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1. Inleiding

In elk systeem van geschilbeslechting speelt de vraag hoe 
het beste gebruik kan worden gemaakt van de onafhanke-
lijke rechter. Hij mag niet onbereikbaar zijn, maar we wil-
len evenmin dat hij overbelast raakt. Voorprocedures, zoals 
de bezwaarprocedure in het bestuursrecht en procedures 
bij geschillencommissies in het privaatrecht, kunnen een 
effectief instrument zijn om te voorkomen dat de rechter 
wordt bedolven onder geschillen die ook zonder zijn aan-
dacht hadden kunnen worden beslecht. Soms zijn voorpro-
cedures verplicht (de bezwaarprocedure), soms zijn ze fa-
cultatief (de procedure bij een geschillencommissie). Soms 
doet het volgen ervan geen afbreuk aan de mogelijkheid 
het geschil in volle omvang aan de rechter voor te leggen 
(beroep bij de bestuursrechter na een bezwaarprocedure), 
soms wel (een procedure bij de civiele rechter na die bij een 
geschillencommissie).2

Over het bestuursprocesrecht wordt wel gezegd dat daar 
sprake is van een ‘civilisering’:3 het put bij voortduring 
inspiratie uit de civiele procedure en zou er steeds meer 
op gaan lijken. Nadat het recours objectif was vervangen 
door het recours subjectif,4 de appellerende burger steeds 
minder merkte van het beginsel van ongelijkheidscom-
pensatie5 en hij langzaam maar zeker in een partijenproces 
terecht kwam,6 kent de Awb inmiddels een heuse verzoek-
schriftprocedure die het mogelijk maakt de bestuursrech-
ter te benaderen zonder dat eerst de bezwaarprocedure 
hoeft te worden doorlopen.7 Wat daar ook van zij, in het 
uiterste Noordoosten van Nederland is een heel andere be-
weging te zien, die van de ‘verbestuursrechtelijking’ van 
procedures ter beslechting van civielrechtelijke geschillen.

In het eerste deel van deze bijdrage geeft ik daar twee 
voorbeelden van en betoog ik dat het niet verbazend is 
dat de bestuursrechtelijke geschilbeslechtingsprocedure 
als inspiratiebron dient voor de effectieve beslechting van 
civielrechtelijke geschillen. De reden: de toegankelijkheid 

1 Bert Marseille is werkzaam bij de vakgroep Staatsrecht, Bestuursrecht en 
Bestuurskunde van de Rijksuniversiteit Groningen.

2 P.A. Stein, Compendium burgerlijk procesrecht, Deventer: Kluwer 1995, 
p. 251-252. 

3 Zie recent: J.E. van de Bunt & M.K.G. Tjepkema, ‘Een nieuw schadeprotocol 
voor de mijnbouwschade in Groningen’, NJB 2018/588 (p. 792-800).

4 A.T. Marseille, H.D. Tolsma e.a., Bestuursrecht 2, Den Haag: Boom juridisch 
2016, p. 106.

5 Zie over dat begrip: A. Mallan, Lekenbescherming in het bestuursprocesrecht 
(diss. Tilburg), Oisterwijk: Wolf Legal Publishers 2014.

6 Y.E. Schuurmans, ‘De eigen aard van het bestuursrechtelijk bewijsrecht’, 
in: R.J.N. Schlössels e.a., Bestuursrechtelijk bewijsrecht: wetgever of rechter? 
(Preadviezen VAR). Den Haag: BJu 2009, p. 149 e.v.

7 Zie artikel 8:88 e.v. Awb.

van de bestuursrechter en de mogelijkheden die de be-
zwaarprocedure biedt voor een minnelijke oplossing van 
het geschil. Daarna richt ik de blik op de bestuursrechte-
lijke procedures van bezwaar en beroep, omdat daar – hoe 
groen het gras er vanuit civielrechtelijk oogpunt wellicht 
ook lijkt te zijn – op het punt van effectiviteit nog wel wat 
valt te verbeteren.

2. De bestuursrechtelijke procedure als 
inspiratiebron

Geschillen die in Groningen aan de orde zijn over aardbe-
vingsschade laten zien dat civiele procedures tekortschie-
ten voor het effectief beslechten van die geschillen. Vele 
tienduizenden inwoners van Groningen hebben te maken 
met aardbevingsschade als gevolg van gaswinning door 
de NAM. Wie schade heeft, kan de NAM aansprakelijk 
stellen. Kan een gelaedeerde zich niet vinden in het oor-
deel van de NAM over diens aansprakelijkheid, dan kan 
hij zich uiteraard tot de rechter wenden. De Rechtbank 
Noord-Nederland anticipeerde op een toestroom van za-
ken en stelde een Aardbevingskamer in, waar zich vervol-
gens bijna niemand meldde. In 2016 werd daarom door de 
Minister van Economische Zaken, in samenspraak met de 
NAM en de nationaal Coördinator Groningen, een faculta-
tieve voorprocedure opgezet: de Arbiter Bodembeweging. 
Het betreft, anders dan de naam doet vermoeden, geen 
arbiter in de zin van artikel 1020 Rv, maar een instantie 
die op verzoek van een gelaedeerde uitspraak doet over 
de aansprakelijkheid van de NAM voor fysieke schade aan 
bouwwerken.

Bij het opzetten van de procedure bij de Arbiter Bodem-
beweging is – bewust of onbewust – inspiratie geput uit 
de bestuursrechtelijke bezwaarprocedure. Materieel is de 
procedure bij de Arbiter het beste te vergelijken met de 
procedure ex artikel 7:13 Awb, waarin een onafhankelijke 
bezwaaradviescommissie zich over een bezwaar tegen een 
besluit van een bestuursorgaan buigt. De Arbiter verhoudt 
zich tot de NAM als de onafhankelijke bezwaaradviescom-
missie tot het bestuursorgaan. De NAM neemt de uitspraak 
van de Arbiter Bodembeweging in beginsel over, maar de 
uitspraak is niet bindend voor de gelaedeerde, die te allen 
tijde kan beslissen om de zaak alsnog voor een inhoudelijke 
toetsing aan de civiele rechter voor te leggen.8 Het volgen 
van de procedure bij de Arbiter Bodembeweging betekent 
derhalve – net als de bezwaarprocedure, maar anders dan 
gebruikelijk is in een civielrechtelijke voorprocedure bij een 

8 Zie: www.arbiterbodembeweging.nl/procedure/documenten/richtlijnen/2016/
mei/1/reglement-arbiter-aardbevingsschade.
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geschillencommissie – geen beperking van het recht op toe-
gang tot de onafhankelijke rechter.9

Sinds maart dit jaar is geen sprake meer van ‘inspireren’, 
maar van ‘conformeren’. Dat blijkt uit het Besluit mijn-
bouwschade Groningen, dat de vergoeding van aardbe-
vingsschade van het privaatrecht naar het bestuursrecht 
overhevelt. Groningers met aardbevingsschade ten gevolge 
van aardgaswinning hoeven zich sinds 19 maart 2018 niet 
meer tot de NAM te wenden, maar kunnen bij de over-
heid (de Tijdelijke commissie mijnbouwschade Groningen) 
terecht.10 De reactie van die instantie op een verzoek om 
schadevergoeding is een besluit waartegen bezwaar bij de 
Tijdelijke commissie en beroep bij de bestuursrechter mo-
gelijk is.

De overheveling van aardbevingsschadegeschillen van het 
private naar het publieke domein kan mede worden gezien 
als reactie op het tekortschieten van de procedure bij de ci-
viele rechter ter beslechting van aardbevingsschadegeschil-
len. De procedure bij de civiele rechter is voor rechtzoeken-
den te kostbaar en te gecompliceerd. De oplossing wordt 
gezocht in het inzetten van de laagdrempelige procedures 
van bezwaar en beroep.

3. De procedure bij de bestuursrechter: te 
laagdrempelig?

Dat de procedure bij de bestuursrechter laagdrempelig is, 
blijkt onder meer uit het feit dat, anders dan bij de civiele 
rechter, geen sprake is van verplichte procesvertegenwoor-
diging, dat het griffierecht laag is en het procesrisico gering. 
Maar is die procedure niet te laagdrempelig en daardoor 
minder effectief dan zou kunnen? Die vraag kwam bij mij 
op tijdens een bijeenkomst van het Ministerie van Binnen-
landse Zaken en Koninkrijksrelaties op 2 september 2015, 
waar Bart Jan van Ettekoven, de voorzitter van de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State, stelde dat veel 
mensen om de verkeerde reden gebruikmaken van de be-
stuursrechter:11

“Heel veel mensen met wie ik als bestuursrechter te ma-
ken krijg zijn boos, maar te vaak kan ik als bestuursrech-
ter niets met die boosheid.
Er zijn ten minste vier verschillende smaken: boos op het 
besluit, boos op het bestuursorgaan, boos op de buur-
man, boos op de regelgever. In theorie (her)kent de be-
stuursrechter maar één soort boosheid: boos op het be-
sluit. Daar kan hij iets mee.
Met ‘boos op de regelgever’ kan hij helemaal niets, met 
‘boos op het bestuursorgaan’ of ‘boos op de buurman’ 
maar in zeer beperkte mate.”

9 Overigens is in het reglement van de Arbiter Bodembeweging vastgelegd 
dat de NAM zich in beginsel conformeert aan de uitspraak van de Arbiter. 

10 Stcrt. 2018, 6398. Zie daaroverover het Besluit mijnbouwschade Gronin-
gen: Van de Bunt & Tjepkema 2018.

11 Ik citeer hem uit mijn hoofd, dus ik sluit niet uit dat hij het net een slag 
genuanceerder zei dan ik het hier verwoord.

Wat moet de bestuursrechter met al die boosheid? Bij het 
zoeken van een antwoord op die vraag loont het onder-
scheid te maken tussen wat de bestuursrechter moet doen 
als een boze burger zich bij hem meldt en wat het bestuurs-
rechtelijke systeem aan moet met die boosheid.

Op het moment dat de bestuursrechter met de boosheid van 
de appellerende burger wordt geconfronteerd, is het parool: 
inventariseren waar het ongenoegen zit en vervolgens de 
behandeling van de zaak daarop afstemmen.12

Het gemakkelijkst heeft de bestuursrechter het als de 
boosheid het besluit betreft. In dat geval kan hij zijn klas-
sieke taak uitoefenen (de rechtmatigheid van het bestreden 
besluit beoordelen) en er wat modernistische ingrediënten 
aan toevoegen (als hij het besluit onrechtmatig acht en 
het vernietigt, het geschil over het besluit beslechten door 
te bepalen welk besluit in de toekomst geldt). Betreft de 
boosheid het bestuursorgaan of de buurman, dan doet de 
ideaaltypische bestuursrechter het nu beter dan vroeger. 
Hij verkent met partijen of hij iets kan bijdragen aan de 
oplossing van hun conflict. Ter zitting kan hij hen op dat 
spoor zetten. De rechter moet het wel van de zitting heb-
ben, want daarna is hij partijen kwijt, althans voor zover 
hun conflict over meer of iets anders gaat dan het besluit 
waar het beroep tegen is gericht. Betreft de boosheid de 
regelgever (‘deze wet is te streng’) dan is het enige wat de 
rechter kan doen, uitleggen waarom de burger bij hem op 
de verkeerde plaats is.

Het is positief dat, anders dan tien jaar geleden, bestuurs-
rechters zich er van bewust zijn dat de conflicten die hun 
worden voorgelegd, lang niet altijd (alleen maar) het besluit 
betreffen waar het beroep zich tegen richt. Waar ik echter 
niet helemaal zeker van ben, is hoeveel bestuursrechters bij 
de behandeling van het beroep ter zitting rekening houden 
met de aard van het ongenoegen van de appellerende bur-
ger. Recent onderzoek van Klaske de Jong naar de praktijk 
bij de afdeling bestuursrecht van de rechtbank Amsterdam 
stemt optimistisch,13 maar een beperkt onderzoek dat ik 
met enkele studenten uitvoerde en waarover ik later dit jaar 
hoop te publiceren, laat een wat minder eenduidig positief 
beeld zien.

Wordt de boosheid bekeken vanuit het bestuursrechtelijke 
systeem, dan geldt dat de bestuursrechter weinig anders 
kan dan hopen dat zo weinig mogelijk van degenen die zich 
bij hem melden, tot de categorie ‘boos om de verkeerde re-
den’ behoren. Want ook al doet hij zijn best, bij die categorie 

12 Onder het kopje ‘Regievoering’ in de professionele standaarden van de be-
stuursrechter is te lezen: ‘De bestuursrechter onderzoekt of sprake is van 
een eenduidig juridisch geschil of van een conflict met achterliggende be-
langen. Hij betrekt deze in de zitting om de kans op finale beslechting van 
het conflict te maximaliseren, eventueel door behulpzaam te zijn bij een 
schikking of een mediation’. Zie: www.rechtspraak.nl/SiteCollectionDocu-
ments/Professionele-standaarden-van-de-bestuursrechter-bij-de-recht-
banken.pdf. 

13 K.A.W.M. de Jong, ‘Geen sfinx te zien. Een onderzoek naar de zaaksbehan-
deling bij de Amsterdamse bestuursrechter’, NTB 2018/16.
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boosheid is zijn speelruimte beperkt. De bestuursrechter 
heeft echter geen invloed op wie zich bij hem melden. Dus 
moet elders worden voorkomen dat mensen aan wie de be-
stuursrechter weinig te bieden heeft, zich tot hem wenden. 
Dat brengt mij bij een observatie over de bezwaarprocedure.

4. De bezwaarprocedure: voldoende 
oplossingsgericht?

De bezwaarprocedure is cruciaal in het systeem van be-
stuursrechtelijke geschilbeslechting, maar functioneert 
niet goed genoeg. Bij de bezwaarprocedure gaat het om heel 
veel geschillen (tegenover 100.000 beroepszaken per jaar bij 
de bestuursrechter staan 2,6 miljoen bezwaarzaken)14 en de 
potenties van die procedure zijn welhaast onbeperkt. De be-
zwaarprocedure weet met veel meer vormen van boosheid 
raad dan de rechter. Mijn stelling is dat de mogelijkheden 
van de bezwaarprocedure worden onderbenut. Het gaat er 
te formalistisch toe, het duurt te lang en er worden minder 
problemen opgelost dan zou kunnen. Te veel zaken gaan 
door van bezwaar naar de rechter.

Kijk je van een afstand naar de bezwaarprocedure, dan lijkt 
er reden voor optimisme. Veel bestuursorganen zeggen dat 
ze afscheid hebben genomen van de bezwaarprocedure als 
een gejuridiseerd gebeuren en dat ze een informele, oplos-
singsgerichte aanpak van bezwaren omarmen. Maar in de 
praktijk valt het tegen. Uit onderzoek blijkt dat de verbale 
vernieuwing een heel stuk verder is dan de daadwerkelijke 
vernieuwing.15

Maar er zijn ook voorbeelden van bestuursorganen die de 
daad bij het woord voegen. Ik denk dan al gauw aan een 
gemeente als Gouda, waar maximaal gebruik wordt ge-
maakt van de vrijheid die de Algemene wet bestuursrecht 
bestuursorganen biedt bij de inrichting van de bezwaar-
procedure.16 De behandeling begint daar intern en infor-
meel – direct een telefoontje, binnen een week een gesprek 
op het gemeentehuis – en is gericht op het oplossen van het 
probleem dat reden was voor het maken van bezwaar. Dat 
lukt meestal, ook in de gevallen dat de boosheid niet het 
besluit betreft, maar eerder het bestuursorgaan (klachten 
over de gang van zaken bij de besluitvorming kunnen bij de 
behandeling van het bezwaar worden meegenomen, omdat 
bezwaar- en klachtprocedure nauw aan elkaar gelieerd zijn) 
of de spreekwoordelijke buurman (de gemeente heeft meer 
aangrijpingspunten om een bemiddelende rol te spelen dan 
de rechter). Lukt het niet een oplossing te vinden voor het 
bezwaar, dan fungeert de externe adviescommissie van ar-
tikel 7:13 Awb als achtervang.

14 De Rechtspraak, Jaarverslag 2016, p. 29, respectievelijk: https://prettigcon-
tactmetdeoverheid.nl/nieuws/facts-figures-van-de-informele-aanpak.

15 M. Wever, ‘Bezwaarbehandeling door de overheid anno 2016: vooral ver-
nieuwing op papier?’, NJB 2016/2289.

16 Meer uitgebreid hierover: B.J. van Ettekoven & A.T. Marseille, ‘Afscheid van 
de klassieke procedure in het bestuursrecht?’, in: L. Coenraad e.a., Afscheid 
van de klassieke procedure: preadviezen (Handelingen Nederlandse Juris-
ten-Vereniging; Vol. 147, No. 1), Deventer: Wolters Kluwer 2017, p. 179-
180. 

Waarom gaat het in Gouda zo goed? Het eerste geheim van 
Gouda is dat er veel en goed contact is tussen de afdeling die 
de regie voert van de bezwaarbehandeling en de verschil-
lende vakafdelingen waar de bereikte overeenstemming 
moet worden geïmplementeerd. Het tweede geheim is dat 
de communicatief vaardige ambtenaren die in Gouda be-
zwaren behandelen, ook hele goede juristen zijn.

Waarom is dat goede contact tussen bezwaarbehandelaars 
en vakafdelingen belangrijk? En waarom is het belangrijk 
dat de bezwaarbehandeling in handen is van een goede ju-
risten? Dat eerste is cruciaal omdat oplossingsgerichte be-
zwaarbehandelaars alleen resultaten kunnen boeken als ze 
een willig oor vinden bij de vakafdeling. Elke creatieve op-
lossing voor een probleem tussen een bezwaarmaker en het 
bestuursorgaan moet uiteindelijk worden uitgevoerd door 
de vakafdeling waar het besluit is genomen dat aanleiding 
was voor het starten van een bezwaarprocedure. Vakafde-
ling en bezwaarbehandelaars moeten op dezelfde golfleng-
te zitten.

Juridisch inzicht is noodzakelijk om te kunnen zien welke 
mogelijkheden er zijn voor een vergelijk. Ik herinner me 
een hoorzitting – niet in Gouda – waar een bezwaar werd 
behandeld tegen een besluit ter plaatsing van een oplaad-
paal voor elektrische auto’s. De vraag van de bezwaarma-
kers was of die de oplaadpaal niet 25 meter verplaatst zou 
kunnen worden. Hun argument: er kan dan even effectief 
van de oplaadpaal gebruik worden gemaakt terwijl min-
der mensen er last van hebben. De bezwaarbehandelaar 
zei dat een verplaatsing helaas niet tot de mogelijkheden 
behoorde, omdat het college van burgemeester en wet-
houders beleidsvrijheid had bij de beslissing waar de op-
laadpaal geplaatst zou worden. B&W hadden nu eenmaal 
gekozen voor deze plek en niet voor een plek 25 meter 
verderop. Omdat ze hun vrijheid op deze manier hadden 
benut, viel daar verder niets aan te veranderen. Was de 
bezwaarbehandelaar een betere jurist geweest, dan had 
hij begrepen dat de beleidsvrijheid van B&W geen be-
lemmering vormde voor een oplossing van het probleem 
van de bezwaarmakers, maar daar juist een opening voor 
bood. Omdat de bezwaarbehandelaar een bijzonder aardig 
iemand was en hij geen spoor van twijfel liet zien toen hij 
zijn visie op het leerstuk van beleidsvrijheid ten beste gaf, 
accepteerden de bezwaarmakers zijn uitleg en namen ze 
hun verlies. Het zou me verbazen als ze tegen de negatieve 
beslissing op hun bezwaar beroep bij de rechter hebben 
ingesteld.

Al met al is een goed functionerende bezwaarprocedure 
de sleutel tot effectieve geschilbeslechting in het bestuurs-
recht. Die kan er onder meer voor zorgen dat de rechter niet 
wordt belast met geschillen waar hij niets mee kan. Maar 
het is wel nodig te investeren in die procedure, waarbij zo-
wel de wijze waarop die is georganiseerd aandacht verdient, 
als ook de vaardigheden van degenen die bij de behandeling 
van bezwaren zijn betrokken.
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5. Conclusie

Het is begrijpelijk dat ter beslechting van civielrechtelijke 
geschillen inspiratie wordt geput uit het bestuursrecht. De 
procedure bij de bestuursrechter is laagdrempeliger dan die 
bij de civiele rechter en het volgen van een voorprocedure 
betekent in het bestuursrecht niet dat de weg naar de rech-
ter is afgesloten. Het feit dat de waarde van de bestuurs-
rechtelijke geschilbeslechtingsprocedure ook buiten het 
bestuursrecht wordt herkend, vormt reden te meer om te 
investeren in een wijze van uitvoering die de mogelijkhe-
den van de bezwaar- en beroepsprocedure voor effectieve 
geschilbeslechting ten volle benut.
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