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bedrag van € 990 (zegge: negenhonderdnegentig 
euro);
III. bepaalt dat tegen het door het bestuur van de 
raad voor rechtsbijstand te nemen besluit op het 
bezwaar van wederpartij slechts bij de Afdeling 
beroep kan worden ingesteld.

Noot

Zie onze annotatie onder AB 2019/48.
A.T. Marseille en M. Wever
 

AB 2019/48

COLLEGE VAN BEROEP VOOR HET BE DRIJFS LE VEN
15 mei 2018, nr. 17/51
(Mrs. R.R. Winter, H.O. Kerkmeester, T.P.J.N. van 
Rijn)
m.nt. A.T. Marseille en M. Wever*

Art. 6:22, 7:5 Awb

NJB 2018/1258
ECLI:NL:CBB:2018:279

De meerderheid van de bij het horen van de 
bezwaarmaker betrokken ambtenaren mag 
niet bij de voorbereiding van het bestreden be-
sluit betrokken zijn geweest.

Uit het verslag van de hoorzitting naar aanleiding 
van het bezwaar van appellante blijkt dat bij het 
horen twee ambtenaren aanwezig waren, namelijk 
de heer naam 4 en de heer naam 5 als voorzitter. 
Verweerder heeft ter zitting nader toegelicht dat de 
heer naam 4 het primaire besluit heeft opgesteld. 
Het College stelt vast dat de heer naam 4 daarmee 
bij de voorbereiding van het primaire besluit be-
trokken is geweest. Het horen heeft daarmee 
plaatsgevonden door twee personen waarvan één 
van hen betrokken is geweest bij de totstandko-
ming van primaire besluit. Derhalve is niet de meer-
derheid van de bij het horen aanwezige ambtena-
ren niet bij de voorbereiding van de in bezwaar 
bestreden besluit betrokken geweest.

Het bestreden besluit is in strijd met art. 7:5 lid 1 
aanhef en onder b Awb tot stand gekomen. Uit de 
gedingstukken blijkt dat het horen op correcte wijze 
heeft plaatsgevonden en dat van het horen een ver-
slag is gemaakt. Daarnaast is het bestreden besluit 
niet in mandaat door die ambtenaar genomen, 
maar door een ambtenaar die bij het horen niet be-
trokken is geweest. Het College ziet geen aanleiding 
om aan te nemen dat zonder het gebrek een besluit 

* M. Wever is promovendus aan de Rijksuniversiteit Gronin-
gen.

met een andere inhoud zou zijn genomen en ziet 
daarom aanleiding om het gebrek aan het bestre-
den besluit met toepassing van art. 6:22 Awb te 
passeren aangezien aannemelijk is dat appellante 
daardoor niet is benadeeld. Voor een proceskosten-
veroordeling wordt geen aanleiding gezien.

Uitspraak van de meervoudige kamer van 15 mei 
2018 in de zaak tussen:
Naam 1 B.V., appellante (gem.: dr. ir. W.F.J. 
Fontijn),
en
De Minister van Eco no mische Zaken en Klimaat, 
verweerder (gem.: mr. W.L.C. Rijk).

Procesverloop

Bij besluit van 7 juli 2016 (het primaire besluit) 
heeft verweerder de aanvraag van appellante 
voor een vroegefasefinanciering op grond van ti-
tel 3.16 van de Regeling nationale EZ-subsidies 
(de Regeling) afgewezen.

Bij besluit van 6 december 2016 (het bestre-
den besluit) heeft verweerder het bezwaar van 
appellante gegrond verklaard, maar de afwijzing 
van subsidieverlening op andere gronden ge-
handhaafd.

Appellante heeft tegen het bestreden besluit 
beroep ingesteld.

Verweerder heeft een verweerschrift inge-
diend. Par tij en hebben nadien nog nadere stuk-
ken ingediend.

Het onderzoek ter zitting heeft plaatsgevon-
den op 8 februari 2018.

Par tij en zijn vertegenwoordigd door hun ge-
machtigden. Tevens waren aanwezig namens ap-
pellante naam 2 en namens verweerder naam 3.

Overwegingen

1.1 Op 12 mei 2016 heeft appellante bij ver-
weerder een subsidie aangevraagd voor het pro-
ject “Tag Trainer Thuis” in de vorm van een lening 
in het kader van de vroegefasefinanciering. Met 
dit project wil appellante — kort gezegd — bevor-
deren dat patiënten intensiever trainen door hen 
een deel van de therapie zelfstandig thuis te laten 
doen. Appellante ontwikkelt daartoe een zoge-
noemde “Tiktegel” waarmee therapeuten een-
voudig oefeningen voor de training thuis kunnen 
maken. Die “Tiktegel” is door een andere partij, 
Serious Toys, initieel ontwikkeld voor een andere 
doelgroep en voor gebruik binnen scholen. Ap-
pellante wil dit product geschikt maken voor 
zelfstandig thuisgebruik door patiënten.
1.2 Bij het primaire besluit heeft verweerder 
op grond van artikel 4:6 van de Algemene Wet 
bestuursrecht (Awb) de aanvraag van appellante 
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afgewezen omdat de aanvraag inhoudelijk gelijk 
zou zijn aan een eerdere aanvraag van appellante 
van 28 september 2015 zonder dat er sprake was 
van veranderde om stan dig he den. De aanvraag 
van appellante van 28 september 2015 was door 
verweerder op 19 november 2015 afgewezen 
omdat deze niet voldeed aan artikelen 3.16.1 en 
3.16.9 van de Regeling.
2. Bij het bestreden besluit heeft verweer-
der het bezwaar tegen de afwijzing op grond van 
artikel 4:6 van de Awb gegrond verklaard omdat 
appellante in bezwaar aannemelijk had gemaakt 
dat het ging om een nieuwe aanvraag. Verweer-
der wijst de aanvraag van appellante echter als-
nog op andere gronden af. Volgens verweerder is 
er geen sprake van een vroegefasetraject in de zin 
van artikel 3.16.1 van de Regeling. waarvoor de 
vroegefasefinanciering is bedoeld. Verweerder is 
van mening dat aan het project van appellante 
een reeds bestaande techniek ten grondslag ligt 
die slechts dient te worden doorontwikkeld.
3. Appellante voert in beroep aan dat het 
bestreden besluit in strijd is met artikel 7:5, eerste 
lid, aanhef en onder b, van de Awb omdat er bij 
de hoorzitting vanuit verweerder niet een meer-
derheid van personen aanwezig was die niet bij 
de voorbereiding van het primaire besluit betrok-
ken is geweest.
4.1 Het College overweegt dat op grond van 
artikel 7:5, eerste lid, aanhef en onder b, van de 
Awb het horen, indien het horen niet geschiedt 
door of mede door het be stuurs or gaan zelf, dan 
wel de voorzitter of een lid ervan, geschiedt door 
meer dan een persoon van wie de meerderheid, 
onder wie degene die het horen leidt, niet bij de 
voorbereiding van het besluit betrokken is ge-
weest. Nu het horen van appellante in bezwaar 
niet heeft plaatsgevonden door of mede door het 
be stuurs or gaan zelf, dient artikel 7:5, eerste lid, 
van de Awb in acht te worden genomen.
4.2 Uit het verslag van de op 28 november 
2016 gehouden hoorzitting naar aanleiding van 
het door appellante tegen het primaire besluit ge-
maakte bezwaar blijkt dat bij het horen twee 
ambtenaren aanwezig waren, namelijk de heer 
naam 4 en de heer naam 5 als voorzitter. Door 
verweerder is ter zitting nader toegelicht dat de 
heer naam 4 het primaire besluit heeft opgesteld. 
Het College stelt vast dat de heer naam 4 daar-
mee bij de voorbereiding van het primaire besluit 
betrokken is geweest. Het horen op 28 november 
2016 heeft daarmee plaatsgevonden door twee 
personen waarvan één van hen betrokken is ge-
weest bij de totstandkoming van primaire besluit. 
Dit maakt dat er niet sprake was van een situatie 
waarin de meerderheid van de bij het horen aan-
wezige ambtenaren niet bij de voorbereiding van 

de in bezwaar bestreden besluit betrokken is ge-
weest.
4.3 Uit het overwogene in 4.2 vloeit voort 
dat het bestreden besluit in strijd met artikel 7:5, 
eerste lid, aanhef en onder b, van de Awb is tot 
stand gekomen. Op grond van artikel 6:22 van de 
Awb kan echter een besluit waartegen bezwaar is 
gemaakt of beroep is ingesteld, ondanks schen-
ding van een geschreven of ongeschreven rechts-
regel of algemeen rechtsbeginsel, door het or-
gaan dat op het bezwaar of beroep beslist in 
stand worden gelaten, indien aannemelijk is dat 
de belanghebbenden daardoor niet zijn bena-
deeld. Uit de gedingstukken blijkt dat het horen 
op correcte wijze heeft plaatsgevonden en dat 
van het horen een verslag is gemaakt. Daarnaast 
is het bestreden besluit niet in mandaat door die 
ambtenaar genomen, maar door een ambtenaar 
die bij het horen niet betrokken is geweest. Mede 
gelet op de overwegingen van het College onder 5 
en 6 van deze uitspraak, ziet het College geen 
aanleiding om aan te nemen dat zonder het ge-
brek een besluit met een andere inhoud zou zijn 
genomen. Het College ziet daarom in dit geval 
aanleiding om het gebrek aan het bestreden be-
sluit met toepassing van artikel 6:22 van de Awb 
te passeren aangezien aannemelijk is dat appel-
lante daardoor niet is benadeeld.
5.1 Appellante voert aan dat de beoor de ling 
van haar subsidieaanvraag niet zorgvuldig tot 
stand is gekomen. Dat er sprake is van een on-
zorgvuldig voorbereid besluit blijkt volgens ap-
pellante uit de om stan dig heid dat verweerder 
kort na de hoorzitting het bestreden besluit heeft 
genomen. Tevens is appellante van mening dat 
verweerder ten onrechte geen advies van een ad-
viescommissie ingewonnen. Verweerder had de 
aanvraag inhoudelijk moeten toetsen en voorleg-
gen aan een adviescommissie om een zorgvuldig 
oordeel te kunnen vormen over de vraag of het 
project van appellante een vroegefasetraject be-
treft.
5.2 Het College overweegt dat er een Advies-
commissie vroegefasefinanciering MKB-onder-
nemers en innovatieve starters (de Adviescom-
missie) is die tot taak heeft verweerder op zijn 
verzoek te adviseren over de beoor de ling van de 
aanvragen op grond van de afwijzingsgronden 
voor aanvragen, onder meer bedoeld in de artike-
len 3.16.4 en 3.16.9 van de Regeling. Ter zitting is 
door verweerder toegelicht dat een aanvraag die 
niet voldoet aan de definitie van een vroegefase-
traject — zoals de aanvraag van appellante — niet 
aan de Adviescommissie wordt voorgelegd. In lijn 
met zijn uitspraak van 29 augustus 2013, 
ECLI:NL:CBB:2013:339, onder 4, acht het College 
het bij de beoor de ling van een subsidieaanvraag 
van belang dat door verweerder geraadpleegde 
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medewerkers deskundig zijn op het specifieke 
terrein. Voor de beoor de ling van de aanvraag van 
appellante heeft verweerder twee medewerkers 
geraadpleegd. De betrokken medewerkers heb-
ben beiden een achtergrond die aansluit op het 
project van appellante. Een van de medewerkers 
is werkzaam bij de TU Delft, de andere medewer-
ker heeft een ICT achtergrond. Het College is 
daarom van oordeel dat door appellante niet aan-
nemelijk is gemaakt dat verweerder op basis van 
het advies van deze medewerkers geen zorgvul-
dig inhoudelijk oordeel heeft kunnen vormen 
over de vraag of de aanvraag van appellante een 
vroegefasetraject betreft. In dit licht ziet het Colle-
ge ook geen grond voor het oordeel dat reeds 
door het niet inschakelen van de Adviescommis-
sie door verweerder sprake is van een onzorgvul-
dig voorbereid besluit.
5.3 In hetgeen appellante heeft aangevoerd 
over de periode tussen de hoorzitting in het ka-
der van het bezwaar van appellante tegen het pri-
maire besluit en het nemen van het bestreden 
besluit door verweerder, ziet het College evenmin 
een grond dat het bestreden besluit onzorgvuldig 
tot stand is gekomen. Niet is gebleken dat ver-
weerder onvoldoende tijd heeft gehad om het 
projectplan van appellante van in totaal 36 pagi-
na’s goed te doorgronden. De aanvraag van ap-
pellante is door verweerder immers ontvangen 
op 12 mei 2016 en de hoorzitting in het kader van 
het bezwaar van appellante tegen het primaire 
besluit vond plaats op 28 november 2016. Ook 
acht het College het aannemelijk dat verweerder 
eventuele nieuwe informatie naar aanleiding van 
bovengenoemde hoorzitting, waarvan een ver-
slag is opgemaakt van drie pagina’s, binnen enke-
le werkdagen heeft kunnen beoordelen om tot 
een beslissing op bezwaar te komen.
5.4 Op basis van het voorgaande ziet het Col-
lege geen aanleiding voor het oordeel dat de 
beoor de ling van appellantes subsidieaanvraag 
niet zorgvuldig tot stand is gekomen.
5.5 De conclusie is dat deze beroepsgrond 
niet slaagt.
6.1 Appellante voert tevens aan dat haar 
projectplan, om inhoudelijke redenen in aanmer-
king komt voor vroegefasefinanciering. Het pro-
ject betreft nieuwe technologie waarbij alleen 
deels wordt gebruik gemaakt van een bestaande 
technologie. Die bestaande technologie is funda-
menteel anders dan het beoogde eindproduct.
6.2 Ter zitting is door verweerder toegelicht 
dat hij op grond van artikel 13.16.7 van de Rege-
ling op aanvraag een subsidie kan verstrekken in 
de vorm van een geldlening aan een innovatieve 
starter ten behoeve van de financiering van een 
vroegefasetraject. Als vroegefasetraject wordt 
daarbij op grond van artikel 3.16.1 aangemerkt 

een samenhangend geheel van activiteiten be-
schreven in het vroegefaseplan. Het vroegefase-
plan is een document waarin de aanvrager van de 
subsidie uiteenzet op welke wijze en op welke 
termijn een uitvinding, een resultaat van een on-
derzoek, een idee of een concept zo kan worden 
ontwikkeld dat de toekomstige investeerder in 
staat is te besluiten tot de voorgenomen financie-
ring.
6.3 Zoals ook overwogen in de uitspraak van 
het College van 15 september 2017,  
ECLI:NL:CBB:2017:375, onder 4.7, blijkt uit de toe-
lichting bij de Regeling (Stcrt. 2014, 17949, p. 38) 
dat de vroegefasefinanciering is bedoeld voor het 
maken van de stap van onderzoek/idee/concept 
naar een commercieel product, proces of dienst 
dat geschikt is voor de markt. Dit instrument is 
ontwikkeld om het probleem op te lossen dat on-
dernemers in Nederland die vernieuwende con-
cepten en ideeën op de markt willen brengen, 
moeite hebben om in de vroege fase aan financie-
ring te komen.
6.4 In hetgeen appellante heeft aangevoerd 
ziet het College geen grond voor de conclusie dat 
verweerder zich niet op het standpunt heeft kun-
nen stellen dat het project van appellante geen 
vroegefasetraject in de zin van de Regeling be-
treft. De basis voor het door haar te ontwikkelen 
software/hardware platform ligt bij het onder-
zoek binnen Philips Research en de door Serious 
Toys ontwikkelde tiktegel. Deze tiktegel is eind 
2010 op de markt gekomen voor de educatieve 
sector. Door appellante is onderzoek gedaan om 
de tiktegel zo te ontwikkelen dat patiënten zelf-
standig thuis revalidatieoefeningen kunnen doen. 
Ter zitting is door appellante betoogd dat het 
door haar te ontwikkelen platform een nieuwe 
techniek betreft omdat dit anders dan de origine-
le tiktegel op afstand gebeurt. Voor het platform 
van appellante is meer apparatuur nodig zodat 
deze thuis kan worden geïnstalleerd. Het College 
acht het oordeel van verweerder dat de uitbrei-
ding van de bestaande tiktegel met apparatuur 
zoals een laptop en draden per tiktegel onvol-
doende is om te spreken van een vernieuwend 
idee of concept waarvoor de vroegefasefinancie-
ring is bedoeld, niet onredelijk.
6.5 De conclusie is dat deze beroepsgrond 
niet slaagt.
7. Het beroep is ongegrond.
8. Voor een proceskostenveroordeling be-
staat geen aanleiding.

Beslissing

Het College verklaart het beroep ongegrond.
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Noot

1. Inleiding
De bezwaarprocedure is kwantitatief de belang-
rijkste geschilbeslechtingsprocedure in het be-
stuursrecht. Het horen van de bezwaarmaker 
vormt de kern van die procedure. Bij het horen 
kan van alles misgaan: het gebeurt door de ver-
keerde personen, niet iedereen is voor de hoorzit-
ting uitgenodigd of — erger nog — er is ten on-
rechte van horen afgezien.

De afgelopen maanden viel ons oog op een 
groot aantal uitspraken waarin de vraag aan de 
orde is of er iets is misgegaan bij het horen en zo 
ja, welke consequenties dat moet hebben. Drie 
van die uitspraken zijn hierboven te lezen. Die 
uitspraken brachten ons op het idee om wat 
meer systematisch te kijken naar de jurispruden-
tie over het horen in bezwaar. We hebben daar-
toe alle uitspraken opgezocht van de Afdeling be-
stuursrechtspraak van de Raad van State (ABRvS), 
het College van Beroep voor het be drijfs le ven 
(CBb) en de Centrale Raad van Beroep (CRvB) van 
september 2017 t/m augustus 2018 waarin ge-
schillen over art. 7:2 (hoorplicht), art. 7:3 (uitzon-
deringen op de hoorplicht), art. 7:5 (personen die 
voor het be stuurs or gaan bij het horen aanwezig 
zijn) en art. 7:13 (horen door een externe advies-
commissie) van de Awb aan de orde zijn. 

In deze noot gaan we in op de verzamelde ju-
risprudentie en hoe de drie hier gepubliceerde 
uitspraken daar in passen. We behandelen eerst 
de criteria op grond waarvan wordt beoordeeld 
of sprake is van een schending van één van de 
vier bepalingen (we doen dat in punt 2 voor 
art. 7:2 en 7:3, in punt 3 voor art. 7:5 en in punt 4 
voor art. 7:13). Daarna gaan we in op de vraag 
welke consequenties aan een schending worden 
verbonden (punt 5). We sluiten af met een korte 
conclusie (punt 6). Omdat we in de noot heel veel 
uitspraken noemen, vermelden we meestal niet 
het hele ECLI-nummer, maar alleen het laatste 
gedeelte en het laatste cijfer van het jaar waarin 
de uitspraak is gedaan. 

2. Wel of niet horen?
Bij alle drie rechters wordt relatief veel gediscus-
sieerd over de toepassing van art. 7:2 en 7:3 Awb 
in de bezwaarfase. Drie onderwerpen kunnen 
worden onderscheiden. Het eerste betreft de 
vraag of het be stuurs or gaan terecht van horen 
heeft afgezien omdat het bezwaar kennelijk on-
gegrond of kennelijk niet-ontvankelijk is. Het 
tweede onderwerp van discussie is of het be-
stuurs or gaan heeft mogen aannemen dat de be-

zwaarmaker geen behoefte had aan een hoorzit-
ting. Het derde onderwerp van discussie betreft 
de vraag of het gesprek dat heeft plaatsgevonden 
tussen bezwaarmaker en be stuurs or gaan in reac-
tie op het bezwaarschrift, wel of niet kan worden 
gezien als hoorzitting. Tussen de ABRvS enerzijds 
en het CBb en de CRvB anderzijds bestaan grote 
verschillen in de mate waarin in uitspraken dis-
cussies over elk van die drie onderwerpen aan de 
orde zijn. 

2.1. De ABRvS over wel of niet horen
Bij de ABRvS gaat de discussie bijna zonder uit-
zondering over de vraag of het be stuurs or gaan 
heeft mogen afzien van horen omdat het be-
zwaar kennelijk niet-ontvankelijk of kennelijk 
ongegrond was: in 49 van de 52 uitspraken die 
we bij de ABRvS vonden, betrof de discussie die 
vraag. We concentreren ons op die 49 uitspraken. 
In 39 van de 49 uitspraken ging de ABRvS ak-
koord met de handelwijze van het be stuurs or-
gaan, in de andere tien uitspraken niet.

Wordt gekeken naar de onderbouwing door 
de ABRvS van haar oordeel, dan is een groot ver-
schil te zien tussen vreemdelingenzaken en an-
dere zaken. In vreemdelingenzaken is de ABRvS 
bijna altijd kort door de bocht. Kiest ze de kant 
van het be stuurs or gaan, dan blijft een motivering 
voor die keuze veelal achterwege. Een voorbeeld 
biedt een uitspraak van 28 februari 2018 (8:727): 

“De staats se cre ta ris mag slechts met toepas-
sing van artikel 7:3, aanhef en onder b, van de 
Awb van het horen in bezwaar afzien, indien 
er op voorhand redelijkerwijs geen twijfel 
over mogelijk is dat de bezwaren niet kunnen 
leiden tot een andersluidend standpunt. Ge-
zien de motivering van het besluit van 9 fe-
bruari 2016 en hetgeen de vreemdeling daar-
tegen in bezwaar heeft aangevoerd, is aan 
deze maatstaf voldaan.”

De frasen ‘gezien de motivering van het besluit’ 
en ‘[gezien] hetgeen de vreemdeling daartegen in 
bezwaar heeft aangevoerd’ laten in het midden 
waarom de ABRvS het terecht vindt dat van ho-
ren is afgezien. Soms wordt aan de standaardo-
verweging een verwijzing toegevoegd naar de 
overweging in de uitspraak waaruit blijkt waar-
om de ABRvS de motivering van het bestreden 
besluit wel overtuigend vindt en de bezwaar-
gronden niet. Dat biedt meestal een beter zicht 
op de beweegredenen van de ABRvS. 

In niet-vreemdelingenzaken toont de juris-
prudentie van de ABRvS twee gezichten. Soms 
wordt vol overtuiging het geloof beleden in het 
belang van het horen voor een goede behande-
ling van het bezwaar. Een uitspraak van 14 maart 
2018 (8:838, AB 2018/135, m.nt. Hendriks) biedt 
een voorbeeld:
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“Voorts wijst de Afdeling op het belang dat de 
wetgever hecht aan de mondelinge toelich-
ting als waarborg voor het be stuurs or gaan en 
belanghebbenden om tot een zorgvuldige en 
zo mogelijk oplossingsgerichte heroverwe-
ging van de besluitvorming te komen tenein-
de tijdrovende procedures bij de bestuurs-
rechter te voorkomen.”

Maar er zijn ook talloze uitspraken waarin tame-
lijk afgemeten wordt opgemerkt dat een be-
zwaarmaker een hoorzitting moet verdienen, 
door wat hij in zijn bezwaarschrift aanvoert. Een 
voorbeeld biedt een uitspraak van 19 juli 2017 
(7:1950, AB 2018/30, m.nt. Koenraad):

“Van horen mag met toepassing van artikel 
7:3, aanhef en onder b, van de Awb slechts 
worden afgezien indien er op voorhand rede-
lijkerwijs geen twijfel over mogelijk is dat de 
gemaakte bezwaren niet tot een anderslui-
dend besluit kunnen leiden. De beslissing om 
deze bepaling toe te passen dient te worden 
genomen op grond van hetgeen in het be-
zwaarschrift is aangevoerd.”

Koenraad heeft in een noot bij de uitspraak te-
recht de vloer aangeveegd met deze in talloze uit-
spraken van de ABRvS voorkomende overwegin-
gen. De kern van zijn betoog: omdat een 
hoorzitting er toe kan leiden dat zelfs een kans-
loos ogend bezwaar in een ander licht komt te 
staan, kan slechts van een hoorzitting worden af-
gezien als evident is dat deze voor de beoor de ling 
van de bezwaren geen toegevoegde waarde kan 
hebben (zie punt 4 en 5 van zijn noot).

Voor zover de ABRvS in haar standaardover-
weging heeft geprobeerd de bedoeling van de 
wetgever te volgen, loont het de moeite de me-
morie van toelichting bij art. 7:3 Awb er bij te 
pakken. Daarin is het volgende te lezen (PG Awb I, 
p. 333): 

“Van een kennelijk ongegrond bezwaar is 
sprake, wanneer uit het bezwaarschrift zelf 
reeds aanstonds blijkt dat de bezwaren van de 
indiener van het bezwaarschrift ongegrond 
zijn en er redelijkerwijs geen twijfel mogelijk 
is over die conclusie.”

Vervolgens noemt de memorie van toelichting 
drie voorbeelden: 1. gehele of gedeeltelijke tege-
moetkoming aan het bezwaar is evident in strijd 
met een wettelijk voorschrift; 2. het bezwaar 
richt zich tegen de afwijzing van een herhaalde 
aanvraag zonder dat in het bezwaarschrift nieuw 
gebleken feiten of veranderde om stan dig he den 
worden genoemd; 3. het bezwaar betreft een be-
slissing die overeenkomt met vast, door de rech-
ter aanvaard, beleid. Die drie voorbeelden zijn 
niet erg gelukkig gekozen. Voor het eerste voor-
beeld geldt dat je het bezwaarschrift niet hoeft te 
lezen om tot die conclusie te komen. Voor het 

tweede voorbeeld geldt dat als geen nieuw geble-
ken feiten worden genoemd, die er wel kunnen 
zijn en dat een hoorzitting bij uitstek de plek is 
om aan de bezwaarmaker uit te leggen dat zijn 
bezwaar nauwelijks kans maakt als hij geen 
nieuw gebleken feiten noemt. Bij het derde voor-
beeld past de kanttekening dat het bestaan van 
door de rechter aanvaard beleid niet wegneemt 
dat discussie mogelijk is over de vraag of is vol-
daan aan de voorwaarden voor toepassing daar-
van. 

Bij het formuleren van haar standaardoverwe-
ging lijkt de ABRvS vooral inspiratie te hebben ge-
put uit de voorbeelden in de memorie van toe-
lichting, waardoor een voor de bezwaarmaker te 
streng criterium wordt aangelegd. Het criterium 
van art. 7:3 Awb is (althans, zoals wij de memorie 
van toelichting lezen): horen moet, tenzij op 
grond van het bezwaarschrift evident is dat dit 
geen meerwaarde kan hebben voor de beoor de-
ling van het bezwaar. De ABRvS maakt ervan: ho-
ren hoeft alleen als uit de argumenten in het be-
zwaarschrift blijkt dat dit van meerwaarde kan 
zijn.

Wordt vervolgens gekeken naar de jurispru-
dentie van de ABRvS, dan blijkt dat in de beoor-
de ling van beslissingen om van horen af te zien, 
drie benaderingen zijn te onderscheiden.

In de eerste plaats zijn er uitspraken waarin, 
conform de standaardoverweging, het bezwaar-
schrift de maat wordt genomen. Is daarin vol-
doende twijfel gewekt over de juistheid van het 
bestreden besluit? Zo ja, dan concludeert de 
ABRvS dat had moeten worden gehoord. Wekt 
het bezwaarschrift onvoldoende twijfel, dan oor-
deelt de ABRvS dat terecht niet is gehoord. Een 
voorbeeld van de eerste situatie biedt de hier op-
genomen uitspraak van 30 mei 2018 (8:1750, zie 
r.o. 5.6): 

“Nu het beleid van de raad [voor rechtsbij-
stand] voorziet in de situatie dat verjaring niet 
wordt tegengeworpen indien deze is gestuit, 
en [wederpartij] in zijn bezwaarschrift gemo-
tiveerd heeft gesteld dat die situatie zich in 
zijn geval voordoet, kan niet worden gezegd 
dat op voorhand geen twijfel mogelijk is over 
het antwoord op de vraag of het bezwaar kon 
leiden tot een andersluidend besluit.”

Vindt de ABRvS dat in het bezwaarschrift onvol-
doende twijfel is gewekt, dan is de motivering 
van dat oordeel meestal even karig als in vreem-
delingenzaken. Een voorbeeld biedt een uit-
spraak 1 november 2017 (7:2937): 

“Gelet op wat appellante in het bezwaar-
schrift naar voren heeft gebracht (…).”

Soms is de motivering uitgebreider, zoals in de 
hiervoor al genoemde uitspraak van 19 juli 2017 
(7:1950): 
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“SLB heeft in haar bezwaarschrift uitsluitend 
gronden naar voren gebracht die van algeme-
ne aard zijn en die geen betrekking hebben op 
het aangevraagde en vergunde project.”

Uit beide uitspraken blijkt trouwens dat tegen 
het betreffende besluit van alles viel aan te voe-
ren en dat dat uiteindelijk ook is gebeurd (zij het 
niet in de bezwaarprocedure, maar in (hoger) be-
roep), een duidelijke indicatie dat een hoorzitting 
van meerwaarde was geweest.

In de tweede plaats zijn er uitspraken waar de 
beslissing om van horen af te zien niet wordt be-
oordeeld op basis van het bezwaarschrift, maar 
op basis van het besluit. Een voorbeeld biedt een 
uitspraak van 23 mei 2018 (8:1708): 

“In de eerdere besluiten (…) heeft de raad van 
bestuur zich niet op het standpunt gesteld dat 
appellant onmiddellijk voorafgaande aan de 
aanvraag niet ten minste acht jaren in Neder-
land heeft verbleven. De afwijzing van de aan-
vraag berust nu dus op een andere afwijzings-
grond dan voorheen. Appellant heeft zich 
eerder in de procedure nog niet over deze af-
wijzingsgrond uitgelaten. (…) De raad van be-
stuur had appellant daarom moeten horen al-
vorens opnieuw op het bezwaar te beslissen.”

De aard en/of inhoud van het besluit rechtvaar-
digt — los van de kracht van de argumenten die er 
in het bezwaarschrift tegen zijn aangevoerd — 
dat een hoorzitting plaatsvindt.

In de derde plaats zijn er uitspraken waarin 
— veelal kort maar krachtig — wordt berede-
neerd waarom evident is dat het bezwaar nim-
mer tot een wijziging van het bestreden besluit 
kan leiden en dat het be stuurs or gaan om die re-
den mocht afzien van het horen van de bezwaar-
maker. Een voorbeeld biedt een uitspraak van 
25 april 2018 (8:1365, AB 2018/236, m.nt. Stoepker). 
Daarin overweegt de ABRvS dat appellante, die 
bezwaar had gemaakt tegen de afwijzing van een 
aanvraag om huurtoeslag, niet hoefde te worden 
gehoord, omdat ‘op voorhand (…) duidelijk was 
dat appellante over 2015 voordeel uit sparen be-
leggen heeft genoten, waardoor geen recht op 
huurtoeslag bestaat’.

Wat ons betreft zijn alleen de uitspraken uit 
de laatste twee categorieën in overeenstemming 
met de bedoeling van art. 7:3 Awb. De uitspraken 
uit de eerste categorie bieden het be stuurs or gaan 
te veel ruimte om van horen af te zien.

Het feit dat de ABRvS verschillende criteria ge-
bruikt bij het zoeken naar een antwoord op de 
vraag of terecht van horen is afgezien, zegt uiter-
aard nog niets over de frequentie waarin die crite-
ria voorkomen. De helft van de 39 uitspraken 
waarin de ABRvS concludeert dat terecht van ho-
ren is afgezien omdat het bezwaar kennelijk on-
gegrond of kennelijk niet-ontvankelijk is, betreft 

vreemdelingenzaken. In twaalf daarvan werd vol-
staan met de eerder geciteerde nietszeggende 
standaardoverweging (7:2434, 7:2709, 7:2847, 
7:3066, 7:3081, 7:3103, 7:3294, 8:173, 8:727, 
8:799, 8:1082, 8:2467), zeven bevatten naast die 
standaardoverweging een verwijzing naar een 
overweging in de uitspraak ter onderbouwing van 
de constatering dat terecht is afgezien van horen 
(7:2840, 7:3170, 8:1170, 8:1171, 8:1425, 8:2740, 
8:2758). In slechts één uitspraak wordt overwo-
gen waarom de aangevoerde bezwaren geen 
hoorzitting rechtvaardigen (8:2595).

Na de vreemdelingenzaken vormen toeslag-
zaken de grootste categorie. Het betreft twaalf 
uitspraken. Ze zijn vaker van een inhoudelijke 
motivering voorzien dan de vreemdelingenza-
ken: in acht van de twaalf uitspraken (7:2665, 
7:2670, 7:3027, 7:3418, 7:3415, 8:1365, 8:1564, 
8:2572). Vier keer wordt volstaan met de over-
weging dat de aangevoerde bezwaren geen hoor-
zitting rechtvaardigen (8:1711, 8:2212, 8:2406, 
8:2745). 

Van de overige zeven uitspraken werd in één 
de in vreemdelingenzaken gebruikelijke stan-
daardmotivering gebruikt (8:2030), vier keer 
werd geoordeeld dat de aangevoerde bezwaren 
geen hoorzitting rechtvaardigen (7:2736, 8:333, 
8:856, 8:1109) en twee keer bevatte de uitspraak 
een inhoudelijke motivering voor het oordeel dat 
het be stuurs or gaan terecht van horen had afge-
zien (7:3194, 8:1032).

In de 39 uitspraken is een grote diversiteit te 
zien in de wijze waarop de ABRvS motiveert 
waarom zij vindt dat terecht van horen is afge-
zien. In 21 zaken — waarvan negentien vreemde-
lingenzaken — is de motivering inhoudsloos, ze-
ven keer wordt (met toepassing van een op een 
discutabele interpretatie van art. 7:3 Awb geba-
seerde standaardoverweging) van de bezwaar-
maker geëist dat die met zijn bezwaarschrift aan-
toont dat hij een hoorzitting verdient. Elf keer 
wordt in de uitspraak beredeneerd waarom evi-
dent is dat het bezwaar nimmer tot een wijziging 
van het bestreden besluit kan leiden en dat het 
be stuurs or gaan om die reden mocht afzien van 
het horen van de bezwaarmaker.

Tegenover de 39 uitspraken waarin de ABRvS 
concludeert dat terecht van horen is afgezien, 
staan tien waarin de conclusie luidt dat ten on-
rechte niet is gehoord. Hier zijn de vreemdelin-
gen- en de toeslagzaken niet in de meerderheid 
(vijf van de tien). In vier uitspraken valt te lezen 
dat de burger, gezien de motivering van zijn be-
zwaarschrift, een hoorzitting had verdiend 
(7:3239, 8:258, 8:838 en 8:175), in vijf uitspraken 
wordt beredeneerd dat het geschil te gecompli-
ceerd is om het horen achterwege te laten 
(7:3131, 7:3319, 8:205, 8:1707 en 8:1708). In de 
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laatste van de tien uitspraken is te lezen dat over-
haast is beslist om niet te horen, omdat de ge-
machtigde nog niet over alle stukken beschikte 
en dus nog niet in staat was al zijn bezwaargron-
den aan te voeren (7:3021). Ook voor deze tien 
uitspraken geldt: diversiteit troef. 

Het voorafgaande kort samengevat: de juris-
prudentielijn dat op grond van de inhoud van het 
bezwaarschrift moet worden beoordeeld of de 
bezwaarmaker een hoorzitting verdient, heeft 
een stevige voet aan de grond bij de ABRvS, maar 
is niet allesoverheersend. 

Tot slot nog een opmerking over de uitspraken 
waarin de vraag speelde of het be stuurs or gaan 
had mogen aannemen dat de bezwaarmaker 
geen behoefte had aan een hoorzitting dan wel of 
het gesprek tussen bezwaarmaker en be stuurs or-
gaan in reactie op het bezwaarschrift al dan niet 
kon worden gezien als hoorzitting. De eerste situ-
atie is in twee uitspraken aan de orde. Eén keer 
oordeelt de ABRvS dat terecht van horen is afge-
zien (8:2407), één keer dat dit niet geval is 
(8:771). In één uitspraak is de tweede situatie aan 
de orde. Daarin oordeelt de ABRvS dat het ge-
sprek tussen bezwaarmaker en be stuurs or gaan 
in reactie op het bezwaarschrift wel kon worden 
gezien als hoorzitting (7:2474). 

2.2. De CRvB over wel of niet horen
De jurisprudentie van de CRvB biedt een totaal 
ander beeld dan die van de ABRvS. Als bij de CRvB 
de vraag aan de orde is of het be stuurs or gaan een 
juiste toepassing heeft gegeven aan art. 7:2 en/of 
7:3 Awb, betreft die discussie bijna altijd hetzij de 
vraag of het be stuurs or gaan uit het contact met 
de bezwaarmaker had mogen afleiden dat deze 
geen behoefte had aan een hoorzitting, hetzij de 
vraag of een gesprek dat heeft plaatsgevonden 
tussen bezwaarmaker en be stuurs or gaan in reac-
tie op het bezwaarschrift, wel of niet kan worden 
gezien als hoorzitting. 

Wij vonden in totaal achttien uitspraken van 
de CRvB over de hoorplicht. In elf daarvan oor-
deelde de CRvB dat de hoorplicht niet was ge-
schonden. Vijf keer was de reden dat het contact 
tussen be stuurs or gaan en bezwaarmaker — an-
ders dan de bezwaarmaker stelde — wel als hoor-
zitting viel te kwalificeren (7:3330, 8:56, 8:718, 
8:2389 en 8:2531), vier keer had de bezwaarma-
ker zelf laten weten geen prijs te stellen op een 
hoorzitting (7:3273, 8:580, 8:1988 en 8:2248), 
twee keer was sprake van een situatie waarin het 
be stuurs or gaan een nieuw besluit na de ver nie ti-
ging moest nemen en de CRvB van oordeel was 
dat om die reden geen sprake was van de ver-
plichting de bezwaarmaker opnieuw te horen 
(8:794 en 8:2650). Anders dan bij de ABRvS von-
den we geen enkele uitspraak waarin de vraag 

aan de orde is of terecht van horen was afgezien 
omdat het bezwaar kennelijk ongegrond of ken-
nelijk niet-ontvankelijk was.

De zeven uitspraken waarin de CRvB oordeelt 
dat het be stuurs or gaan de hoorplicht wel heeft 
geschonden, zijn een stuk gevarieerder. In één 
uitspraak wordt geoordeeld dat het be stuurs or-
gaan er niet van had mogen uitgaan dat de be-
zwaarmaker niet wilde worden gehoord (8:300), 
in een andere dat het be stuurs or gaan het verzoek 
om uitstel van de hoorzitting ten onrechte niet 
had gehonoreerd (8:6). In de overige vijf uitspra-
ken wordt om uiteenlopende inhoudelijke rede-
nen geoordeeld dat de bezwaarmaker ten on-
rechte niet is gehoord. In één daarvan (8:1699) 
wordt niet duidelijk waarom de CRvB vindt dat 
het be stuurs or gaan de bezwaarmaker had moe-
ten horen, in de andere vier zaken oordeelt de 
CRvB dat de bezwaarmaker gehoord had moeten 
worden om te kunnen vaststellen of sprake was 
van nieuw gebleken feiten (7:3416), omdat hij de 
gelegenheid had moeten krijgen te reageren op 
nadere informatie van een cardioloog (7:4461), 
omdat het be stuurs or gaan zijn nieuwe besluit na 
de ver nie ti ging wilde baseren op een andere 
grondslag dan het oorspronkelijke besluit (8:239) 
en omdat de bezwaarmaker een beroep deed op 
de hardheidsclausule (8:2340). In die zaak, waar-
in de rechtbank vond dat terecht van horen was 
afgezien omdat de inhoud van het bezwaarschrift 
te mager was, overweegt de CRvB:

“Namens appellante zijn in de bezwaarfase 
bijzondere om stan dig he den naar voren ge-
bracht op grond waarvan het college, naar 
haar opvatting, gebruik zou kunnen maken 
van de (…) wettelijke bevoegdheid om geheel 
of gedeeltelijk af te zien van terugvordering. 
Het houden van een hoorzitting biedt bij uit-
stek de gelegenheid om onderzoek te doen 
naar die bijzondere om stan dig he den.”

Uit die overweging spreekt dat wanneer uit de 
feiten en om stan dig he den van de zaak (die kun-
nen blijken uit het bezwaarschrift, maar ook uit 
het besluit of uit het verloop van de procedure) 
naar voren komt dat horen van meerwaarde kan 
zijn voor de beoor de ling van het bezwaar, ge-
hoord moet worden. Anders dan bij de ABRvS is 
de kwaliteit van de argumentatie in het bezwaar-
schrift voor de CRvB geen doorslaggevend argu-
ment voor het oordeel dat de bezwaarmaker 
moet worden gehoord.

2.3. Het CBb over wel of niet horen
Tenslotte het CBb. Daar vonden we veertien uit-
spraken. In vijf uitspraken werd geoordeeld dat 
het be stuurs or gaan de bezwaarmaker terecht 
niet had gehoord. In drie daarvan is de reden dat 
de bezwaarmaker te kennen had gegeven niet te 

312 ABAfl. 6 - 2019

AB 2019/48 AB RECHTSPRAAK BESTUURSRECHT



willen worden gehoord (7:463, 8:258 en 8:365). 
In één uitspraak oordeelde het CBb dat — anders 
dan de bezwaarmaker stelde — wel een hoorzit-
ting was gehouden (8:327). In de laatste van de 
vijf uitspraken achtte het CBb het niet-horen ge-
rechtvaardigd omdat de uitkomst van de zaak 
glashelder lag, vanwege het ontbreken van on-
enigheid over de feiten en omdat het be stuurs or-
gaan geen speelruimte had bij het nemen van het 
besluit (7:456). 

In de negen uitspraken waarin wordt geoor-
deeld dat de hoorplicht in bezwaar is geschon-
den, komt bijna steeds dezelfde standaardover-
weging voor  over de vraag wanneer een bezwaar 
kennelijk ongegrond is, zodat van horen mag 
worden afgezien. Dat is het geval, aldus het CBb, 
‘indien uit het bezwaarschrift zelf direct blijkt dat 
het bezwaar ongegrond is en er redelijkerwijs 
geen twijfel mogelijk is over die conclusie’. 

Een vergelijking tussen de standaardoverwe-
ging van het CBb en die van de ABRvS laat een 
cruciaal verschil zien. Voor de ABRvS is van be-
lang of uit het bezwaarschrift blijkt dat het be-
zwaar wel tot een ander besluit kan leiden: zo 
niet, dan hoeft niet te worden gehoord. Voor het 
CBb is van belang of uit het bezwaarschrift blijkt 
dat het bezwaar niet tot een ander besluit kan lei-
den: is dat het geval, dan hoeft niet te worden ge-
hoord.

Niet alle negen uitspraken waarin wordt ge-
oordeeld dat de hoorplicht in bezwaar is ge-
schonden, bieden zicht op de toepassing van het 
door het CBb gehanteerde criterium. Zo wordt in 
twee uitspraken niet duidelijk gemaakt waarom 
de hoorplicht is geschonden (8:282 en 8:179) en 
is er een uitspraak waarin verweerder erkent dat 
ten onrechte niet is gehoord (8:66). Twee andere 
uitspraken betreffen de situatie dat het be stuurs-
or gaan er niet van had mogen uitgaan dat de be-
zwaarmaker instemde met telefonisch horen 
(8:315) en die waarin ten onrechte was aan ge no-
men dat de bezwaarmaker had afgezien van ho-
ren (8:340). 

Uit de overige vier uitspraken, waarin het CBb 
toepassing geeft aan zijn standaardoverweging, 
blijkt dat de gang van zaken in de procedure van 
besluitvorming een belangrijke reden is voor de 
conclusie dat gehoord had moeten worden. Zo 
oordeelt het CBb dat de bezwaarmaker had moe-
ten worden gehoord omdat deze op het moment 
dat hij bezwaar maakte, nog niet op de hoogte 
was van alle relevante feiten (7:498), omdat het 
besluit op het bezwaar afweek van het primaire 
besluit zonder dat de bezwaarmaker zich over 
die wijziging had kunnen uitlaten (8:57), omdat 
het primaire besluit zo slecht was gemotiveerd 
dat geen al te hoge eisen aan de onderbouwing 
van het bezwaarschrift konden worden gesteld 

(8:127) en omdat het be stuurs or gaan in bezwaar 
de gelegenheid had geboden bewijs te leveren 
voor feiten waarover onenigheid bestond (8:343). 

Net zo min als bij de CRvB zijn we bij het CBb 
uitspraken tegengekomen waar voor het oordeel 
over de vraag of terecht van horen is afgezien, 
doorslaggevende betekenis wordt toegekend aan 
de in het bezwaarschrift aangevoerde argumen-
ten. Op dat punt is sprake van een cruciaal ver-
schil tussen de jurisprudentie van die beide in-
stanties en die van de ABRvS.

3. Wie horen?
Zo vaak als zich geschillen voordoen over de be-
slissing van het be stuurs or gaan om van horen af 
te zien, zo zeldzaam zijn geschillen over de vraag 
of de keuze van degene die hoort of degenen die 
horen, in overeenstemming is met art. 7:5 Awb. 
Daarin is bepaald dat als het horen plaatsvindt 
door meer dan één persoon, de meerderheid van 
degenen die horen, niet betrokken mag zijn ge-
weest bij de voorbereiding van het bestreden be-
sluit. Bij de ABRvS vonden we één uitspraak 
waarin de vraag aan de orde is of de samenstel-
ling van de hoorcommissie voldoet aan de eisen 
van art. 7:5 Awb (8:679). De ABRvS gaat na wat 
de hoedanigheid is van de personen die bij het 
horen waren betrokken en concludeert dat is vol-
daan aan de vereisten van art. 7:5 Awb. Bij de 
CRvB vonden we geen enkele uitspraak, bij het 
CBb één, die hierboven staat weergegeven 
(8:279). De bezwaarmaker was door twee amb-
tenaren gehoord. Een daarvan was bij de voorbe-
reiding van het bestreden besluit betrokken ge-
weest, de ander niet. Derhalve was niet voldaan 
aan art. 7:5 Awb.

4. Horen door een externe commissie
Ook over de vraag of het horen door een externe 
adviescommissie in de zin van art. 7:13 Awb wel 
volgens de regels heeft plaatsgevonden, bestaat 
aanzienlijk minder jurisprudentie dan over het 
afzien van horen, maar wel iets meer dan over de 
vraag of de juiste personen het ambtelijk horen 
voor hun rekening hebben genomen. Overigens 
waren bijna alle uitspraken die wij vonden af-
komstig van de ABRvS: twaalf van de dertien. De 
dertiende was gedaan door de CRvB. De uitspraak 
van de CRvB betreft de situatie dat niet is gehoord 
door alle drie leden van de externe commissie, 
maar alleen door de voorzitter en een ander lid. 
De CRvB acht dit in strijd met art. 7:13 lid 3 Awb, 
omdat niet is gebleken van een opdracht om in 
deze samenstelling te horen (8:326).

Vijf van de uitspraken van de ABRvS gaan over 
de vraag of de externe bezwaaradviescommissie 
van de Raad voor Rechtsbijstand heeft gehandeld 
in strijd met art. 7:13 lid 5 Awb, door de Raad niet 
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uit te nodigen voor de hoorzitting (8:2481, 
8:2545, 8:2546, 8:2547 en 8:2548). Een daarvan 
is hierboven opgenomen (8:2481). De uitspraken 
betreffen de verhouding tussen de informele be-
handeling van bezwaren en de eisen die aan het 
horen door een externe bezwaaradviescommis-
sie worden gesteld. De Raad voor Rechtsbijstand 
hanteert naar eigen zeggen een ‘informele aan-
pak’ van bezwaren, die inhoudt dat een mede-
werker per email of telefonisch contact opneemt 
met de bezwaarmaker. Leidt dat contact niet tot 
een bevredigende oplossing van het bezwaar, dan 
wordt de zaak aan de externe bezwaaradvies-
commissie voorgelegd. De Raad voor Rechtsbij-
stand wordt niet schriftelijk uitgenodigd voor de 
hoorzitting die de bezwaaradviescommissie be-
legt, maar als regel is er voorafgaand aan de hoor-
zitting wel contact tussen de secretaris van de 
commissie en de ambtenaar van de Raad voor 
Rechtsbijstand die de zaak behandelt. 

Afgaande op de uitspraak van de ABRvS is de 
reden dat wordt afgezien van het standaard uit-
nodigen van de Raad voor Rechtsbijstand voor de 
hoorzitting, het feit dat er al contact is geweest 
tussen een vertegenwoordiger van de Raad en de 
bezwaarmaker. De ABRvS is — terecht — niet on-
der de indruk van dat argument. Zij overweegt 
dat als informeel contact met een bezwaarmaker 
niets oplevert, de bezwaarmaker recht heeft op 
een behandeling van zijn bezwaren met alle ga-
ranties die de in hoofdstuk 7 Awb geregelde proce-
dure hem biedt. De overwegingen van de ABRvS 
zijn helemaal in lijn met de best practices van be-
zwaarbehandeling zoals die zijn neergelegd in de 
door het Ministerie van BZK uitgegeven handlei-
ding Professioneel behandelen van bezwaarschrif-
ten (zie: https://prettigcontactmetdeoverheid.nl/
bibliotheek/549). De ABRvS schaart zich dan ook 
achter het oordeel van de rechtbank dat de be-
sluiten van de Raad voor Rechtsbijstand in strijd 
zijn met art. 7:13 lid 5 Awb, inhoudende dat het 
be stuurs or gaan wordt uitgenodigd voor de hoor-
zitting van de externe bezwaaradviescommissie. 

In vier andere uitspraken waar eveneens 
wordt aangevoerd dat het be stuurs or gaan ten 
onrechte niet is uitgenodigd voor de hoorzitting 
van de externe adviescommissie, gaat de ABRvS 
niet op dat argument in, omdat dit voor het eerst 
in hoger beroep is aangevoerd (8:1705, 8:1934, 
8:1971 en 8:2581). Van de resterende drie uit-
spraken gaan er twee over de samenstelling van 
de externe adviescommissie. In de eerste van die 
uitspraken is de vraag aan de orde of de bezwaar-
adviescommissie voldoende onafhankelijk is, nu 
de secretarissen werkzaam zijn bij hetzelfde kan-
toor als de advocaat die als gemachtigde voor het 
be stuurs or gaan optreedt. De ABRvS vindt dit wel 
‘ongelukkig’, maar niet in strijd met een geschre-

ven of ongeschreven rechtsregel (7:3421). De an-
dere uitspraak gaat over de situatie dat niet is ge-
hoord door de hele commissie, maar alleen door 
de voorzitter (8:835). De voorzieningenrechter 
van de rechtbank had daarover geoordeeld dat dit 
onjuist was, omdat een bestendige lijn was om 
meervoudig te horen. De ABRvS overweegt op-
merkelijk genoeg niet dat zij het eens of juist on-
eens is met de voorzieningenrechter, maar laat 
het bij de opmerking dat de stelling van de burge-
meester dat het enkelvoudig horen in dit geval 
niet onzorgvuldig was, onvoldoende is om er 
vanuit te gaan dat het oordeel van de voorzienin-
genrechter onjuist zou zijn. 

In de laatste uitspraak oordeelt de ABRvS dat 
het be stuurs or gaan voldoende heeft gemotiveerd 
waarom in de beslissing op het bezwaar is afge-
weken van het advies van de externe bezwaarad-
viescommissie en dat dus geen sprake is van 
strijd met art. 7:13 lid 7 Awb (8:407). 

5. Consequenties van schendingen
Aan de constatering dat het horen in de bezwaar-
procedure niet is gegaan zoals het had gemoeten 
en dat het besluit op bezwaar om die reden on-
rechtmatig is, kunnen verschillende consequen-
ties worden verbonden. Allereerst kan het besluit 
worden vernietigd met de opdracht de bezwaar-
procedure opnieuw te volgen, maar dan met de 
juiste toepassing van de bepalingen over het ho-
ren (‘kale ver nie ti ging’). In de tweede plaats kan 
de rechter het besluit vernietigen maar met toe-
passing van art. 8:72 lid 3 onder a Awb de rechts-
gevolgen in stand laten. Een derde mogelijkheid 
is dat de rechter de gebreken met toepassing van 
art. 6:22 Awb door de vingers ziet en het beroep 
ongegrond verklaart; het besluit blijft dan in 
stand. In de eerste twee gevallen is per definitie 
sprake van een proceskostenveroordeling, in het 
laatste geval heeft de rechter de vrijheid het be-
stuurs or gaan al dan niet in de proceskosten van 
de bezwaarmaker te veroordelen. 

Al met al heeft de rechter vier opties: 1. een 
kale ver nie ti ging uitspreken, 2. vernietigen met 
instandlating van de rechtsgevolgen, 3. het gebrek 
passeren met een proceskostenveroordeling, 4. 
het gebrek passeren zonder een proceskostenver-
oordeling. Een essentieel verschil tussen de keuze 
voor de eerste en de andere drie opties, is dat de 
eerste optie inhoudt dat alsnog/opnieuw gehoord 
moet worden terwijl bij de andere drie het hoor-
gebrek niet hoeft te worden hersteld. Hierna gaan 
we in op de vraag hoe vaak de rechter voor welke 
uitspraakbevoegdheid kiest en hoe hij zijn keuze 
motiveert. 
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5.1. Kale ver nie ti ging
Kale ver nie ti gingen komen niet vaak voor. Slechts 
in vier van de in totaal 34 uitspraken waarin een 
schending van de hoorplicht werd geconstateerd, 
werd die gevolgd door een kale ver nie ti ging. 
Tweemaal gebeurde dat zonder nadere motive-
ring; beide keren betrof het een uitspraak van de 
ABRvS (7:3131, 8:1750). In één uitspraak (van de 
CRvB) werd op uitdrukkelijk verzoek van appel-
lant afgezien van het finaal beslechten van het ge-
schil (7:3416). Alleen de vierde uitspraak, van de 
ABRvS (7:3239), bevat een motivering: 

“Gelet op het grote aantal stukken dat de 
vreemdeling ter staving van zijn bezwaar 
heeft overgelegd en in het licht van hetgeen 
onder 1.1. is overwogen over de onjuiste maat-
staf, heeft de rechtbank ten onrechte overwo-
gen dat de staats se cre ta ris terecht het door de 
vreemdeling gemaakte bezwaar tegen het be-
sluit van 21 maart 2016 als kennelijk onge-
grond in de zin van art. 7:3 aanhef en onder b 
Awb heeft aangemerkt. Nu het horen in be-
zwaar een essentieel onderdeel van de be-
zwaarschriftprocedure is, heeft de staats se-
cre ta ris ten onrechte de vreemdeling niet 
gehoord.”

De ABRvS verklaart het hoger beroep kennelijk 
gegrond. In de uitspraak wordt het niet met zo 
veel woorden gezegd, maar aan ge no men moet 
worden dat de ABRvS er vanuit gaat dat het als-
nog horen van de vreemdeling in de bezwaarpro-
cedure van meerwaarde kan zijn. 

5.2. Rechtsgevolgen in stand laten 
Elf keer kozen de hoogste bestuursrechters er-
voor om het besluit te vernietigen maar de 
rechtsgevolgen in stand te laten. Tweemaal werd 
die keuze niet nader gemotiveerd. Het betrof in 
beide gevallen uitspraken over de schending van 
art. 7:2 en/of 7:3 Awb, één van de ABRvS (7:3319) 
en één van de CRvB (8:6). 

Eenmaal lijkt de ernst van de aan het besluit 
klevende gebrek(en) een rol te spelen bij de keu-
ze om het besluit te vernietigen met in stand la-
ten van de rechtsgevolgen, in plaats van het ge-
brek te passeren met toepassing van art. 6:22 
Awb. Omdat het be stuurs or gaan de bezwaarma-
ker ten onrechte niet in de gelegenheid had ge-
steld te worden gehoord, de op de zaak betrek-
king hebbende stukken ten onrechte niet aan 
bezwaarmaker had toegezonden én er geen ter-
mijn was gegund om nadere gronden in te die-
nen, concludeerde de ABRvS dat het bestreden 
besluit ‘zodanige gebreken vertoont dat het be-
sluit dient te worden vernietigd’ (7:3021). In casu 
ging het om een te laat gedaan verzoek om her-
ziening van een eerder genomen besluit, waar-

door rechtsgevolgen van het besluit in stand kon-
den blijven. 

In een serie van vijf uitspraken van de ABRvS, 
waarin vanwege het niet uitnodigen van het be-
stuurs or gaan voor de hoorzitting van de externe 
bezwaarcommissie strijd met art. 7:13 Awb werd 
geconstateerd, motiveert de ABRvS de keuze voor 
het in stand laten van de rechtsgevolgen slechts 
summier. De ABRvS beperkt zich tot de overwe-
ging dat de rechtbank ‘niet ten onrechte van be-
lang [heeft] geacht dat appellant in beroep de ge-
legenheid heeft gehad te reageren op het 
standpunt van verweerder’ (8:2481; 8:2545; 
8:2546; 8:2547; 8:2548). 

Een soort ge lij ke redenering kwamen wij in 
meer uitspraken tegen. De bestuursrechters be-
nadrukken dat bij de keuze om de rechtsgevolgen 
in stand te laten betekenis toekomt aan het feit 
dat appellant in beroep (en eventueel in hoger 
beroep) alsnog de mogelijkheid heeft gehad zijn 
standpunt toe te lichten. Ter illustratie een citaat 
uit een uitspraak van het CBb (7:498):

“Het bestreden besluit dient te worden ver-
nietigd wegens strijd met artikel 7:2 van de 
Awb. Nu appellant in beroep de gelegenheid 
heeft gehad zijn standpunt nader toe te lich-
ten en hij hiervan ook gebruik heeft gemaakt 
en de overige beroepsgronden van appellant 
niet slagen, zal het College bepalen dat de 
rechtsgevolgen van het bestreden besluit in 
stand blijven.”

Een vergelijkbare redenering is te zien in een an-
dere uitspraak van het CBb (8:127), waar ook ten 
onrechte niet was gehoord, waardoor appellant 
onder meer geen kennis had kunnen nemen van 
een reactie van een derde-belanghebbende: 

“Het bestreden besluit dient te worden ver-
nietigd wegens strijd met de artikelen 3:2 en 
7:2 van de Awb. Nu appellant in beroep alsnog 
kennis heeft kunnen nemen van de reactie 
van derde-partij van 21 november 2016 en 
appellant ook de gelegenheid heeft gehad zijn 
standpunt in beroep nader toe te lichten, zal 
het College onderzoeken of er aanleiding is 
met toepassing van artikel 8:72, derde lid, 
aanhef en onder a, van de Awb te bepalen dat 
de rechtsgevolgen van het vernietigde besluit 
in stand blijven.”

In de laatste van de elf uitspraken, ook van het 
CBb (8:66), had het be stuurs or gaan ter zitting er-
kend dat ten onrechte was afgezien van het ho-
ren. Daarin zag het CBb aanleiding het beroep ge-
grond te verklaren, maar — vanwege het belang 
van finale geschilbeslechting — de rechtsgevol-
gen in stand te laten. Die keuze motiveert het CBb 
als volgt:

“Appellant heeft in de onderhavige procedure 
bij het College, waarin hij bij monde van zijn 
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raadsman ook is gehoord, zijn grieven tegen 
het in bezwaar gehandhaafde primaire besluit 
volledig kunnen uiten en het College is op 
grond van het navolgende tot de slotsom ge-
komen dat het besluit voor het overige rech-
tens juist is.”

5.3. Passeren, met proceskostenvergoeding
In de helft van de uitspraken (17 van de 34) werd 
het hoorgebrek met toepassing van art. 6:22 Awb 
door de bestuursrechter gepasseerd. Tweemaal 
was niet duidelijk of er sprake was van een kosten-
veroordeling (zie ABRvS 8:1707 en CRvB 8:326). 
Tweemaal werd geen kostenveroordeling voor 
het be stuurs or gaan uitgesproken, dertien keer 
gebeurde dat wel. Dat is in overeenstemming 
met de lijn die de hoogste bestuursrechters in het 
algemeen hanteren (zie onder meer ABRvS 25 juli 
2018, ECLI:NL:RVS:2018:2530, en ABRvS 15 no-
vember 2017, AB 2018/29, m.nt. Koenraad). 

De keuze om het geconstateerde hoorgebrek 
te passeren wordt door de drie hogerberoepsin-
stanties telkens nagenoeg identiek gemotiveerd: 
omdat appellant in beroep en/of hoger beroep de 
gelegenheid heeft gehad zijn standpunt monde-
ling toe te lichten, wordt aannemelijk geacht dat 
hij door het hoorgebrek niet is benadeeld (zie 
ABRvS 8:258, 8:205, 8:771, 8:838, 8:1708; CRvB 
7:4461, 8:239, 8:300, 8:1699, 8:2340 en CBb 8:57, 
8:179, 8:343, 8:340, 8:279). Ter illustratie de stan-
daardoverweging van de ABRvS (8:1708): 

“Hoewel appellant door deze gang van zaken 
zijn bezwaren niet tijdens een hoorzitting 
naar voren heeft kunnen brengen, heeft hij in 
beroep alsnog voldoende gelegenheid gehad 
dat te doen. Gelet hierop is hij door het gecon-
stateerde gebrek niet in zijn belangen ge-
schaad. Om die reden ziet de Afdeling aanlei-
ding dit gebrek met toepassing van artikel 
6:22 van de Awb te passeren.”

5.4. Passeren, zonder proceskostenvergoeding
Zoals gezegd werd slechts in twee van de zeven-
tien uitspraken waarin het hoorgebrek werd ge-
passeerd geen kostenvergoeding uitgesproken 
(terwijl daar, gezien de betrokkenheid van een 
professionele rechtshulpverlener in beide geval-
len wel aanleiding voor was). In beide gevallen 
betrof het een uitspraak van het CBb. Aangezien 
het passeren van een gebrek zonder kostenver-
goeding afwijkt van de hoofdregel, valt te ver-
wachten dat deze keuze expliciet in de uitspraak 
wordt gemotiveerd. Dat is niet het geval. In beide 
uitspraken wordt volstaan met het oordeel dat 
voor een kostenvergoeding geen aanleiding be-
staat. Uit de context van de eerste uitspraak 
(8:343) lijkt de mate waarin de bezwaarmaker 
debet is aan het ontstaan van het hoorgebrek een 

rol te spelen bij de keuze om af te zien van een 
kostenveroordeling. Is het gebrek in enige mate te 
verwijten aan de bezwaarmaker, dan lijkt dat 
voor het CBb niet alleen aanleiding om het gebrek 
te passeren met toepassing van art. 6:22 Awb, 
maar bovendien om af te zien van het uitspreken 
van een kostenveroordeling: 

“Verweerder […] heeft appellante de keuze 
geboden om telefonisch of in persoon te wor-
den gehoord. Diezelfde dag nam appellante 
zelf telefonisch contact op en heeft zij haar be-
zwaar toegelicht. In haar e-mail van 11 okto-
ber 2016 bevestigt appellante dat zij haar be-
zwaar in het telefonisch contact heeft 
toegelicht. Op 14 oktober 2016 bericht ver-
weerder per e-mail aan appellante dat hij ver-
wacht volgende week de beslissing op be-
zwaar te kunnen verzenden. Dat bericht heeft 
niet geleid tot een reactie van appellante dat 
zij een hoorzitting wenste.”

Omdat appellante in het telefoongesprek haar 
bezwaar heeft kunnen toelichten, ziet het CBb 
aanleiding om het gebrek met toepassing van 
art. 6:22 Awb te passeren. De keuze om in dit ge-
val geen kostenveroordeling uit te spreken is be-
grijpelijk. De verwarring over de ‘status’ van het 
telefoongesprek en het feit dat appellant heeft 
nagelaten aan te geven dat zij alsnog een hoorzit-
ting wenste, maakt dat het be stuurs or gaan niet 
(geheel) te verwijten valt dat ten onrechte geen 
hoorzitting heeft plaatsgevonden. 

De keuze om bij de toepassing van art. 6:22 
Awb geen kostenveroordeling uit te spreken was 
in de andere zaak (8:282) minder goed te begrij-
pen. In casu had het be stuurs or gaan overigens er-
kend dat appellante in strijd met art. 7:9 Awb ten 
onrechte niet was gehoord over het advies van de 
deskundigen. Dat gebrek kon volgens het CBb ge-
passeerd worden: 

“Verweerder heeft appellante nog wel de mo-
gelijkheid geboden om na het nemen van het 
bestreden besluit gehoord te worden. Appel-
lante heeft hier echter geen gebruik van ge-
maakt. Ter zitting is door appellante toegelicht 
dat zij van verweerder had begrepen dat het 
bestreden besluit toch niet meer zou worden 
aangepast. Dit is ter zitting door verweerder 
betwist.”

Omdat appellante in beroep de gelegenheid had 
gehad haar standpunt naar voren te brengen en 
stukken te overleggen, zag het CBb aanleiding 
om, aan ge no men dat er op dit punt een gebrek 
aan het bestreden besluit kleefde, dat gebrek met 
toepassing van art. 6:22 Awb te passeren. Dat is in 
overeenstemming met de lijn die de hoogste be-
stuursrechters in het algemeen kiezen. Doordat 
er in beroep gelegenheid is geweest het des kun-
dig en ad vies te bespreken, is appellante niet be-
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nadeeld door het feit dat dit in de bezwaarfase 
ten onrechte niet is gebeurd. Dat neemt niet weg 
dat, ook als het standpunt van verweerder wordt 
gevolgd, er aan het bestreden besluit een gebrek 
kleeft, wat aanleiding is om een kostenvergoe-
ding uit te spreken. In casu lijkt het CBb door geen 
kostenvergoeding toe te kennen te menen dat de 
bezwaarmaker er genoegen mee had moeten ne-
men dat zij na het nemen van het besluit op be-
zwaar nog zou worden gehoord. Dat standpunt 
overtuigt ons niet. 

5.5 Ratio van de keuze
De bestuursrechters kiezen bij een hoorgebrek 
zelden voor een ‘kale ver nie ti ging’. Ze zijn zo be-
zien niet snel de mening toegedaan dat er bij een 
hoorgebrek opnieuw of alsnog moet worden ge-
hoord door het be stuurs or gaan. In de meeste ge-
vallen acht de bestuursrechter het voldoende dat 
een appellant in beroep en/of hoger beroep als-
nog de mogelijkheid heeft gekregen mondeling 
zijn grieven toe te lichten. Is dat het geval, dan is 
dat al snel aanleiding om de rechtsgevolgen in 
stand te laten (art. 8:72 lid 3 Awb) of het hoorge-
brek te passeren (art. 6:22 Awb), met daarbij een 
kostenveroordeling voor het be stuurs or gaan. 

Wij hebben geen lijn kunnen ontdekken in de 
keuze tussen art. 8:72 lid 3 en art. 6:22 Awb. 
Wordt een hoorgebrek in beroep ‘hersteld’, dan 
geeft dat meestal aanleiding om het gebrek te 
passeren, maar soms om te vernietigen en de 
rechtsgevolgen van het bestreden besluit in stand 
te laten. Beide bevoegdheden lijken ook sterk op 
elkaar. Bij de vraag of de rechter het gebrek kan 
passeren, beoordeelt hij of aannemelijk is dat in-
dien de procedure volgens de regels was verlo-
pen, een besluit met een andere inhoud zou zijn 
genomen. Wil de bestuursrechter weten of de 
rechtsgevolgen van het door hem vernietigde be-
sluit in stand kunnen blijven, dan kijkt hij of aan-
nemelijk is dat indien het be stuurs or gaan zou 
worden gedwongen opnieuw op het bezwaar te 
beslissen, het — aan ge no men dat de procedure 
ditmaal wel volgens de regels verloopt — een be-
sluit met andere inhoud zou nemen. Daarnaast 
geldt dat het verschil tussen beide instrumenten 
(althans voor bezwaarmaker en de bestuursrech-
ter) nog verder aan betekenis inboet doordat het 
be stuurs or gaan in de regel hoe dan ook (en te-
recht, wat ons betreft) tot een proceskostenver-
goeding wordt veroordeeld. 

Dat alles doet er niet aan af dat er in sommige 
gevallen goede argumenten zijn om een hoorge-
brek niet te passeren of de rechtsgevolgen in 
stand te laten, maar om er voor te kiezen het be-
stuurs or gaan alsnog te laten horen. Dat geldt het 
sterkst indien ten onrechte helemaal niet is ge-
hoord. Eén argument voor onze opvatting is dat 

uit de geschiedenis van de totstandkoming van 
art. 7:2 Awb nu eenmaal blijkt dat in deze bepa-
ling een essentieel onderdeel van de bezwaarpro-
cedure is neergelegd (PG Awb 1, p. 329). Een 
tweede argument is dat door een soepele hou-
ding van de rechter bestuursorganen mogelijk 
het idee kunnen krijgen dat het horen van be-
langhebbenden helemaal niet zo belangrijk is als 
wordt beweerd, aangezien een schending van de 
hoorplicht zelden tot meer leidt dan de verplich-
ting om de proceskosten van een wederpartij te 
vergoeden (L.M. Koenraad, ‘Wie niet horen wil, 
moet maar voelen’, JBplus 2018/1).

Nog belangrijker is echter wat ons betreft een 
tweetal inhoudelijke argumenten. Wanneer het 
geschil draait om bevoegdheden met beleidsvrij-
heid, dient een be stuurs or gaan in het kader van 
de volledige heroverweging ook de doelmatig-
heid van een besluit te heroverwegen. De be-
stuursrechter oordeelt hoe dan ook uitsluitend 
over de rechtmatigheid van een besluit. Boven-
dien geldt voor het be stuurs or gaan op grond van 
art. 3:2 Awb de verplichting om alle voor de be-
sluitvorming relevante kennis omtrent de feiten 
en belangen te vergaren, terwijl de rechter alleen 
de bevoegdheid (en plicht) heeft ambtshalve de 
feiten aan te vullen (zie art. 8:69 Awb en de noot 
van Bröring bij CRvB 23 december 1996, AB 
1997/239). 

Het lijkt er sterk op dat de Hoge Raad het eni-
ge appelcollege is dat nog waarde hecht aan deze 
kenmerkende verschillen tussen het horen in be-
zwaar en het horen in beroep. Juist is wat ons be-
treft diens opvatting dat de bestuursrechter een 
hoorgebrek alleen passeert als blijkt dat over de 
feiten en de waardering daarvan geen menings-
verschil bestaat tussen het be stuurs or gaan en de 
belanghebbende, en het geschil bovendien be-
trekking heeft op een aangelegenheid waarbij het 
be stuurs or gaan geen beleidsvrijheid (meer) toe-
komt (zie onder meer HR 23 december 2016, 
ECLI:NL:HR:2016:2829, en de conclusie van A-G 
Ettema in die zaak, ECLI:NL:PHR:2016:499, en 
verder de kritische noot van Wever bij CRvB 
31 januari 2017, AB 2017/103 en HR 29 januari 
2016, AB 2016/220, m.nt. Koenraad). 

6. Conclusie
Na deze uitgebreide rondgang langs de jurispru-
dentie van drie van de hoogste bestuursrechters 
over de hoorplicht in bezwaar, kunnen we de 
conclusie van onze bevindingen relatief kort hou-
den: de jurisprudentie over de hoorplicht is voor 
bestuursorganen bijzonder soepel. Voor alle drie 
de instanties geldt dat ze er te gemakkelijk vanuit 
gaan dat als sprake is van een schending, die kan 
worden gepasseerd. De lijn van de hoogste be-
stuursrechters doet wat ons betreft te weinig 
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recht aan de centrale plek die het horen in de be-
zwaarprocedure inneemt en aan de kenmerken-
de verschillen tussen het horen in bezwaar en in 
beroep. Voor de ABRvS geldt daarnaast dat die in-
stantie, door een aanvechtbare interpretatie van 
de ratio van de hoorplicht, bestuursorganen een 
te ruime mogelijkheid biedt om te ontkomen aan 
de verplichting bezwaarmakers te horen. 

Een analyse van rechtspraak, met name die 
van de hoogste bestuursrechters, zegt weinig 
over hoe frequent bestuursorganen de hoorplicht 
in de praktijk veronachtzamen. Het bevestigt wel 
dat het kan gebeuren en ook regelmatig gebeurt, 
en dat laatste is hoe dan ook zorgelijk. Voor de 
bestuursrechters is het dan ook zaak om steeds 
wanneer zij een hoorgebrek constateren, in sa-
menspraak met par tij en kritisch te bezien of de 
kans bestaat dat het alsnog/opnieuw houden van 
een hoorzitting kan bijdragen aan een voor de 
bezwaarmaker gunstiger uitkomst. Is de conclu-
sie dat alsnog of opnieuw moet worden gehoord, 
dan kan — om te voorkomen dat dit ten koste 
gaat van de finale beslechting van het geschil — 
worden gekozen voor toepassing van de bestuur-
lijke lus (het liefst voorafgaand aan de bodemzit-
ting) of voor het schorsen of heropenen van het 
onderzoek na de zitting (zie hierover de eerder 
aangehaalde publicatie van Koenraad in JBPlus). 
A.T. Marseille en M. Wever
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EUROPEES HOF VOOR DE RECHTEN VAN DE 
MENS
24 april 2018, nr. 55385/14
(H. Jäderblom, B. Lubarda, H. Keller, P. Pastor 
Vilanova, A. Poláčková, G.A. Serghides, J. 
Schukking)
m.nt. T. Barkhuysen en M.L. van Emmerik

Art. 6 lid 1 EVRM

NJB 2018/1194
ECLI:CE:ECHR:2018:0424JUD005538514

Afwijzing verzoek stellen prejudiciële vraag 
aan HvJ EU. Verkorte motivering niet-ontvan-
kelijk verklaren beroep in cassatie. Art. 80a RO. 
Art. 81 RO. Recht op eerlijk proces. Geen schen-
ding art. 6 lid 1 EVRM.

Klager Baydar is veroordeeld voor het vervoeren 
van heroïne en voor mensensmokkel. Klager komt 
in cassatie op tegen het oordeel van het Hof Arn-
hem dat hij het verblijf van twintig Irakese migran-
ten zou hebben gefaciliteerd. Volgens klager kon uit 
het bewijs niet volgen dat sprake was van ‘verblijf’ 

in de zin van art. 197a lid 2 Sr. Wel volgde uit het 
bewijs dat klager het transport van de migranten 
van Duitsland, via Nederland, naar Denemarken 
had georganiseerd en gefinancierd. Volgens klager 
moet de term ‘verblijf’ worden bezien in het kader 
van de implementatie van Richtlijn 2002/90/EG en 
Besluit 2002/946/JBZ en moet onder ‘verblijf’ wor-
den verstaan langdurig verblijf, ter afbakening van 
‘toegang’ of ‘doorreis’ zoals opgenomen in art. 197a 
lid 1 Sr. In reactie op de conclusie van de A-G ver-
zoekt klager om een prejudiciële vraag te stellen 
aan het HvJ EU ten einde de term ‘verblijf’ nader te 
duiden. In het arrest brengt de HR de gevangenis-
straf terug van 40 naar 34 maanden vanwege over-
schrijding van de redelijke termijn en verklaart het 
beroep van klager voor het overige niet-ontvanke-
lijk onder verwijzing naar art. 81 RO. Klager meent 
dat sprake is van schending van art. 6 lid 1 EVRM, 
nu de HR geen prejudiciële vraag wilde stellen aan 
het HvJ EU en de HR deze weigering onvoldoende 
heeft gemotiveerd. 

Het EHRM verwijst naar art. 3 van de aanbeve-
ling van 25 november 2016 (2016/C 439/01): de be-
voegdheid van het HvJ EU om bij prejudiciële beslis-
sing uitspraak te doen over uitleg of geldigheid van 
het recht van de Unie, wordt uitsluitend op initiatief 
van de nationale rechterlijke instanties uitgeoefend, 
ongeacht of par tij en in het hoofdgeding al dan niet 
de wens hebben geuit dat de rechter zich tot het HvJ 
EU wendt. Het EVRM houdt niet een recht in om 
een prejudiciële vraag voorgelegd te krijgen aan het 
HvJ EU. Daarnaast wijst het EHRM erop dat de ver-
plichting van art. 6 lid 1 EVRM om oordelen en uit-
spraken te motiveren niet zo kan worden opgevat 
dat een gedetailleerd antwoord op elk argument 
moet worden gegeven. Het is afhankelijk van de 
zaak of een beslissing al dan niet uitgebreid gemoti-
veerd dient te worden. Volgens het EHRM is het on-
der art. 6 lid 1 EVRM acceptabel om een verzoek om 
prejudiciële vragen op deze wijze af te wijzen, wan-
neer een verzoek onvoldoende is gemotiveerd, slechts 
in algemene termen is geformuleerd of de kwestie 
geen belangrijke ju ri di sche vraagstelling betreft.

Art. 80a en 81 RO dragen volgens het EHRM er-
aan bij dat procedures binnen een redelijke termijn 
kunnen worden afgerond en dat de HR zich effici-
ent bezighoudt met het borgen van een uniforme 
toepassing en correcte uitvoering van wet- en regel-
geving. Het EHRM overweegt dat de toepassing van 
de versnelde procedures van art. 80a en 81 RO geen 
schending oplevert van art. 6 lid 1 EVRM als een 
verzoek in cassatie om prejudiciële vragen niet-ont-
vankelijk wordt verklaard met een verkorte motive-
ring wanneer uit de om stan dig he den van de zaak 
evident blijkt dat een dergelijke beslissing niet twij-
felachtig of onredelijk is. Volgens het EHRM is de 
procedure voor het niet-ontvankelijk verklaren van 
een beroep in cassatie omkleed met de nodige 
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