal zittingen dat in een 
zaak is gehouden. De verschillen tussen vier verschillende 
categorieën hervattingen zijn in figuur 5 te zien. 

In de figuur is te zien hoe veel tijd er na de zitting 
verstrijkt voordat de rechter uitspraak doet. In een zaak 
waarin de rechter het vooronderzoek niet hervat, duurt 
dat gemiddeld bijna tien weken. Wordt het vooronderzoek 
hervat, dan maakt het voor de tijd die verstrijkt tussen zit-
ting en uitspraak – op een uitzondering na – niet uit om 
welke reden dat gebeurt. Steeds duurt het dan tussen de 
30 en 34 weken voordat de uitspraak er is. De uitzonde-
ring betreft het hervatten van het vooronderzoek omdat 
de rechter een van zijn onderzoeksbevoegdheden inzet. In 
dat geval duurt het na de zitting gemiddeld dubbel zo 
lang totdat de uitspraak er is: 66 weken. Is sprake van een 
onderzoek door een deskundige, dan duren de periode 
tussen de zitting en het rapport van de deskundige en de 
periode tussen het rapport en de uitspraak beide gemid-
deld ruim een half jaar.  

Een mogelijke verklaring voor de variatie in tijd die 
verstrijkt tussen zitting en uitspraak betreft de beslissing 
om de zaak al dan niet nogmaals ter zitting te behande-
len. Wordt in een zaak het vooronderzoek hervat, dan 
volgt in 19% van de gevallen een tweede zitting. Als een 
tweede zitting wordt gehouden, duurt de periode tussen 
de eerste zitting en de uitspaak wel langer, maar niet 
spectaculair veel langer (42 weken in plaats van 33 
weken). De uitzonderlijk lange periode van 66 weken tus-
sen zitting en uitspraak in zaken waarin de rechtbank een 
van haar onderzoeksbevoegdheden gebruikt, wordt echter 
niet verklaard door de mate waarin in die zaken een twee-
de zitting wordt gehouden – om de simpele reden dat dit 
in die zaken slechts in 10% van de gevallen gebeurt.28 De 

Figuur 4. Doorlooptijd van zaken waarvan het vooronderzoek is hervat. 
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beroepen het geval. Het lukt de bestuursrechter dus niet 
beduidend minder vaak om het geschil finaal te beslechten 
als hij het vooronderzoek hervat. De vraag is dan: maakt 
het – zoals Verburg veronderstelt – uit ten bate van wie de 
rechter dat doet? Vergelijken we de zaken waar werd hervat 
ten bate van de burger met de zaken waar dat ten bate van 
het bestuursorgaan gebeurde, dan blijkt, zoals in onder-
staande figuur is te zien, dat dit niet uitmaakt. 

In beide gevallen wordt ongeveer even vaak een kale 
vernietiging uitgesproken (36% van de zaken waar ten 
bate van de burger is heropend en 40% van de zaken waar 
ten bate van het bestuursorgaan is heropend).  

Ten bate van welke partij wordt heropend is wel rele-
vant voor de keuze tussen het in stand laten van de 
rechtsgevolgen of het zelf in de zaak voorzien. Is heropend 
ten bate van de burger, dan wordt in 46% van de uitspra-
ken zelf in de zaak voorzien en worden in 18% van de uit-
spraken de rechtsgevolgen in stand gelaten. Is heropend 
ten bate van het bestuursorgaan dan is die verhouding 
omgekeerd: in 20% van de zaken wordt zelf in de zaak 
voorzien, in 39% van de zaken worden de rechtsgevolgen 
in stand gelaten. 

Er is, met het oog op de kans op finale beslechting, 

uitzonderlijk lange duur is volledig te wijten aan de tijd 
die verstrijkt voordat de deskundige zijn rapport uit-
brengt en de tijd die partijen krijgen voor schriftelijk com-
mentaar op dat rapport.

6.2. Finaliteit
Is er een verband tussen de inzet van bevoegdheden in 
het kader van het vooronderzoek en de finale beslechting 
van geschil door de rechter? De stelling van Verburg daar-
over luidde, in het kort, dat een bestuursrechter die de 
finale beslechting van een geschil naderbij wil brengen er 
verstandig aan doet om wel bewijsopdrachten te geven 
aan het bestuursorgaan, maar niet aan de burger. Onze 
steekproef biedt de mogelijkheid deze stelling (tentatief) 
te toetsen. 

Van de 240 zaken uit onze steekproef waarin de rech-
ter het vooronderzoek hervatte, was het beroep in 48% 
van de gevallen ongegrond en in 45% van de gevallen 
gegrond.29 Dat wijkt af van verhouding in de representa-
tieve dwarsdoorsnede van alle zaken. Daar was 70% van de 
beroepen ongegrond en 26% gegrond. Dat betekent dat 
een beroep bijna tweemaal zo vaak gegrond is als de rech-
ter gebruik maakte van zijn bevoegdheid het vooronder-
zoek te hervatten. Dat gegeven betekent dat de bestuurs-
rechter ook vaker een inspanning zal moeten leveren om 
het geschil finaal te beslechten. Bij een ongegrond beroep 
is immers per definitie sprake van de finale beslechting 
van het geschil. Bij een gegrond beroep is alleen sprake 
van finale beslechting als de rechter zelf in de zaak voor-
ziet of de rechtsgevolgen in stand laat. 

Als de rechter beslist om het vooronderzoek te hervat-
ten en de uitkomst van de procedure was dat het beroep 
gegrond was, lukte het in 62% van de gevallen desondanks 
om het geschil finaal te beslechten. In de zaken uit onze 
representatieve dwarsdoorsnede was dat in 66% van de 

Figuur 5. Aantal weken tussen (eerste) zitting en uitspraak
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Figuur 6. Finale beslechting als is heropend ten bate van de burger/het bestuursorgaan.
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gegrond.

30. In 2% van de gevallen was het beroep 

alsnog niet-ontvankelijk.

29. 240 zaken: zes keer ingetrokken (8:75a 

uitspraak), twee keer onbevoegd, zes keer 

niet-ontvankelijk, 116 ongegrond, 109 

een verschil tussen hervatting van het vooronderzoek ten 
bate van het bestuursorgaan en ten bate van de burger. 
Hervatting ten bate van het bestuursorgaan biedt de rech-
ter (in potentie) een alternatief voor de (kale) vernietiging 
van het besluit en is daarmee – bezien vanuit de doelstel-
ling van finale geschilbeslechting – risicoloos. Dat ligt 
anders als wordt heropend ten bate van de burger. Dit 
vormt immers een alternatief voor de ongegrondverkla-
ring van het beroep en is daarmee vanuit het oogpunt 
van finale beslechting van het geschil riskant. Maar het 
risico van hervatting van het vooronderzoek ten bate van 
de burger blijkt in de praktijk beperkt. 

In 40% van de gevallen waarin het bestuursorgaan 
de kans is geboden de beslissing van de rechter in zijn 
voordeel om te buigen, lukt dat en eindigt de procedure 
alsnog in de ongegrondverklaring van het beroep.30 Van 
de overige 60% van de gevallen, waarin het besluit toch 
wordt vernietigd, wordt in meer dan de helft (36% van het 
geheel) het geschil toch finaal beslecht doordat de rechter 
zelf in de zaak voorziet of de rechtsgevolgen in stand laat. 
Kortom, als wordt heropend ten bate van het bestuursor-
gaan, wordt een geschil in 76% van de gevallen (40% plus 
36%) finaal beslecht. 

Werd heropend ten bate van de burger, dan was het 
beroep in 66% van de gevallen ongegrond en in 34% van 
de gevallen gegrond. In bijna twee derde van die zaken 
(22% van het geheel) liet de rechter de rechtsgevolgen in 
stand of voorzag hij zelf in de zaak en werd het geschil 
ondanks de vernietiging van het besluit van het bestuurs-
orgaan finaal beslecht. Al met al wordt het geschil bij een 
hervatting ten bate van de burger in 88% (22% plus 66%) 
van de zaken finaal beslecht. 

Kortom, uit onze steekproef blijkt dat noch het 
geven van een bewijsopdracht aan de burger het finaal 
beslechten van geschillen bemoeilijkt, noch het geven van 
een bewijsopdracht aan het bestuursorgaan die taak ver-
eenvoudigt. Dit heeft voor een belangrijk deel te maken 
met het feit dat burgers de hun geboden mogelijkheden 
in de grote meerderheid van de gevallen niet weten te 
benutten. 

7. Conclusies
In deze laatste paragraaf vatten we ons onderzoek samen, 
kijken we naar mogelijke verklaringen voor onze bevin-
dingen en stellen we ons de vraag of die betekenen dat bij 
beslissingen van de bestuursrechter om het vooronder-
zoek te hervatten sprake is van een bias ten gunste van 
het bestuursorgaan. 

Bevindingen
Er zijn talloze redenen voor de rechter om ter zitting, of 
na afloop daarvan, te beslissen het vooronderzoek te her-

vatten. Voor de overgrote meerderheid van de hervattin-
gen kan worden beredeneerd dat die met name ten bate 
van een van de partijen gebeuren. Is dat het geval, zoals 
wanneer een van de partijen de kans krijgt zijn standpunt 
nader te onderbouwen, dan gebeurt dat bijna twee keer zo 
vaak ten bate van het bestuursorgaan als ten bate van de 
burger. 

Hervatting kan effect hebben op de uitkomst van het 
geschil, de tijd die de procedure in beslag neemt en de 
kans dat de rechter het geschil finaal beslecht. Wat betreft 
de uitkomst: bestuursorganen weten de kans die de rech-
ter hun met de hervatting biedt, veel vaker met succes te 
benutten dan burgers. Wordt het vooronderzoek hervat 
ten bate van het bestuursorgaan, dan is de winst in 70% 
van de gevallen voor het bestuursorgaan. In zaken waarin 
het vooronderzoek wordt hervat ten bate van de burger, is 
de winst slechts in 14% van de gevallen voor de burger. 
Wat betreft het tijdsbeslag van de procedure: hervatting 
van de procedure na de zitting leidt tot een aanzienlijke 
vertraging van de afdoening. Waar in zaken waarin het 
vooronderzoek niet wordt hervat gemiddeld tien weken 
na de zitting uitspraak wordt gedaan, laat de uitspraak in 
zaken waar het vooronderzoek wordt hervat gemiddeld 35 
weken op zich wachten. Zaken waarin de rechter een van 
zijn onderzoeksbevoegdheden inzet, spannen in negatieve 
zin de kroon. Daar duurt het na de zitting gemiddeld 66 
weken voordat de uitspraak er is. Wat betreft de finaliteit: 
we hebben geen grote verschillen gevonden tussen zaken 
waarin het vooronderzoek wel en niet is hervat. Wel zagen 
we dat bij een hervatting ten bate van de burger relatief 
vaak zelf in de zaak wordt voorzien en dat bij een hervat-
ting ten bate van het bestuursorgaan relatief vaak de 
rechtsgevolgen in stand worden gelaten.

Verklaringen
Als de bestuursrechter het vooronderzoek hervat, doet hij 
dat twee keer zo vaak ten bate van het bestuursorgaan 
als ten bate van de burger. We noemen drie mogelijke 
verklaringen. Een eerste verklaring is die van Verburg: 
hervatting ten bate van het bestuursorgaan vergroot de 
kans dat de rechter het geschil finaal kan beslechten, her-
vatting ten bate van de burger verkleint die kans. Uit 
onze analyse blijkt niet dat deze veronderstelling klopt, 
maar ook dat dit voor een belangrijk deel te maken heeft 
met de geringe mate waarin burgers de hun geboden 
mogelijkheid met succes benutten. Een tweede mogelijke 
verklaring is dat de kans dat de rechter het vooronder-

Uit onze steekproef blijkt dat noch het geven van een bewijs-

opdracht aan de burger het finaal beslechten van geschillen 

bemoeilijkt, noch het geven van een bewijsopdracht aan het 

bestuursorgaan die taak vereenvoudigt
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Wetenschap

zoek hervat, groter is als hij verwacht dat dat zijn oordeel 
over de zaak kan veranderen. Gegeven het feit dat het 
bestuursorgaan veel vaker zijn hervattingskans benut 
dan de burger, is het niet verbazend dat rechters vaker 
hervatten ten bate van het bestuursorgaan dan ten bate 
van de burger. Een derde mogelijke verklaring is dat 
bestuursorganen er beter dan burgers in slagen de rech-
ter te overtuigen dat zij de kans verdienen hun stand-
punt nader te onderbouwen. Op basis van ons onder-
zoeksmateriaal kunnen we die verklaring niet toetsen, 
maar het feit dat de bestuursrechter, als hij het vooron-
derzoek hervat ten bate van de burger, dit vaker doet als 
die burger zich door een professionele gemachtigde laten 
bijstaan, wijst wel in die richting.

Is sprake van een bias?
Uit ons onderzoek blijkt dat de bestuursrechter het voor-
onderzoek vaker hervat ten bate van het bestuursorgaan 
dan ten bate van de burger. Maar is ook sprake van een 
bias? Van een bias van de bestuursrechter in het voordeel 
van de overheid is sprake als in een situatie waar er een 
gegronde reden (zoals: een gerede kans dat de hervatting 
tot een andere uitkomst van de zaak leidt) is het vooron-
derzoek te hervatten ten bate van het bestuursorgaan, de 
kans groter is dat dit daadwerkelijk gebeurt dan in een 
situatie waarin er een even gegronde reden is om het 
vooronderzoek te hervatten ten bate van de burger. Uit-
gaande van die omschrijving kunnen we op basis van de 
door ons verzamelde gegevens de vraag of bij hervattings-
beslissingen van de bestuursrechter sprake is van een bias 
ten gunste van de overheid, niet beantwoorden.

Dat neemt niet weg dat de bevindingen van dit 
onderzoek ons zicht op het gebruik van de hervattingsbe-
voegdheid door de rechter wel hebben gescherpt. Het 
betreft de volgende drie punten.

In de eerste plaats is het, los van de vraag naar de 
gegrondheid van de reden voor hervatting van het voor-
onderzoek, uit een oogpunt van procedurele rechtvaardig-
heid ongelukkig als de rechter bevoegdheden die de pro-
cespositie van partijen kunnen versterken, veel vaker 
gebruikt ten bate van de ene dan ten bate van de andere 
partij.

In de tweede plaats denken we dat er voor de rech-
ter alle reden is om niet al te overenthousiast gebruik te 
maken van zijn hervattingsbevoegdheden met als doel 
het geschil finaal te beslechten. In de eerste plaats kost 
hervatten tijd, zodat allerminst ondenkbaar is dat een 
‘kale’ vernietiging van het bestreden besluit in combina-
tie met een duidelijke opdracht aan het bestuursorgaan 
hoe te handelen na de vernietiging, sneller zorgt voor de 
definitieve beslechting van het geschil dan een uitspraak 
waarin – na een hervatting van het vooronderzoek – de 
rechtsgevolgen van het vernietigde besluit in stand wor-
den gelaten of zelf in de zaak wordt voorzien. In de twee-
de plaats is de bevoegdheid om zelf in de zaak te voor-
zien geen neutraal instrument.31 In theorie wel, omdat 

als de rechter kiest voor een kale vernietiging in een 
zaak waar hij ook zelf in de zaak had kunnen voorzien, 
het bestuursorgaan na de vernietiging een nieuw besluit 
kan nemen dat exact overeenkomt met de inhoud van de 
uitspraak die de rechter had gedaan als hij zelf in de 
zaak had voorzien. Maar in de praktijk kan het heel 
anders lopen. Na een kale vernietiging kan het geschil 
weer alle kanten op en is er een gerede kans op een voor 
de burger gunstigere uitkomst dan als de rechter zelf in 
de zaak had voorzien.32

Ten slotte denken we dat als de rechter zijn hervat-
tingsbeslissingen evenrediger wil verdelen tussen burger 
en bestuursorgaan, zonder te vervallen in symbolische her-
vattingen ten bate van de burger, hij vaker een deskundige 
zou moeten benoemen. De reden is niet alleen dat dat 
instrument de burger betere kansen biedt op een voor hem 
gunstige wending van de procedure, maar ook dat een 
ruimhartig gebruik van die bevoegdheid in lijn is met de 
Korošec-uitspraak van het EHRM.33 Het grote nadeel van 
het benoemen van een deskundige is dat het de afdoening 
van de zaak enorm vertraagt: gerekend vanaf de zitting 
duurt het gemiddeld 66 weken totdat er een uitspraak ligt. 
Wij denken dat die termijn zeker tot een half jaar zou kun-
nen worden teruggebracht. Opvallend is vooral hoeveel tijd 
partijen krijgen om, nadat de deskundige zijn rapport heeft 
uitgebracht, hun visie op dat rapport met elkaar te bedis-
cussiëren. Het zou helpen als de rechtbank in iedere proce-
dure waarin een deskundige is benoemd, de zaak zo snel 
mogelijk na het gereedkomen van het rapport op een zit-
ting agendeert, waar de schriftelijke reacties van partijen 
op het rapport worden besproken. Dat zou de afdoening 
van zaken waarin deskundigen worden ingeschakeld aan-
zienlijk bespoedigen en de drempel voor de rechter om een 
deskundige te benoemen, verlagen.  
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