
 

 

 University of Groningen

Case note: ECLI:NL:RVS:2014:4624
de Graaf, K.J.; Marseille, A.T.

IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from
it. Please check the document version below.

Document Version
Publisher's PDF, also known as Version of record

Publication date:
2015

Link to publication in University of Groningen/UMCG research database

Citation for published version (APA):
de Graaf, K. J., & Marseille, A. T., (2015). Case note: ECLI:NL:RVS:2014:4624: AB 2015/25, Nr.
201310520/3/A1, Nr. ECLI:NL:RVS:2014:4624, sep. 03, 2014. (AB Rechtspraak Bestuursrecht; Vol. 2015,
Nr. 25).

Copyright
Other than for strictly personal use, it is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the
author(s) and/or copyright holder(s), unless the work is under an open content license (like Creative Commons).

The publication may also be distributed here under the terms of Article 25fa of the Dutch Copyright Act, indicated by the “Taverne” license.
More information can be found on the University of Groningen website: https://www.rug.nl/library/open-access/self-archiving-pure/taverne-
amendment.

Take-down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately
and investigate your claim.

Downloaded from the University of Groningen/UMCG research database (Pure): http://www.rug.nl/research/portal. For technical reasons the
number of authors shown on this cover page is limited to 10 maximum.

Download date: 24-05-2023

https://research.rug.nl/nl/publications/e324ac71-1454-4cb6-b4df-4f33604e01f5


AB 2015/25

179Afl. 4 - 2015AB

AB RECHTSPRAAK BESTUURSRECHT

Stylesheet: T1 V1.4

noegen nemen met een (zeer) beperkte vergoe-
ding van de totale kosten, heeft waarschijnlijk 
te maken met het feit dat Chemie-Pack en haar 
bestuurder onvoldoende verhaal bieden, en de 
verzekeraar te kennen heeft gegeven de schade 
niet te dekken omdat — mogelijk — vergunning-
voorschriften zijn overtreden.    
 W.R. van der Velde             

 AB 2015/25 

 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK VAN DE 
RAAD VAN STATE  
 3 september 2014  , nr. 201310520/3/A1  
 (Mr. A.W.M. Bijloos) 
 m.nt. K.J. de Graaf en A.T. Marseille 

 Art. 6:5, 8:54, 8:55 Awb  

 ECLI:NL:RVS:2014:4624        

 Herstelkans bij loutere verwijzing naar eerder 
aangevoerde gronden na pro forma beroep?      

 Indien in het hogerberoepschrift louter is verwezen 
naar eerder ingediende beroepsgronden en niet is 
aangegeven waarom het oordeel van de rechtbank 
onjuist is, wordt de indiener van het hoger beroep 
uitgenodigd binnen een nadere termijn van vier we-
ken aan te geven waarom de reactie van de recht-
bank onjuist is. In dit geval heeft opposante, nadat 
zij in de gelegenheid was gesteld de gronden van 
haar hoger beroep aan te vullen, de gronden van 
haar hoger beroep aangevuld door te herhalen wat 
zij bij de rechtbank heeft aangevoerd. In dat geval 
wordt niet nogmaals de gelegenheid geboden aan te 
geven waarom de reactie van de rechtbank onjuist 
is.     

 Opposante, 
 tegen 
 de uitspraak van de Afdeling van 28 maart 2014 
in zaak nr. 201310520/2/A1.       

 Procesverloop   

 Bij uitspraak van 28 maart 2014, in zaak nr. 
201310520/2/A1, heeft de Afdeling na vereen-
voudigde behandeling de aangevallen uitspraak 
bevestigd. De uitspraak is aangehecht (niet opge-
nomen;  red. ). 

 Tegen deze uitspraak heeft opposante verzet 
gedaan. 

 De zaak is door een meervoudige kamer van 
de Afdeling verwezen naar een enkelvoudige. 

 De Afdeling heeft het verzet ter zitting behan-
deld op 1 augustus 2014, waar opposante, verte-

gaan naar de rechtbank en vervolgens naar de 
ABRvS) op grond van de Winkeltijdenwet (be-
sluiten ex  artikel 10  Winkeltijdenwet gaan naar 
het CBb) — oordeelde de Afdeling gelijkluidend 
(CBb is winkeltijdenrechter, dus ook bevoegd als 
het gaat om handhavingsbesluiten) in ABRvS 10 
november 2004,   AB  2005/45 , m.nt. A.T. Marseille, 
 ECLI:NL:RVS:2004:AS3859 ). 

 Dat de Bevoegdheidsregeling niet in alle 
gevallen ondubbelzinnig duidelijk maakt 
welke bestuursrechter bevoegd is, blijkt ook 
uit de casus die leidde tot ABRvS 18 juni 2014 
( ECLI:NL:RVS:2014:2242 ). In die zaak was, 
weliswaar voor inwerkingtreding van de Be-
voegdheidsregeling, een bestuursdwangbesluit 
genomen op grond van zowel  artikel 13  Wet 
bodembescherming als  artikel 1a  Woningwet. 
Op grond van die artikelen gelastten B&W de 
eigenaar van een perceel om asbestdeeltjes van 
zijn perceel te laten verwijderen door een asbest-
verwijderingsbedrijf. Zowel voor wat betreft de 
overtreding als de inhoud van de last was sprake 
van één feitelijke situatie, maar de door B&W 
gekozen bevoegdheidsgrondslagen (artikel 13 
Wbb en art. 1a Woningwet) leiden tot verschil-
lende bevoegde bestuursrechters. Voor zover het 
bestuursdwangbesluit ziet op overtreding van 
artikel 13 Wet bodembescherming is (en was) de 
Afdeling bevoegd om kennis te nemen van het 
beroep. Voor zover het bestuursdwangbesluit ziet 
op overtreding van artikel 1a Woningwet is (en 
was) de rechtbank bevoegd om kennis te nemen 
van het beroep. Het besluit is niet splitsbaar, om-
dat één en dezelfde last is opgelegd. De Afdeling 
oordeelt kort en bondig — en eigenlijk zonder na-
dere motivering — dat het gehele beroep bij haar 
thuis hoort, omdat zij rechtsmacht heeft vanwege 
de overtreding van de Wet bodembescherming. 
Kennelijk trekt de hogere bestuursrechter in dit 
soort situaties de zaak naar zich toe.     
 9. Over de kosten zelf valt niet zo heel veel 
te melden. Wel valt op dat onder de kosten van 
toepassing van bestuursdwang niet alleen de 
kosten van de feitelijke (opruim)werkzaamhe-
den worden begrepen, maar ook advieskosten 
(inkoopbegeleiding, opstellen aanbestedingsdo-
cumenten, advocaatkosten), mits uiteraard goed 
gedocumenteerd en voor zover betrekking heb-
bend op en noodzakelijk voor de toepassing van 
bestuursdwang.     
 10. Inmiddels hebben we uit de media ver-
nomen dat de gezamenlijke overheden (water-
schap, provincie, rijk) en Chemie-Pack een schik-
king hebben bereikt. Van de totale kosten (ad 
€ 71.000.000) wordt € 4.200.000 betaald door 
Chemie-Pack en haar bestuurder. Alle procedures 
worden beëindigd. Dat de overheden — ondanks 
hun klinkende juridische overwinningen — ge-
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bank onjuist is, de indiener van het hoger beroep 
uit te nodigen binnen een nadere termijn van vier 
weken aan te geven waarom de reactie van de 
rechtbank onjuist is. 

 In dit geval heeft opposante per brief van 7 no-
vember 2013 hoger beroep ingesteld. Nadat zij in 
de gelegenheid was gesteld de gronden van haar 
hoger beroep aan te vullen, heeft opposante per 
brief van 17 december 2013 de gronden van haar 
hoger beroep aangevuld door te herhalen wat zij 
bij de rechtbank heeft aangevoerd. In dat geval 
wordt niet nogmaals de gelegenheid geboden 
aan te geven waarom de reactie van de rechtbank 
onjuist is.     
  3.  Het verzet is ongegrond.     
  4.  Voor een proceskostenveroordeling be-
staat geen aanleiding.     

 Beslissing   

 De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van 
State: 

 verklaart het verzet ongegrond.      

 Noot      

 1. In een aantal uitspraken van no-
vember 2013 (zie ABRvS 6 november 2013, 
 ECLI:NL:RVS:2013:1789 ,   AB  2014/172 , m.nt. K.J. 
de Graaf en A.T. Marseille,  JB  2013/256, m.nt. 
L.J.M. Timmermans en ABRvS 6 november 2013, 
 ECLI:NL:RVS:2013:1795 ,  JM  2014/3, m.nt. N.G. 
Hoogstra en H.D. Tolsma) heeft de Afdeling be-
stuursrechtspraak geoordeeld dat als in een (ho-
ger)beroepschrift louter wordt verwezen naar 
bezwaar- of beroepsgronden die in de procedure 
daaraan voorafgaand zijn aangevoerd, zonder 
dat de appellant toelicht waarom hij het oneens 
is met het besluit of de uitspraak waar hij tegen 
opkomt, het (hoger) beroep kennelijk ongegrond 
is, zij het dat de appellant wel de kans moet heb-
ben gehad zijn omissie te herstellen. De ratio van 
deze jurisprudentielijn is tweeledig. Allereerst: 
gronden moeten zich richten tegen de beslissing 
die het object is van de rechterlijke toetsing. In de 
tweede plaats: vanwege de overeenkomst met de 
situatie dat in het geheel geen gronden zijn aan-
gevoerd (in welke gevallen een inhoudelijk be-
oordeling van het beroep achterwege blijft), moet 
een herstelkans zijn geboden voordat de rechter 
het doek laat vallen.     
 2. Voor een kritische waardering van de 
jurisprudentielijn van de Afdeling zij verwezen 
naar de in de vorige alinea genoemd annotaties. 
In deze noot beperken we ons tot de toepassing 
ervan op een situatie die in de uitspraken van 
november 2013 niet aan de orde was, namelijk 
dat in een hogerberoepschrift in het geheel geen 

genwoordigd door mr. H.T. Kruijt, advocaat te Den 
Haag, is verschenen.     

 Overwegingen     

  1.  Opposante heeft per brief van 7 novem-
ber 2013 hoger beroep ingesteld. Vervolgens is zij 
in de gelegenheid gesteld de gronden van haar 
hoger beroep aan te vullen. Per brief van 17 de-
cember 2013 heeft opposante de gronden van 
haar hoger beroep aangevuld door te herhalen 
wat zij bij de rechtbank heeft aangevoerd.     
  2.  In de uitspraak van 28 maart 2014 is over-
wogen dat het in hoger beroep door opposante 
voorgedragen betoog louter een herhaling is van 
wat zij bij de rechtbank heeft aangevoerd. Nu de 
rechtbank hierop in haar uitspraak is ingegaan 
en opposante in hoger beroep niet heeft aange-
voerd waarom de desbetreffende overwegingen 
onjuist, dan wel onvolledig zijn, is in hetgeen zij 
heeft aangevoerd geen grond gevonden om de 
aangevallen uitspraak te vernietigen. Voorts is 
overwogen dat het betoog dat de rechtbank ten 
onrechte de rechtsgevolgen van het besluit van 
4 juni 2010 in stand heeft gelaten, evenmin tot 
vernietiging van de aangevallen uitspraak kan 
leiden, reeds omdat de rechtbank dat niet heeft 
gedaan.     
  2.  Verzet als bedoeld in  artikel 8:55  van de 
Awb, betreft uitsluitend de vraag of de Afdeling 
ten onrechte tot vereenvoudigde behandeling is 
overgegaan wegens in dit geval kennelijke onge-
grondheid van het hoger beroep. De verzetpro-
cedure biedt niet de mogelijkheid om alsnog de 
gronden nader aan te vullen. 

 Opposante betoogt in haar verzetschrift dat 
haar hogerberoepschrift voldeed aan de daaraan 
in artikel 6:5 gelezen in verbinding met  artikel 
6:24  van de Awb gestelde eisen. Wegens de com-
plexiteit van de zaak wenste zij het hoger beroep 
op een later tijdstip te motiveren. Volgens oppo-
sante bestond geen grond voor het oordeel dat 
haar hoger beroep kennelijk ongegrond was. 

 In hetgeen opposante heeft aangevoerd, 
wordt geen grond gevonden voor het oordeel dat 
de Afdeling ten onrechte op basis van de stukken 
het hoger beroep met vereenvoudigde behande-
ling, en derhalve zonder behandeling ervan ter 
zitting, kennelijk ongegrond heeft verklaard. De 
ter zitting door opposante aangehaalde uitspraak 
van de Afdeling van 6 november 2013 in zaak 
nr. 201112188/1/A4 ( www.raadvanstate.nl ) geeft 
geen grond voor een dergelijk oordeel. In die uit-
spraak is, voor zover hier van belang, overwogen 
dat de Afdeling het aangewezen acht om, indien 
in het hogerberoepschrift louter is verwezen 
naar eerder ingediende beroepsgronden en niet 
is aangegeven waarom het oordeel van de recht-
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de Afdeling dan? Blijkbaar acht de Afdeling de 
situatie waarin pro-forma hoger beroep is inge-
steld zodanig vergelijkbaar met die waarin louter 
wordt verwezen naar eerder aangevoerde gron-
den, dat het bieden van een hersteltermijn na een 
pro-forma hogerberoepschrift niet kan worden 
gevolgd door nogmaals een hersteltermijn voor 
het aanvoeren van gronden tegen de bestreden 
uitspraak. De Afdeling biedt slechts eenmaal een 
hersteltermijn voor het verzuim dat geen gron-
den in de zin van art. 6:5 Awb zijn aangevoerd en 
beschouwt bovendien loutere verwijzingen naar 
eerder aangevoerde gronden niet als gronden in 
de evenbedoelde zin. Gelet op wat we hiervoor 
hebben betoogd, overtuigt deze redenering ons 
niet direct. Reden om de door de Afdeling in 
deze uitspraak gevolgde lijn aanvaardbaarder te 
achten, zou kunnen zijn dat in de reactie van de 
Afdeling op het pro-forma hogerberoepschrift 
expliciet zou staan vermeld dat de gronden van 
het hoger beroep zich dienen te richten tegen de 
aangevallen uitspraak. Uit de uitspraak blijkt ech-
ter niet dat dit het geval was.     
 4. Deze uitspraak is ook gepubliceerd in  JB  
2014/199, m.nt. J.H. Keinemans.    
 K.J. de Graaf en A.T. Marseille             

 AB 2015/26 

 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK VAN DE 
RAAD VAN STATE  
 3 september 2014  , nr. 201303433/1/A3  
 (Mrs. M. Vlasblom, R. van der Spoel, B.J. van Et-
tekoven) 
 m.nt. P.J. Stolk 

 Art. 8 Wet openbaarheid van bestuur  

 ECLI:NL:RVS:2014:3263        

 Actieve openbaarmaking niet rechtens af-
dwingbaar. Orde ter zitting wordt bepaald 
door de voorzitter. Informatie over stralingsge-
gevens. Civielrechtelijke aansprakelijkstelling.      

 Uit het proces-verbaal van de zitting volgt dat de 
rechtbank aan appellant kenbaar heeft gemaakt dat 
de rechtmatigheid van het besluit van 18 juli 2012 
ter toetsing voorligt en het geschil zich hiertoe be-
perkt. De rechtbank heeft hem te kennen gegeven 
dat hij zijn pleitnota alleen mag voorlezen voor zo-
ver deze ziet op de weigering van het college om de 
door hem gevraagde stukken openbaar te maken. 
Aan appellant is de gelegenheid geboden om de on-
derdelen van de pleitnota voor te dragen voor zover 
die het besluit van 18 juli 2012 betrof. Weliswaar is 
appellant niet in staat gesteld de gehele door hem 

gronden worden genoemd en om uitstel voor 
het indienen daarvan wordt verzocht. Kortom, 
een pro-forma hogerberoepschrift. Centraal in 
bovenstaande uitspraak staat de vraag of de ap-
pellant, als zijn verzoek om uitstel door de rechter 
is gehonoreerd ( art. 6:6  Awb) en de alsnog inge-
diende gronden louter een herhaling vormen van 
wat eerder in bezwaar of beroep naar voren is 
gebracht, nog de kans verdient om te laten we-
ten waarom hij het niet eens is met de uitspraak 
waartegen hij opkomt. De Afdeling vindt van niet.     
 3. De in november 2013 ingezette juris-
prudentielijn blijkt daarmee nog strenger dan 
gedacht. Of de hoofdlijn van deze jurisprudentie 
blijkt nu plotseling relatief soepel — het is maar 
hoe je het bekijkt. Degene die zich in zijn (hoger)
beroepschrift louter beperkt tot het herhalen van 
de door hem in de aan het (hoger) beroep vooraf-
gegane procedure naar voren gebrachte gronden, 
wordt er op gewezen dat dit niet voldoende is en 
krijgt de kans alsnog te motiveren waarom hij het 
met de beslissing op het bezwaar of beroep niet 
eens is. Wie echter een pro-forma (hoger)beroep-
schrift indient en om een termijn vraagt voor het 
indienen van gronden ( art. 6:6  Awb), krijgt die 
kans niet als hij zich binnen de gegunde termijn 
beperkt tot het herhalen van zijn in de vooraf-
gaande procedure naar voren gebrachte gronden. 
Hij wordt direct geconfronteerd met de kennelij-
ke ongegrondverklaring van zijn (hoger) beroep. 

 Het is ons niet duidelijk waarom degene die 
in zijn beroepschrift nalaat te vermelden waarom 
hij het met de aangevochten beslissing niet eens 
is, anders wordt behandeld dan degene die dat 
in een nader geschrift in het vervolg op zijn pro-
forma beroepschrift nalaat. In de eerste situatie 
constateert de rechter reeds bij lezing van het be-
roepschrift dat de appellant het spel niet volgens 
de regels speelt, in de tweede situatie constateert 
hij dat pas bij kennisname van de enige tijd na 
het pro-forma (hoger)beroepschrift ingediende 
gronden. Als de Afdeling vindt dat een appellant 
die er mee volstaat de in de voorafgaande proce-
dure naar voren gebrachte gronden van bezwaar 
of beroep te herhalen, niet rauwelijks met de 
consequenties van zijn nalatigheid mag worden 
geconfronteerd, dan zou de rechter iedereen die 
in de fout gaat een herkansing moeten bieden, 
ongeacht of die fout al zichtbaar is in het beroep-
schrift, of pas na het aanvoeren van de gronden 
in een aanvullend beroepschrift. Dit alles klemt te 
meer, nu de eis die de Afdeling aan het (hoger)
beroepschrift stelt niet expliciet in de tekst van 
 art. 6:5 lid 1  aanhef en sub d Awb valt te lezen en 
de memorie van toelichting bij de Awb ( PG Awb 
II , p. 24 en 79) evenmin duidelijk steun biedt voor 
de opvatting van de Afdeling over wat het ob-
ject is van de rechterlijke toetsing. Wat beweegt 
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