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Noot

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

AB 2019/47

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK VAN DE 
RAAD VAN STATE
30 mei 2018, nr. 201704718/1/A2
(Mrs. P.B.M.J. van der Beek-Gillessen, J.A.W. 
Scholten-Hinloopen, J.J. van Eck)
m.nt. A.T. Marseille en M. Wever*

Art. 7:2, 7:3 Awb

ECLI:NL:RVS:2018:1750

Van horen kan worden afgezien als het be-
zwaarschrift kennelijk ongegrond is. Vereist is 
dat er geen twijfel mogelijk is over de onge-
grondheid van het bezwaar. Dit dient te wor-
den bepaald op grond van hetgeen in het be-
zwaarschrift is aangevoerd.

Het horen een essentieel onderdeel van de be-
zwaarschriftenprocedure. Van horen mag met toe-
passing van art. 7:3 aanhef en onder b Awb slechts 
worden afgezien, indien er op voorhand redelijker-
wijs geen twijfel over mogelijk is dat de gemaakte 
bezwaren niet tot een andersluidend besluit kun-
nen leiden. De beslissing om die bepaling toe te pas-
sen dient te worden genomen op grond van hetgeen 
in het bezwaarschrift is aangevoerd.

Nu het beleid van de raad voorziet in de situatie 
dat verjaring niet wordt tegengeworpen indien 
deze is gestuit, en wederpartij in zijn bezwaar-
schrift gemotiveerd 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. Conclusie is dan ook dat 
zich niet de situatie voordeed als bedoeld in art. 7:3 
aanhef en onder b Awb, zodat de rechtbank terecht 
heeft geoordeeld dat de raad wederpartij ten on-
rechte niet heeft gehoord.

Uitspraak op het hoger beroep van het bestuur 
van de Raad voor Rechtsbijstand, appellant, tegen 
de uitspraak van de Rechtbank Noord-Nederland 
van 2 mei 2017, 16/4201 in het geding tussen:
Wederpartij,
en
De raad.

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

Procesverloop

Bij besluit van 23 maart 2016 heeft de raad het 
verzoek van wederpartij om een vergoeding voor 
verleende rechtsbijstand afgewezen.

Bij besluit van 6 september 2016 heeft de raad 
het door wederpartij daartegen gemaakte be-
zwaar ongegrond verklaard.

Bij uitspraak van 2 mei 2017 heeft de recht-
bank het door wederpartij daartegen ingestelde 
beroep gegrond verklaard en het besluit van 
6 september 2016 vernietigd. Deze uitspraak is 
aangehecht (niet opgenomen; red.).

Tegen deze uitspraak heeft de raad hoger be-
roep ingesteld.

De Afdeling heeft de zaak ter zitting behan-
deld op 23 maart 2018, waar de raad, vertegen-
woordigd door mr. C.W. Wijnstra, en wederpartij 
zijn verschenen.

Overwegingen

 Inleiding
1. Wederpartij heeft de raad verzocht om 
een vergoeding voor rechtsbijstand die hij heeft 
verleend op grond van een in 2009 door de raad 
verstrekte toevoeging. De raad heeft de aanvraag 
afgewezen omdat deze moest worden gedaan 
binnen vijf jaar na het jaar waarin de rechtsbij-
stand is beëindigd. Nu de rechtsbijstand in 2009 
is beëindigd, had wederpartij de toevoeging bin-
nen vijf jaar na 31 december 2009 en derhalve ui-
terlijk 31 december 2014 ter declaratie moeten 
indienen. Het verzoek van wederpartij is inge-
diend op 29 december 2015 en dus buiten de 
daarvoor geldende termijn, aldus de raad.

 Aangevallen uitspraak
2. In beroep heeft de raad zich op het stand-
punt gesteld dat wederpartij geen procesbelang 
heeft. De zaak waarvoor wederpartij om een ver-
goeding heeft verzocht hangt samen met andere 
zaken waarvoor de raad wederpartij eveneens 
toevoegingen heeft verstrekt. Twee van die toe-
voegingen heeft wederpartij al eerder gedecla-
reerd. In het geval van samenhangende zaken 
wordt voor de derde toevoeging geen aanvullen-
de vergoeding verstrekt. Ook als het beroep zou 
slagen, zou wederpartij dus geen aanvullende 
vergoeding krijgen, aldus de raad.
3. De rechtbank heeft de raad niet gevolgd 
in het standpunt dat wederpartij geen procesbe-
lang heeft. Wederpartij heeft gesteld dat, zoals 
ook uit de administratie van de raad volgt, voor 
de samenhangende zaken in totaal vier toevoe-
gingen zijn verstrekt. Voor vier toevoegingen in 
samenhangende zaken wordt, anders dan voor 
drie, een aanvullende vergoeding verstrekt.
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De rechtbank heeft verder geoordeeld dat de 
raad wederpartij in bezwaar ten onrechte niet 
heeft gehoord. Nu onduidelijkheid bestaat over 
het aantal verstrekte toevoegingen, kan niet wor-
den gezegd dat op voorhand redelijkerwijs geen 
twijfel mogelijk is over de gegrondheid van het 
bezwaar, zodat de raad ten onrechte heeft afge-
zien van het horen van wederpartij.

 Hoger beroep

 Procesbelang
4. De raad betoogt dat de rechtbank ten on-
rechte heeft geoordeeld dat wederpartij in be-
roep procesbelang had. Daartoe voert de raad aan 
dat wederpartij de vierde toevoeging niet ter de-
claratie heeft ingediend, zodat deze buiten be-
schouwing moet blijven.
4.1.  Onder verwijzing naar haar uitspraak 
van 2 maart 2005, ECLI:NL:RVS:2005:AS8397, 
overweegt de Afdeling dat het belang bij een in-
houdelijk oordeel omtrent de rechtmatigheid van 
een besluit kan zijn gelegen in de om stan dig heid 
dat de aanvrager het inhoudelijke oordeel van de 
bestuursrechter kan betrekken bij eventuele toe-
komstige aanvragen.
4.2.  Gelet op de uitspraak van 2 maart 2005 
valt niet in te zien waarom de vierde toevoeging 
niet mag worden betrokken bij de vraag naar het 
procesbelang van wederpartij. Dat wederpartij 
daarvoor nog geen declaratie heeft ingediend, 
laat onverlet dat aannemelijk is dat hij dat op enig 
moment wel zal doen. De twee toevoegingen zijn 
verleend voor samenhangende zaken, zodat er-
van moet worden uitgegaan dat wederpartij de 
rechtsbijstand in dezelfde periode heeft verleend. 
Wederpartij kan een inhoudelijk oordeel over het 
tegenwerpen van de verjaringstermijn betrekken 
bij de toekomstige aanvraag om een vergoeding 
voor de vierde toevoeging. Bovendien is ter zit-
ting gebleken dat tussen par tij en nog andere pro-
cedures lopen waarin de raad wederpartij verja-
ring heeft tegengeworpen. De rechtbank heeft de 
raad dan ook terecht niet gevolgd in het stand-
punt dat wederpartij geen procesbelang meer 
had.

Het betoog faalt.

 Horen in bezwaar
5. De raad betoogt verder dat de rechtbank 
ten onrechte heeft geoordeeld dat de raad weder-
partij had moeten horen in bezwaar. Daartoe 
voert de raad aan dat de constatering dat de de-
claratie is verjaard geschiedt op grond van de bij 
de aanvraag overgelegde stukken, zodat een 
mondelinge toelichting van wederpartij op het 
door hem gemaakte bezwaar niet had geleid tot 
een ander besluit, aldus de raad.

5.1.  Zoals de Afdeling eerder heeft overwo-
gen (bijvoorbeeld in de uitspraak van 28 januari 
2009, ECLI:NL:RVS:2009:BH1142), vormt het ho-
ren een essentieel onderdeel van de bezwaar-
schriftenprocedure. Van horen mag met toepas-
sing van artikel 7:3, aanhef en onder b, van de 
Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb) 
slechts worden afgezien, indien er op voorhand 
redelijkerwijs geen twijfel over mogelijk is dat de 
gemaakte bezwaren niet tot een andersluidend 
besluit kunnen leiden. De beslissing om die bepa-
ling toe te passen dient te worden genomen op 
grond van hetgeen in het bezwaarschrift is aan-
gevoerd.
5.2.  Artikel 28, eerste lid, van het Besluit ver-
goedingen rechtsbijstand 2000 (hierna: Bvr) 
luidt: 

“Na beëindiging van de verlening van de 
rechtsbijstand dient de rechtsbijstandverlener 
bij het bestuur een aanvraag in tot vaststelling 
van de vergoeding voor de verrichte werk-
zaamheden.”

De raad hanteert bij het vaststellen van de ver-
goedingen voor verleende rechtsbijstand beleid, 
neergelegd in de Werkinstructies Vaststellen. De 
werkinstructie behorende bij artikel 28 van het 
Bvr luidt, voor zover van belang:

“Declaraties waarbij de rechtsbijstand ten-
minste 5 jaar voor de ontvangstdatum van het 
verzoek om vergoeding is beëindigd, zijn ver-
jaard. Je wijst het verzoek af met tekstcode 
544 […]. De periode van 5 jaar begint op 
31 december van het jaar waarin de rechtsbij-
stand werd beëindigd en de vergoeding opeis-
baar werd. Dus als de laatste werkzaamheden 
bijvoorbeeld zijn verricht op 1 juli 2005 en het 
verzoek is ontvangen op 31 december 2010 is 
er nog geen sprake van verjaring. De termijn 
begint op 31 december 2005 en verstrijkt dus 
pas op 1 januari 2011.
Als je vermoedt dat een aanvraag vergoeding 
verjaard is, maak je de aanvraag INF met 
tekstcode 500: ‘U heeft een aanvraag vergoe-
ding ingediend. Omdat mogelijk sprake is van 
verjaring van de aanspraak op vergoeding, 
ontvangen wij graag stukken waaruit blijkt 
wanneer de rechtsbijstand in deze zaak is be-
eindigd. (Artikel 3 Bvr, Handboek Vergoedin-
gen beleidsaspecten)’
Als uit het antwoord van de advocaat blijkt 
dat er geen sprake is van verjaring of dat de 
verjaring is gestuit, bijvoorbeeld door tussen-
tijds contact met de Raad over de declaratie, 
kan de declaratie worden vastgesteld.”

5.3.  Dit beleid is vergelijkbaar met het beleid, 
zoals dat aan de orde was in de uitspraak van de Af-
deling van 5 juli 2006, ECLI:NL:RVS:2006:AY0383. 
In die uitspraak overwoog de Afdeling dat het be-
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leid, gelet op het wettelijk systeem waarin vergoe-
dingen op aanvraag van de rechtsbijstandverlener 
door het bureau rechtsbijstand (thans: de raad) 
worden vastgesteld, zo moet worden verstaan dat 
het aanvragen van de vaststelling van een vergoe-
ding wordt gebonden aan een termijn van vijf jaren 
na beëindiging van de rechtsbijstand en dat bij 
overschrijding van die termijn geen vergoeding 
wordt toegekend. De Afdeling heeft dit beleid niet 
onredelijk geacht. De Afdeling ziet in de hier voor-
liggende zaak geen aanleiding voor een ander oor-
deel over het toegepaste beleid, nu dit beleid ertoe 
leidt dat een redelijk overzicht wordt behouden op 
de besteding van publieke middelen.
5.4.  De raad wordt niet gevolgd in de stelling 
dat de vaststelling dat de declaratie is verjaard, 
geschiedt op grond van de bij de aanvraag over-
gelegde stukken. De verjaring van declaraties is 
geregeld in het beleid neergelegd in de werkin-
structie bij artikel 28 van het Bvr. Dat beleid doet 
niet af aan de uit artikel 7:11, eerste lid, van de 
Awb volgende verplichting van de raad om het 
primaire besluit op grondslag van het bezwaar-
schrift te heroverwegen.
5.5.  Wederpartij heeft in zijn bezwaarschrift 
vermeld dat medewerkers van de raad hem in 
het verleden uitdrukkelijk hebben medegedeeld 
dat verjaring van vorderingen niet zou worden 
tegengeworpen. Ook stelt hij jaarlijks lijsten van 
nog openstaande en te declareren toevoegingen 
te hebben gefaxt om de toevoegingen pro-forma 
te declareren. De raad heeft de lijsten elk jaar ge-
accepteerd en heeft het bestaan van de lijsten en 
het daarmee beoogde doel nooit bestreden. We-
derpartij stelt in het bezwaarschrift dat hij er 
daarom op mocht vertrouwen dat de raad geen 
verjaring zou tegenwerpen. Verder zou de bere-
kening van de verjaringstermijn onjuist zijn, al-
dus wederpartij.
5.6.  Nu het beleid van de raad voorziet in de 
situatie dat verjaring niet wordt tegengeworpen 
indien deze is gestuit, en wederpartij in zijn be-
zwaarschrift gemotiveerd heeft gesteld dat die si-
tuatie 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. Conclu-
sie is dan ook dat zich niet de situatie voordeed 
als bedoeld in artikel 7:3, aanhef en onder b, van 
de Awb, zodat de rechtbank terecht heeft geoor-
deeld dat de raad wederpartij ten onrechte niet 
heeft gehoord.

Het betoog faalt.

 Proceskostenveroordeling
6. De raad betoogt tot slot dat de rechtbank 
ten onrechte aanleiding heeft gezien om de raad 
te veroordelen in de door wederpartij gemaakte 

proceskosten. Wederpartij heeft zijn eigen belan-
gen behartigd, zodat geen vergoeding van voor 
een derde verleende rechtsbijstand kan plaats-
vinden, aldus de raad.
6.1.  De rechtbank heeft de proceskostenver-
goeding voor het indienen van het beroepschrift 
en het verschijnen ter zitting vastgesteld op € 99. 
Op grond van artikel 1, aanhef en onder a, van het 
Besluit proceskosten bestuursrecht komen deze 
kosten slechts voor vergoeding in aanmerking als 
door een derde beroepsmatig rechtsbijstand is 
verleend. De raad voert terecht aan dat weder-
partij zijn eigen belangen heeft behartigd, zodat 
die situatie zich niet voordoet. De rechtbank is 
daaraan voorbij gegaan.

Het betoog slaagt.

 Slotsom
7. Het hoger beroep is gegrond. De aange-
vallen uitspraak dient te worden vernietigd, voor 
zover de rechtbank de raad daarbij heeft veroor-
deeld in de proceskosten van wederpartij tot een 
bedrag van € 990.
8. De raad heeft ter zitting te kennen gege-
ven nog niet opnieuw op het door wederpartij te-
gen het besluit van 23 maart 2016 gemaakte be-
zwaar te hebben beslist. Met het oog op een 
efficiënte afdoening van het geschil ziet de Afde-
ling aanleiding om met toepassing van artikel 
8:113, tweede lid, van de Awb te bepalen dat te-
gen het nieuw te nemen besluit slechts bij haar 
beroep kan worden ingesteld.
9. Wederpartij heeft in hoger beroep ver-
zocht om vergoeding van de proceskosten. Nu 
wederpartij ook in deze procedure zijn eigen be-
langen heeft behartigd, kan gelet op hetgeen on-
der 6.1 is overwogen, geen vergoeding worden 
toegekend voor de door hem gestelde kosten van 
door een derde beroepsmatig verleende rechts-
bijstand. De door hem gestelde verletkosten voor 
het bijwonen van de zitting komen evenmin voor 
vergoeding in aanmerking, nu zijn aanwezigheid 
voortvloeit uit zijn werkzaamheden als advocaat 
en hij in dat verband geen bijzondere kosten 
heeft gemaakt (vergelijk de uitspraak van 17 april 
2013, ECLI:NL:RVS:2013:BZ7771). Van voor ver-
goeding in aanmerking komende proceskosten is 
dan ook niet gebleken.

Beslissing

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van 
State:
I. verklaart het hoger beroep gegrond;
II. vernietigt de uitspraak van de Rechtbank 
Noord-Nederland van 2 mei 2017, 6/4201, voor 
zover de rechtbank de raad daarbij heeft veroor-
deeld in de proceskosten van wederpartij tot een 

AB 305Afl. 6 - 2019

AB 2019/47AB RECHTSPRAAK BESTUURSRECHT



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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