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Algemeen

Nieuwe wet- en regelgeving algemeen bestuursrecht en
omgevingsrecht per 1 januari 2017

Per 1 januari 2017 is diverse nieuwe wet- en regelgeving in werking getreden.
In dit blogbericht lichten wij de belangrijkste vijf wijzigingen op het gebied van
het algemeen bestuursrecht en het omgevingsrecht er uit.

Wet natuurbescherming
Deze wet vervangt het huidige wettelijke stelsel voor de natuurbescherming, zoals neergelegd in
de Natuurbeschermingswet 1998, de Flora- en faunawet en de Boswet, door één wet: de Wet

natuurbescherming (Wnb). In één wet staan de regels voor zowel gebieds- als soortenbescherming,
is er één bevoegd gezag en één procedureregeling. De Wnb beoogt het juridisch regime

inzichtelijker en doeltreﬀender te maken. De inwerkingtreding van de Wnb op 1 januari 2017 gaat

gepaard met de inwerkingtreding van het onderliggende Besluit natuurbescherming en de Regeling

natuurbescherming.

Zie over de Wet natuurbescherming ook de Stibbetool. ‘Nieuwe Wet natuurbescherming‘

Wijzigingen in het Activiteitenbesluit milieubeheer
Op 1 januari 2017 is het Activiteitenbesluit milieubeheer op verschillende punten gewijzigd. Aller-

eerst is de mogelijkheid geïntroduceerd om maatwerk aan te vragen voor bestaande middelgrote
stookinstallaties voor bepaalde emissiegrenswaarden voor gasturbines en gasmotoren (nieuwe

artikelen 3.10v-w) (Stb. 2016, 231). Deze wijziging van het Activiteitenbesluit houdt verband met
de uitvoering van Verordening (EG) nr. 1272/2008 en met nieuw overgangsrecht voor bestaande
gasturbines en gasmotoren.

In de tweede plaats zijn wetstechnische en reparatoire wijzigingen van inhoudelijk ondergeschikte
aard doorgevoerd (Stb. 2016, 425). Het merendeel hiervan ziet op een goede verwerking van de

wijzigingen die kort geleden in werking zijn getreden met de vierde tranche (Stb. 2015, 337). Met

deze wijzigingen worden ook het Besluit omgevingsrecht, het Besluit milieueﬀectrapportage, het

Besluit kwaliteitseisen en monitoring water 2009 en het Besluit emissiearme huisvestiging gewijzigd.
Zie over deze wijzigingen in het Activiteitenbesluit milieubeheer ook het Stibbeblogbericht

‘In 2017 weer diverse wijzigingen voorzien in het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling’

Versterking bestuurskracht onderwijsinstellingen
Deze wet (Stb. 2016, 273) wijzigt een aantal onderwijswetten ten behoeve van de versterking van
de bestuurskracht in het onderwijs. De wet introduceert onder meer enkele voorschriften die de
positie van bestuurders van onderwijsinstellingen raken, bijvoorbeeld inzake de benoeming van

bestuurders. Daarnaast wordt onder andere de positie van de medezeggenschapsraad van scholen
versterkt.
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Verruiming definitie bouwterrein voor de btw
Vanaf 1 januari 2017 is er voor de toepassing van de btw wettelijk eerder sprake van een bouwterrein (Stb.2016, 544). De wet wijzigt artikel 11 lid 4 Wet op de omzetbelasting 1968 en is het

gevolg van een rechterlijke uitspraak waarin aan het begrip bouwterrein een ruimere uitleg werd
gegeven.

Zie over deze verruiming ook het Stibbeblogbericht ‘Verruiming begrip “bouwterrein” voor de BTW’

Regeling beoordeling luchtkwaliteit
De Regeling beoordeling luchtkwaliteit is per 31 december 2016 op diverse onderdelen gewijzigd

(Stcrt. 2016, 64974). De meeste wijzigingen dienen ter implementatie van Richtlijn (EU) 2015/1480
en betreﬀen nieuwe voorschriften voor het bemeten en bemonsteren van luchtkwaliteit.

Tot slot
Naast de hiervoor genoemde wijzigingen, zijn er nog meer wetten gewijzigd. Meer informatie over

alle wijzigingen in wet- en regelgeving per 1 januari 2017 kunt u vinden op het Ondernemersplein en
op de website van SC Online.

Auteurs
Annemarie Drahmann

Niels Jak
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Algemeen

Nieuwe wet- en regelgeving bestuursrecht en
omgevingsrecht per 1 juli 2017

Per 1 juli 2017 is diverse nieuwe wet- en regelgeving in werking getreden.
In dit blogbericht lichten wij de belangrijkste wijzigingen op het gebied van het
bestuursrecht en het omgevingsrecht er uit.

Evaluatiewet WNT
Deze wet verbetert de uitvoering van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en
semipublieke sector (WNT) door deze doelmatiger en doeltreﬀender te maken. De maatregelen uit

de verbeteragenda die volgt uit de eerste integrale evaluatie van de WNT worden hiermee geïmplementeerd. De uitvoering, het toezicht en de communicatie worden verbeterd, de kenbaarheid

vergroot en de regeldruk verminderd. Diverse onderdelen van de evaluatiewet treden in werking
met ingang van 1 juli 2017 (Stb. 2017, 239). In verband hiermee is tevens het Uitvoeringsbesluit

WNT gewijzigd (Stb. 2017, 257) en zijn beleidsregels inzake de toepassing van de WNT vastgesteld

(Stcrt. 2017, 21697).

Verbetering vergunningverlening, toezicht en handhaving
Het besluit van 21 april 2017 (Stb. 2017, 193) wijzigt het Besluit omgevingsrecht (Bor) en geeft ter

uitvoering van de Wet tot wijziging van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (verbetering
vergunningverlening, toezicht en handhaving) (VTH) de instrumenten voor het oplossen van

belangrijke problemen bij de uitvoering van de taken ten aanzien van vergunningverlening, toezicht
en handhaving op het gebied van het omgevingsrecht. Van belang in dit verband is voorts de

Regeling van 21 juni 2017 tot wijziging van de Regeling omgevingsrecht (VTH) (Stcrt. 2017, 33543).

Deze regeling vormt het sluitstuk van de aanpassing van de regelgeving over de verbetering van de
vergunningverlening, het toezicht en de handhaving op het gebied van het omgevingsrecht.

Gewijzigde Ladder voor duurzame verstedelijking
Bij besluit van 21 april 2017 (Stb. 2017, 182) is het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) gewijzigd in

verband me de aanpassing van de Ladder voor duurzame verstedelijking. De nieuwe Ladder wordt
geregeld in artikel 3.1.6 leden 2-4 Bro.

Zie over de gewijzigde Ladder ook het Stibbeblogbericht ‘Deﬁnitieve tekst gewijzigde Ladder voor

duurzame verstedelijking, inwerkingtreding op 1 juli 2017’.

Voorts is van belang de recente overzichtsuitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de

Raad van State over de ladder voor duurzame verstedelijking. Deze uitspraak bevat de hoofdlijnen
van de rechtspraak van de Afdeling over de eisen waaraan een bestemmingsplan, dat een nieuwe

stedelijke ontwikkeling mogelijk maakt, moet voldoen. Zie hierover het Stibbeblogbericht ‘Afdeling

doet overzichtsuitspraak met compleet en praktisch overzicht van jurisprudentie over de Ladder
voor duurzame verstedelijking’.
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Afschaffing precariobelasting voor nutsnetwerken
De wet van 22 maart 2017 tot wijziging van de Gemeentewet, de Provinciewet en de Waterschapswet in verband met het beperken van de heﬃngsbevoegdheid van precariobelasting voor enige
openbare werken van algemeen nut (Stb. 2017, 157) verbiedt bestuursorganen met ingang van

1 januari 2022 om precario te heﬀen voor ondergrondse nutsinfrastructuur zoals waterleidingen,
elektriciteitsnetwerken en gasleidingen.

Zie over de beperking van de heﬃngsbevoegdheid van precariobelasting ook het artikel van

Jan Renier van Angeren, ‘Geen precario meer voor werken van openbaar nut vanaf 1 januari
2022’, Bb 2017/39.

Activiteitenregeling milieubeheer
Met ingang van 1 juli 2017 is in werking getreden de Regeling van 7 juni 2017 tot wijziging van
bijlage 10 van de Activiteitenregeling milieubeheer en artikel 7 van de Tijdelijke regeling imple-

mentatie artikelen 8 en 14 Richtlijn energie-eﬃciëntie (invoering tweede lichting en correctie eerste

lichting erkende maatregellijsten energiebesparing) (Stcrt. 2017, 30584). Deze regeling tot wijziging
van de Activiteitenregeling milieubeheer breidt (onder meer) het aantal bedrijfstakken uit, waarvoor
via een erkende maatregellijst invulling kan worden gegeven aan de norm van artikel 2.15 van het

Activiteitenbesluit milieubeheer. In artikel 2.15 is de plicht verwoord tot het treﬀen van alle energiebesparende maatregelen die zich in vijf jaar of minder terugverdienen.

Bodemsanering
Besluit van 10 maart 2017, houdende wijziging van het Besluit ﬁnanciële bepalingen bodemsanering
in verband met een vervaldatum en het bevorderen van een goede uitvoering (Stb. 2017, 145).

Deze wijziging betreft onder meer de bepalingen met betrekking tot de verlening van de subsidie. De
wijzigingen gerelateerd aan de verlening van de subsidie houden het volgende in: (i) een betere

afstemming op het instrumentarium van de Wet bodembescherming (waaronder de gebiedsgerichte
aanpak van grondwaterverontreiniging) en (ii) meer ruimte voor maatwerk en minder drempels in het
proces voor het verkrijgen van subsidie.

Dienstenwet
Actualisering van de Regeling indicatieve vaststelling reikwijdte Dienstenwet (Stcrt. 2017, 35124).

Deze wijziging is noodzakelijk om de lijst, die indicatief is, zo actueel mogelijk te houden en daarmee
de gebruikers van deze lijst, waaronder de dienstverrichters, zo optimaal mogelijk van dienst te zijn
bij het beantwoorden van de vraag of de Dienstenwet van toepassing is of niet.

Wonen en volkshuisvesting
De Veegwet wonen (Stb. 2017, 25) wijzigt de Huisvestingswet 2014, de Wet op de huurtoeslag, de

Woningwet en enkele andere wetten en bevat een aantal technische wijzigingen en wijzigingen met
beperkte beleidsmatige gevolgen. De voortellen zoals gedaan in de Veegwet wonen zijn uitgewerkt
in het Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 (Stb. 2017, 240).

Voorts is vermeldenswaardig het besluit van 18 april 2017 tot wijziging van het Besluit ruimtelijke

ordening in verband met het aanwijzen van geliberaliseerde woningen voor middenhuur (Stb. 2017,

172). Met deze wijziging krijgen gemeenten de mogelijkheid om in bestemmingsplannen naast de
categorieën sociale huur, sociale koop en particulier opdrachtgeverschap ook geliberaliseerde
woningen voor middenhuur als een aparte categorie aan te wijzen.
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De Wet aanpak woonoverlast voegt aan de Gemeentewet de mogelijkheid toe tot het geven van een
speciﬁeke gedragsaanwijzing door de burgemeester in de vorm van een last onder bestuursdwang
of een last onder dwangsom bij woonoverlast.

Schiphol
Wijziging Wet luchtvaart in verband met exploitatie van Schiphol (Stb. 2016, 272). Deze wet strekt

er onder meer toe om de bevordering door Schiphol van de netwerkkwaliteit wettelijk te verankeren
en in het licht daarvan luchthaventarieven te kunnen diﬀerentiëren. Naar aanleiding van deze wet is
voorts het Besluit exploitatie luchthaven Schiphol gewijzigd (Stb. 2017, 187).

Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer BES
Wet van 22 december 2011, houdende regels inzake de volkshuisvesting, de ruimtelijke ordening
en het milieubeheer in de openbare lichamen Bonaire, Sint-Eustatius en Saba (Stb. 2012, 27).

Deze wet geldt alleen voor de eilanden Bonaire, Sint Eustatius en Saba en voorziet in een bijna

VROM-brede wet waarin een Wet milieubeheer-op-maat, inclusief een aantal extra bepalingen ter
bescherming van andere milieufacetten, een Woningwet-op-maat en beperkte regelingen op de

terreinen van huisvesting, ruimtelijke ordening en de bescherming van Antarctica, zijn opgenomen.
Op basis hiervan is het BES Bouwbesluit (Stb. 2014, 539) vastgesteld. In dit besluit zijn voor

Bonaire, Sint Eustatius en Saba de voorschriften met betrekking tot het bouwen van bouwwerken en
het in gebruik nemen of gebruiken van een bouwwerk opgenomen.

Tot slot
Naast de hiervoor genoemde wijzigingen, zijn er nog meer wetten gewijzigd. Meer informatie over

alle wijzigingen in wet- en regelgeving per 1 juli 2017 kunt u vinden op het Ondernemersplein en op
de website van SC Online.

Auteurs
Tom Barkhuysen

Niels Jak
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Algemeen

De gevolgen van het regeerakkoord Rutte III
voor het bestuursrecht en het omgevingsrecht

Op 10 oktober 2017 verscheen het regeerakkoord 2017-2012 ‘Vertrouwen in de
toekomst’ van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie. In dit blogbericht lichten wij de
belangrijkste onderwerpen op het gebied van het bestuursrecht en het
omgevingsrecht er uit.

Openbaar bestuur
▪

▪
▪

De behandeling van het initiatiefvoorstel tot grondwetsherziening in tweede lezing inzake

de deconstitutionalisering van de benoeming van de burgemeester en de Commissaris van
de Koning wordt voortgezet.

De Wet Gemeenschappelijke regelingen (Wgr) wordt aangepast om de politieke
verantwoording over gemeentelijke samenwerking te verbeteren.

Een proces van gemeentelijke herindeling is gewenst voor gemeenten die langjarig en

in hoge mate afhankelijk zijn van gemeenschappelijke regelingen voor essentiële taken.

Het is dan aan de provincie de herindelingsprocedure op basis van de Wet Algemene regels
▪
▪

herindeling (Wet Arhi) te starten.

Voor stedelijke regio’s wordt de systematiek met citydeals, als onderdeel van de Agenda
Stad, voortgezet.

Er wordt in totaal 900 miljoen euro gereserveerd voor de aanpak van regionale knelpunten,
waaronder nucleaire problematiek, ESTEC, Zeeland, Eindhoven, Rotterdam-Zuid en de
BESeilanden.

Wet normering topinkomens (WNT)
▪

De regering zal de Wet uitbreiding personele reikwijdte WNT (WNT 3) niet bij de Tweede

Kamer indienen. Dit moet worden afgeleid uit de volgende zin uit het regeerakkoord: ‘Het
beloningsniveau bij de overheid moet zodanig zijn dat ook hoogwaardige en schaarse

specialisten, bijvoorbeeld met expertise op gebied van ICT, ﬁnanciën of inkoop, in dienst

kunnen worden genomen.’ Daarmee wordt de WNT niet uitgebreid naar alle werknemers in
▪

de publieke en semipublieke sector.

De WNT wordt ook bij de politie gehandhaafd.

Openbaarheid van bestuur en open data
▪

▪

Er is een initiatiefvoorstel Open Overheid aanhangig bij de Eerste Kamer. Er wordt onderzocht hoe de verruiming van openheid gestalte kan krijgen zonder hoge kosten voor de
organisatie en uitvoering. Daartoe wordt in overleg getreden met de initiatiefnemers.

De overheid beschikt over veel algemene, openbare informatie. Deze data worden goed
vindbaar en toegankelijk gemaakt, in de vorm van open data.
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Digitalisering
▪

Er wordt een ambitieuze, brede agenda ontwikkeld voor de verdere digitalisering van

▪

Overheidscommunicatie die nu nog fysiek plaatsvindt, moet in de toekomst ook digitaal

het openbaar bestuur op verschillende niveaus.

kunnen. Er blijft een keuzemogelijkheid om per post met de overheid te communiceren.

Kiesstelsel
▪

De Staatscommissie Parlementair stelsel wordt gevraagd om advies uit te brengen

over opties voor een wijziging van het kiesstelsel voor de Tweede Kamer en over het

initiatiefvoorstel tot grondwetsherziening in tweede lezing inzake artikel 120 Grondwet,
▪

mede in relatie tot de positie van de Eerste Kamer.

De Wet raadgevend referendum wordt ingetrokken.

Handhaving
▪

Intensivering in handhaving en fraudebestrijding. Er wordt 50 miljoen euro per jaar vrijgemaakt voor de handhavingsketen van de Inspectie SZW, conform het Inspectie Control

Framework. Daarmee wordt de Inspectie in staat gesteld beter toezicht te houden op het

wettelijk minimumloon en intensiever schijnconstructies, onveilige en ongezonde arbeidsomstandigheden en uitbuiting tegen te gaan.

Kansspelen
▪

Bij de verlening van vergunningen voor kansspelen op internet zal als vergunningsvoorwaarde worden opgenomen dat de aanbieder op enigerlei wijze ook in Nederland is
gevestigd. Bij het uitvoeren van het kansspelbeleid zal bijzondere aandacht worden

besteed aan het terugdringen van kansspelverslaving en wordt het bestaande beleid
rond de mogelijkheden voor de afdracht aan sport en goede doelen niet aangetast.

Onderwijs
▪

De fusietoets in het basisonderwijs wordt geschrapt. In het voortgezet onderwijs wordt de

▪

De fusie-eﬀectrapportage en de inspraak van de medezeggenschap blijven behouden.

▪

fusietoets bij krimpproblematiek geschrapt.

De bekostigingssystematiek voor het hoger onderwijs wordt herzien, met daarbij speciﬁeke
aandacht voor technische opleidingen. Het budget voor fundamenteel onderzoek wordt
stapsgewijs verhoogd tot jaarlijks 200 miljoen structureel vanaf 2020. Eenzelfde

intensivering vindt plaats op het budget voor toegepast onderzoek en innovatie.

Ten slotte stellen we twee maal 50 miljoen beschikbaar voor de onderzoekinfrastructuur.

Sociaal domein
▪

Publieke aanbestedingen bij overheidsopdrachten in het sociale domein kunnen bijdragen
aan goede en betaalbare ondersteuning en kansen bieden voor nieuwe toetreders en

innovatieve vormen van ondersteuning. De huidige wet- en regelgeving bevat ruimte voor
het stellen van speciﬁeke, functionele eisen. Het Rijk zal de gemeenten ondersteunen bij
het beter kunnen benutten van die eisen in hun aanbesteding. Daarbij worden de knel-

punten die gemeenten niet zelf kunnen oplossen geïnventariseerd. Waar deze knelpunten
leiden tot de wens om de EU-regelgeving op onderdelen aan te passen, wordt daarop
ingezet.
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Aanbesteding, uitbesteding en inkoopbeleid
▪

De overheid gaat zijn inkoopkracht beter benutten voor het versnellen van duurzame

▪

Bij de keuze tussen het al dan niet uitbesteden van activiteiten door de Rijksoverheid zullen

▪

transities, inschakelen van kwetsbare groepen en om innovatief in te kopen.

bedrijfseconomische en maatschappelijke overwegingen in beschouwing genomen worden.

Aanbesteden door de overheid moet toegankelijker worden voor het MKB. De Rijksoverheid

betaalt altijd binnen 30 dagen en stimuleert bedrijven en andere (semi)overheden het betaalgedrag overeenkomstig te verbeteren.

Wet markt en overheid
▪

Om oneigenlijke en ongewenste concurrentie tussen overheden en private partijen te
voorkomen, zal de algemeen belang bepaling in de Wet markt en overheid worden

aangescherpt. Voor activiteiten die door overheden ontplooid worden en die anders niet
of onvoldoende door marktpartijen worden aangeboden, zoals sport, cultuur, welzijn en
reïntegratiediensten, blijft er een mogelijkheid om deze door overheden te verzorgen.

Privatisering staatsbanken
▪

Om te zorgen voor voldoende eerlijke concurrentie in de ﬁnanciële sector wordt na a.s.r.
ook ABN AMRO zo snel als verantwoord mogelijk is, volledig naar de markt gebracht.

Ten aanzien van Volksbank (het voormalige SNS) wordt momenteel geïnventariseerd wat

de toekomstopties buiten de overheid zijn. Hierna neemt het kabinet een besluit, rekening
houdend met de gewenste diversiteit van het bankenlandschap.

Nationaal beleid Landbouw, voedsel, natuur, visserij en dierenwelzijn
▪

Nationaal beleid is er op gericht om zo eﬃciënt mogelijk aan de Europese eisen te voldoen.

Een gelijk speelveld tussen producenten in de verschillende EU-landen vereist dat er zo min
mogelijk zogeheten ‘nationale koppen’ op Europese regels zijn.

Omgevingswet
▪

Het traject van de Omgevingswet wordt voortgezet. Bij de omzetting van de bestaande

wetten en AMvB’s die geheel of gedeeltelijk opgaan in de Omgevingswet en de vier AMvB’s
onder de Omgevingswet, wordt aangesloten bij de doelen en instrumenten van de

oorspronkelijke wetten en AMvB’s (“beleidsneutraliteit”). Dit betekent dat de materiële regels
▪
▪

het huidige niveau blijven houden.

Er komt vooruitlopend op de invoeringswet een eerste Nationale Omgevingsvisie (NOVI).
Hierin worden kaders gegeven voor de bescherming van de nationale belangen.

De Rijksoverheid blijft onder andere verantwoordelijk voor het realiseren van Europese

doelstellingen op het terrein van lucht en water. Het Nationaal Samenwerkingsprogramma
Luchtkwaliteit eindigt met de inwerkingtreding van de Omgevingswet en zal worden

vervangen door een nationaal actieplan luchtkwaliteit dat zich richt op een permanente
▪

verbetering van de luchtkwaliteit.

Er wordt een vergelijkend onderzoek uitgevoerd naar de manier waarop EU-lidstaten de

verschillende richtlijnen (NEC-richtlijn, Kaderrichtlijn Water, Vogel- en habitat Richtlijn, etc.)
hebben geïmplementeerd.
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Programmatische aanpak stikstof (PAS)
▪

De programmatische aanpak stikstof (PAS) wordt voortgezet, maar wordt zo nodig aangepast naar aanleiding van de uitspraken van het Europees Hof.

Woningbouw
▪

Met de nieuwe Omgevingswet krijgen gemeenten meer verantwoordelijkheden, meer

instrumenten en meer vrijheidsgraden in het ruimtelijk beleid en het woonbeleid. Dat biedt

mogelijkheden tot regionaal en lokaal maatwerk om te sturen op omvang, samenstelling en
▪

kwaliteit van de woningbouwproductie.

In overleg met medeoverheden, woningcorporaties en andere stakeholders zullen afspraken
worden gemaakt over het aanjagen van de woningbouwproductie.

Woningcorporaties
▪

De kerntaak van corporaties blijft het bouwen, verhuren en beheren van sociale huurwoningen aan mensen met een laag inkomen of aan mensen die om andere redenen
moeilijk passende huisvesting kunnen vinden.

Verduurzaming van de gebouwde omgeving
▪

Het kabinet werkt met de medeoverheden, corporaties, netwerkbedrijven en andere stake-

▪

Aan het eind van de kabinetsperiode zullen nieuwe woningen en andere nieuwe gebouwen

▪

▪

holders een beleidsprogramma uit voor de verduurzaming van de gebouwde omgeving.
in de regel niet meer op gas verwarmd worden.

Voor het eind van de kabinetsperiode wil het kabinet 30.000 tot 50.000 bestaande woningen
per jaar gasvrij kunnen maken of in ieder geval zodanig energie-eﬃciënt te maken dat ze op
korte termijn gasloos gemaakt kunnen worden.

De energieprestatie-eisen (EPC) voor nieuwbouw worden verder aangescherpt en in nieuwbouwwijken zal niet meer standaard een gasnet worden aangelegd. De aansluitplicht van
gas wordt vervangen door een warmterecht, waarmee eindgebruikers aanspraak kunnen
maken op een aansluiting op een (verzwaard) elektriciteitsnet of een warmtenet.

Klimaat en energie
▪

Er komt een nationaal Klimaat- en energieakkoord.

▪

Het kabinet pleit in Europa voor een emissiereductie van 55 % in 2030.

▪
▪

▪

Er komt een Klimaatwet.

Beleid dat ambitieuzer is dan de landenallocatie van de EU, mag niet tot hogere uitstoot

elders leiden. Om dat te voorkomen zal in de kopgroep ﬂankerend beleid gevoerd moeten
worden, bijvoorbeeld het opkopen van ETS-rechten.

Milieuvervuilend gedrag wordt beprijsd, door de invoering van een CO2-minimumprijs in

de elektriciteitssector, aanpassingen in de energiebelasting, een hogere belasting op het
storten en verbranden van afval en het afschaﬀen van de teruggaafregeling voor taxi’s.
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SDE+
▪

Met de SDE+-middelen, die oplopen tot 3,2 miljard euro per jaar, zal een kosteneﬃciënt

▪

SDE+ wordt verbreed om ook andere emissiereductietechnologieën te stimuleren, onder

klimaatpakket worden vormgegeven dat stuurt op emissiereductie.

andere afvang en opslag van koolstofdioxide. Dit kan een grote bijdrage leveren aan het
terugdringen van emissies in de industrie, de elektriciteitssector en
afvalverbrandingsinstallaties.

Kolencentrales
▪

De kolencentrales worden uiterlijk in 2030 gesloten. In een te sluiten Nationaal klimaat

▪

De subsidiëring van bijstook biomassa in kolencentrales wordt na 2024 stopgezet.

en energieakkoord zullen met de sector afspraken worden gemaakt over het tijdpad.

Windenergie
▪
▪

Het aanbod van kavels voor windenergie op zee wordt vergroot.

Nederland zal in EU-verband bepleiten dat bij de locatie van windmolens op zee rekening

gehouden wordt met de belangen van de visserij en dat daar waar mogelijk multifunctioneel
gebruik wordt toegestaan.

Media
▪

Er wordt gewerkt aan voldoende onafhankelijk journalistiek aanbod op lokaal en regionaal

niveau. Samenwerking (publiek en privaat) op lokaal en regionaal niveau wordt bevorderd.
Een voorbeeld daarvan is de realisatie van regiovensters op de kanalen van de NPO in de

▪

komende kabinetsperiode.

De afgelopen periode is een stap gezet in de samenwerking tussen regionale omroepen

door de vorming van de Regionale Publieke Omroep (RPO). Op lokaal niveau worden steeds
meer streekomroepen gevormd. Het kabinet beraadt zich op de wijze van organisatie en
ﬁnanciering van de lokale omroepen.

Ontwikkeling nieuwe infrastructuur
▪

▪

Voor een inhaalslag in infrastructuur wordt cumulatief 2 miljard euro beschikbaar gesteld
in de eerstkomende drie jaar. Daarna wordt het structurele budget met 100 miljoen euro
verhoogd.

Nieuwe investeringen worden gebaseerd op de uitkomsten van de Nationale Markt en

Capaciteits Analyse (NMCA) en geprioriteerd naar de meest rendabele projecten en de
beschikbaarheid van coﬁnanciering vanuit regio’s.

Wegvervoer
▪

Bij ontwerp, aanleg en onderhoud van infrastructuur wordt rekening gehouden met

zelfrijdende voertuigen en benodigde systemen in of langs de weg. Overheidsinformatie
over verkeer wordt zoveel mogelijk via open data beschikbaar gesteld voor voertuigen,

▪

apps en reisplanners.

Het streven is dat uiterlijk in 2030 alle nieuwe auto’s emissieloos zijn. Er wordt voor gezorgd
dat voldoende tank- en laadinfrastructuur klaar is voor een nieuw wagenpark. Levering en
exploitatie van laadapparatuur blijft primair de verantwoordelijkheid van marktpartijen.
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▪

▪
▪

Samen met de Mobiliteitsalliantie worden pilots uitgevoerd om ervaringen op te doen met
alternatieve vormen van vervoer en betaling, zonder dat dit leidt tot een systeem van
rekeningrijden.

Er wordt een kilometerheﬃng voor vrachtverkeer (“Maut”) ingevoerd.

Door het instellen van een milieuzone en het hanteren van lagere parkeertarieven voor

emissieloze auto’s hebben gemeenten instrumenten om de luchtkwaliteit in binnensteden
te verbeteren.

Openbaar vervoer
▪

▪

Om tot een regionaal geïntegreerd aanbod van trein, tram/metro en bus te komen, worden
meer sprinterdiensten op het hoofdrailnet toegevoegd aan regionale OV-concessies.
NS mag net als alle andere marktpartijen aan deze regionale concessies meedoen.

Wet- en regelgeving worden aangepast zodat openbaar vervoer- en taxibedrijven ﬂexibel en

vraaggericht vervoer (‘mobility as a service’) kunnen aanbieden. Provincies en vervoerregio’s
die met nieuwe vormen van doelgroepenvervoer, openbaar vervoer en deelsystemen willen

▪
▪

experimenteren, krijgen daarvoor de ruimte.

Met stedelijke regio’s worden afspraken gemaakt over coﬁnanciering van de verdere
uitbreiding van het openbaar vervoer, bijvoorbeeld via lightrailverbindingen.

Wanneer de concessie van de NS voor het hoofdrailnet aﬂoopt, wordt de optie voor

meer marktopening opengehouden. De eerste stap hierin is een evaluatie van de huidige
prestaties in 2019. In deze tussentijdse evaluatie van de concessie van NS worden ook

▪
▪
▪

verschillende opties voor het eigendom en de exploitatie van stations na 2025 bekeken.

Als de NS de prestatie-indicatoren voor de HSL-Zuid voor de derde keer op rij niet haalt,
zal het vervoer op de HSL-Zuid opnieuw worden aanbesteed.

ProRail wordt omgevormd tot een publiekrechtelijke ZBO met eigen rechtspersoonlijkheid.
In aansluiting op de Belgische investering op de lijn Antwerpen-Hamont wordt het
aansluitende traject Hamont-Weert, met coﬁnanciering van regionale overheden,
gereactiveerd voor personentreinen.

Luchtvaart
▪
▪

▪

Er wordt een nieuwe Luchtvaartnota (2020-2040) gemaakt.

De voorgenomen aanpassing van het luchtruim per 2023 wordt gerealiseerd om vliegroutes

in het hele land te optimaliseren en te verkorten. Dit leidt tot minder geluidsoverlast en CO2uitstoot, en de mogelijkheid voor Schiphol en Lelystad Airport om zich goed te ontwikkelen.
Ingezet wordt op Europese afspraken over belastingen op luchtvaart. Ook wordt bezien
of een heﬃng op lawaaiige en vervuilende vliegtuigen mogelijk is. Indien beide routes
onvoldoende opleveren, zal er per 2021 een vliegbelasting worden ingevoerd.

Drones
▪

De mogelijkheden voor regionale en sectorale proefprojecten, wettelijke experimenteer-

ruimte, testlocaties (bijvoorbeeld voor drones) en regelvrije zones worden vergroot. Daarbij
gelden minimumvereisten en passend toezicht.
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Vennootschapsbelasting zeehavens
▪

De Nederlandse zeehavens zijn verplicht om vennootschapsbelasting te betalen.

Tegelijkertijd investeren ze in publieke infrastructuur die in omringende landen door de

overheid wordt aangelegd. Een herbezinning op de kostentoerekening van infrastructuur

moet ervoor zorgen dat de Nederlandse havens weer een gelijke uitgangspositie krijgen ten
opzichte van havens in de buurlanden.

Gaswinning
▪

▪

▪

▪

De maatregelen die nodig zijn om de veiligheid van de gaswinning te verankeren worden

doorgevoerd. Tegelijkertijd zal bij besluiten over gaswinning ook gekeken worden naar de
veiligheidsrisico’s die samenhangen met leveringszekerheid.

Het doel is om in de periode tot 2021 de vraag naar Groningengas met 3 miljard kubieke

meter (bcm) te verminderen ten opzichte van 2017. Daarvoor zal het gebruik van gas voor
energieopwekking en als grondstof en brandstof in de industrie worden teruggedrongen.

Het meet- en regelprotocol dat door NAM is ontwikkeld en door het Staatstoezicht op de

Mijnen (SodM) getoetst wordt, kan helpen om het gasveld op een verantwoorde manier te
exploiteren. Deze aanbeveling van het SodM neemt het kabinet over.

Aan het eind van de kabinetsperiode zal de winning naar verwachting circa 1,5 bcm lager

kunnen liggen dan volgens het meest recente winningsbesluit van 21.6 bcm (per okt 2017).

Het verschil in de daling van de vraag (3 miljard kubieke meter) en de daling van de winning
(1,5 miljard kubieke meter) geeft de buﬀer die nodig is om veiligheid in de ondergrond te

combineren met een stabiele en veilige gasvoorziening bij de mensen thuis. Dit is de vlakke
▪
▪

▪
▪

winning zoals het SodM die adviseert.

Scenario’s voor een verdere verlaging na 2012 worden uitgewerkt.

Waar nodig zullen de Mijnbouwwet en eventueel andere wetten worden aangepast om
mogelijke risico’s bij gebruik van de ondergrond een betere plek in het

besluitvormingsproces te geven. Dit wordt vastgelegd in de Structuurvisie Ondergrond.

Er zullen geen opsporingsvergunningen worden afgegeven voor nieuwe gasvelden op land.
Bestaande vergunningen blijven van kracht binnen de bestaande wet- en regelgeving.

De Nationaal Coördinator Groningen (NCG) krijgt in overleg met de regio een wettelijk verankerde onafhankelijke positie. De NCG zal bezien hoe gegarandeerd kan worden dat be-

woners tegen redelijke kosten toegang tot rechtsbijstand kunnen krijgen. De huidige arbitra-

geregelingen blijven bestaan. Met een programmatische aanpak zal onder regie van de NCG
de herstel-en versterkingsopgave ter hand worden genomen. De NCG wordt eveneens
▪

▪

gevraagd een opkoopregeling uit te werken in het verlengde van de Pilot Koopinstrument.

De NAM wordt op afstand gezet bij de afhandeling van schade en herstel en bij versterking.
Onder onafhankelijke publieke regie komt er een schadefonds. • Er komt een met de regio
afgestemd schadeprotocol.

Met ingang van 2018 valt een jaarlijks bedrag van 2,5 % van de aardgasbaten ten deel aan
een fonds voor de regio, wat neerkomt op 50 miljoen euro per jaar.

Kustpact
▪

De gemaakte afspraken in het kustpact worden onverkort nagekomen.

Auteurs
Tom Barkhuysen

Niels Jak
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Bestuursprocesrecht

Belanghebbendheid bij omgevingsrechtelijke besluiten:
Afdeling bestuursrechtspraak vult criterium ‘gevolgen van
enige betekenis’ nader in

In een uitspraak van 23 augustus 2017 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van
de Raad van State (“Afdeling“) antwoord gegeven op de vraag hoe het criterium
‘gevolgen van enige betekenis’ moet worden ingevuld.
Dat criterium speelt in bestuursrechtelijke procedures in het omgevingsrecht een belangrijke rol
bij beantwoording van de vraag of iemand kan worden aangemerkt als belanghebbende in
de zin van de Algemene wet bestuursrecht (“Awb“).

De koerswijziging in 2016: Afdeling beperkt kring van belanghebbenden bij
omgevingsvergunning voor milieu
Sinds 16 maart 2016 merkt de Afdeling uitsluitend degenen van wie aannemelijk is dat zij ter

plaatse van hun woning of perceel ‘gevolgen van enige betekenis’ (kunnen) ondervinden aan als

belanghebbende bij een omgevingsvergunning voor de activiteit milieu. Hierover verscheen eerder
een blogbericht van onze collega Anna Collignon op Stibbeblog. Ten aanzien van andere omgevingsrechtelijke besluiten zoals evenementenvergunningen en bestemmingsplannen hanteerde

de Afdeling dat criterium al langer. In de praktijk rezen echter vragen over de invulling ervan. Met

onderhavige uitspraak hoopt de Afdeling die vragen te beantwoorden, zo staat in het persbericht bij
de uitspraak.

De casus
Aanleiding voor de uitspraak is de weigering van het college van burgemeester en wethouders van
Gulpen-Wittem (“college“) om handhavend op te treden tegen de eigenaar van een mestbassin.

Het bassin was gebouwd in afwijking van de in 1989 verleende bouwvergunning. Bovendien ontbrak
de vereiste omgevingsvergunning voor de activiteit milieu.

Naar aanleiding van een tussenuitspraak van de rechtbank heeft het college een nieuwe beslissing
op bezwaar genomen. Daarbij heeft het de bezwaarmakers op meer dan 250 meter afstand van
(de rand van) het mestbassin niet langer als belanghebbende aanmerkt. De rechtbank heeft dit
besluit in stand gelaten.

In hoger beroep bestrijden appellanten dit oordeel. Ondanks het feit dat zij op meer dan 250 meter
van (de rand van) het mestbassin wonen, stellen zij in hun woonomgeving geuroverlast te onder-

vinden. Met name als het mestbassin net gevuld is en de wind in de richting van hun woningen staat
ervaren zij overlast.
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Uitspraak Afdeling: het criterium nader ingevuld
In rechtsoverweging 3.2 geeft de Afdeling een nadere invulling van het criterium ‘gevolgen van enige
betekenis’.
▪

Een correctie. Het criterium ‘gevolgen van enige betekenis’ is een correctie op het uitgangspunt dat degene die rechtstreeks feitelijke gevolgen ondervindt van een activiteit die het

besluit (zoals een bestemmingsplan of vergunning) toestaat, in beginsel belanghebbende is
▪

bij dat besluit;

Gering, gelet op onder meer ruimtelijke uitstraling of milieugevolgen? Gevolgen van enige
betekenis ontbreken als de gevolgen wel zijn vast te stellen, maar voor de woon-, leef- of

bedrijfssituatie van betrokkene dermate gering zijn dat een persoonlijk belang bij het besluit
ontbreekt. Daarbij moet acht worden geslagen op de factoren afstand tot, zicht op, plano-

logische uitstraling van en milieugevolgen (o.a. geur, geluid, licht, trilling, emissie, risico) van

de activiteit die het besluit toestaat, zo nodig in onderlinge samenhang bezien. Ook de aard,
intensiteit en frequentie van de feitelijke gevolgen kunnen volgens de Afdeling van belang
▪

zijn;

Normen niet van belang. Bepaalde milieugevolgen worden genormeerd door een afstands-

eis, een contour of een grenswaarde. Deze norm is echter niet bepalend voor de vraag of de
betrokkene belanghebbende is bij het besluit. Dergelijke normen komen pas eventueel aan

▪

de orde bij de inhoudelijke beoordeling van het beroep;

Aard van het besluit kan verschillen en zodoende kring van belanghebbenden. De kring van

belanghebbenden kan verschillen naar gelang de aard van het besluit. De Afdeling geeft als
voorbeeld dat de kring van belanghebbenden bij een handhavingsbesluit niet altijd hoeft

▪

samen te vallen met de kring van belanghebbenden bij een besluit tot vergunningverlening;
Bestuursorgaan stelt vast, rechter oordeelt. Het bestuursorgaan heeft als taak om de kring
van belanghebbenden vast te stellen aan de hand van (onderzoek naar) de feitelijke
gevolgen van het besluit. Uiteindelijk oordeelt de bestuursrechter over de vraag wie

belanghebbende is. Rechtzoekenden hoeven dat niet zelf aan te tonen. Slechts als tijdens

de procedure de vraag aan de orde is of ‘gevolgen van enige betekenis’ ontbreken, kan en

mag van rechtszoekenden worden gevraagd uit te leggen welke feitelijke gevolgen zij van de
activiteit (vrezen te zullen) ondervinden.

De Afdeling oordeelt vervolgens als volgt. Het college heeft niet weersproken dat appellant en

anderen ter plaatse van hun woningen de geur waarnemen. Daarom zijn zij volgens de Afdeling

belanghebbende bij de weigering om handhavend op te treden tenzij ‘gevolgen van enige betekenis’
voor hen ontbreken. Omdat de geurhinder zich volgens appellanten met name voordoet als het

mestbassin net gevuld is en de wind in de richting van de betreﬀende woningen staat, de geur-

hinder niet continue maar wel regelmatig plaatsvindt en de geur van mest doorgaans als penetrant

wordt ervaren, ontbreken ‘gevolgen van enige betekenis’ volgens de Afdeling niet. Daarom zijn ook
de omwonenden op meer dan 250 meter van (de rand van) het mestbassin belanghebbende.

Observaties
Met de uitspraak verduidelijkt de Afdeling de eerder ingezette lijn voor het beoordelen van de

belanghebbendheid bij omgevingsrechtelijke besluiten. De Afdeling biedt een nuttige handreiking
aan de rechtspraktijk.
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Blijkens de uitspraak moeten bestuursorganen op basis van de feiten de kring van belanghebbenden vaststellen. De bestuursrechter toetst de belanghebbendheid van procespartijen ambtshalve.

Slechts bij twijfel mag hij procespartijen vragen om uit te leggen welke feitelijke gevolgen zij van de

activiteit (zullen) ondervinden. Dat is onzes inziens terecht. Naarmate het betrokken bestuursorgaan
haar standpunt ten aanzien van het ontbreken van belanghebbendheid nader onderbouwt,

verwachten wij wel dat een actieve houding van appellanten nodig is om die gevolgen aannemelijk
te maken.

Wij merken op dat de door de Afdeling geboden handvatten algemeen van aard zijn. De Afdeling

benoemt slechts factoren waarop bij het beoordelen van de gevolgen acht moet worden geslagen.
De vraag welke mate van overlast ‘van enige betekenis’ is en hoe dat precies moet worden

vastgesteld blijft – logischerwijs – onbeantwoord. De mate waarin gevolgen worden ondervonden
zal immers grotendeels afhankelijk zijn van de aard en omvang van de activiteit. Ook locatie

speciﬁeke factoren zijn van belang. De afweging zal steeds van geval tot geval moeten worden

gemaakt. Er valt dus niet te ontkomen aan een zekere mate van casuïstiek. Wij zijn benieuwd of de
praktijk in staat is om aan de hand van deze uitspraak te komen tot (nog) concretere handvatten.
Wij juichen toe dat de Afdeling milieunormen als afstandseisen, contouren of grenswaarden niet
bepalend acht voor de vraag of de betrokkene belanghebbende is bij het besluit. In eerdere

jurisprudentie was dat niet altijd duidelijk. Daardoor ontstond de ietwat vreemde situatie dat een

norm waaraan bij de inhoudelijke behandeling van een beroep wordt getoetst, relevant is voor het
vaststellen van iemands belanghebbendheid.

Tot slot: Omgevingswet
Onder de Omgevingswet zullen omgevingsrechtelijke besluiten vaker dan nu het geval is worden
voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure. Uitgangspunt is namelijk dat de reguliere

voorbereidingsprocedure van toepassing is, tenzij (i) het besluit voorkomt op de beperkte lijst met
besluiten waarop de uniforme openbare (uitgebreide) voorbereidingsprocedure (“u.o.v.“) van

toepassing is of (ii) – sinds de ontwerp-Invoeringswet Omgevingswet – de aanvrager verzoekt om
toepassing van de u.o.v. In het geval van de u.o.v. kan een ieder een zienswijze indienen. Het

bestuursorgaan hoeft in dat geval de belanghebbendheid niet vast te stellen. Pas bij een eventueel
beroep speelt dat een rol. Is de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing, dan kunnen

vanaf het begin slechts belanghebbenden rechtsmiddelen aanwenden. De hier besproken uitspraak

en de daarop voortbouwende jurisprudentie blijven onder de Omgevingswet dus onverkort relevant.

Auteurs
Valérie van 't Lam
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Bestuursprocesrecht

Het gelijkheidsbeginsel prevaleert boven het relativiteitsvereiste: eerste geslaagde toepassing ‘correctie Langemeijer’
in het bestuursrecht

De Afdeling heeft in drie uitspraken een correctie toegepast op het relativiteitsvereiste
(artikel 8:69a Awb). Daarmee geeft de Afdeling deﬁnitief gevolg aan de eerdere
conclusie van A-G Widdershoven dat het gelijkheidsbeginsel en/of het vertrouwensbeginsel aanleiding kunnen zijn het wettelijke uitgangspunt te passeren dat iemand
geen beroep kan doen op normen die kennelijk niet zijn geschreven om zijn belangen
te beschermen.

Inleiding
In drie uitspraken van 28 december 2016 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak voor het eerst

de toepassing van het relativiteitsvereiste gecorrigeerd (ECLI:NL:RVS:2016:3451, ECLI:NL:RVS:

2016:3453, ECLI:NL:RVS:2016:3454). Dit is een belangrijke rechtsontwikkeling. Wij plaatsen deze

rechtsontwikkeling hierna in een al langer lopende discussie over de betekenis en reikwijdte van de
relativiteitseis in het bestuursrecht.

Wij gaan in op (i) de betekenis van het relativiteitsvereiste, (ii) de mogelijkheid om daarop een

uitzondering te maken en (iii) op de recente uitspraken waarin de Afdeling van die mogelijkheid heeft
gebruikgemaakt. Ter afsluiting volgen enkele observaties.

Het relativiteitsvereiste in het bestuursrecht
Het relativiteitsvereiste is nog jong in het algemene bestuursrecht. Artikel 8:69a Awb is namelijk op

1 januari 2013 in werking getreden (daarvoor gold het voor een beperkt aantal zaken al wel op grond
van de Crisis- en herstelwet). De wetgever had met het relativiteitsvereiste tot doel te komen tot een
‘slagvaardiger bestuursprocesrecht’ (Kamerstukken II 2009/10, 32450, nr. 3, p. 20). Vóór de

invoering ervan kon een belanghebbende – die dus ontvankelijk is in de door hem geëntameerde

beroepsprocedure – een beroep doen op alle rechtsregels en -beginselen. Dat laatste wordt door

het relativiteitsvereiste beperkt. Een belanghebbende kan in een beroepsprocedure alleen nog een

(geslaagd) beroep doen op een norm, als die norm strekt tot bescherming van zijn belangen. Is dat
laatste kennelijk niet het geval, dan kan schending van die norm niet leiden tot vernietiging van het
bestreden besluit en zal het beroep – op dat onderdeel – ongegrond worden verklaard.

In de jurisprudentie zijn inmiddels tal van uitspraken te vinden waarin het relativiteitsvereiste aan
de orde komt en vaak in de weg staat aan een (geslaagd) beroep op een bepaalde norm.
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Uitzondering op artikel 8:69a Awb: het gelijkheidsbeginsel en het vertrouwensbeginsel

Vóór de invoering van het relativiteitsvereiste bestond al langere tijd discussie over de al dan niet

wenselijkheid van een correctie hierop in het bestuursrecht. Deze discussie zette zich voort na de
inwerkingtreding van de desbetreﬀende bepaling in de Awb, in die zin dat belanghebbenden in

procedures zo nu en dan het standpunt innamen dat voor hen een uitzondering op artikel 8:69a Awb
diende te worden gemaakt.

Een soortgelijke discussie heeft zich ook in het burgerlijk recht voorgedaan: daarin kent artikel 6:163
Burgerlijk Wetboek een (iets andere) eis van relativiteit en heeft de Hoge Raad de ‘correctie Lange-

meijer’ aanvaard (HR 17 januari 1958, NJ 1961, 568). Met deze correctie wordt, in uitzonderlijke ge-

vallen, ook gekeken naar de achterliggende ongeschreven zorgvuldigheidsnorm. Schending van die
zorgvuldigheidsnorm kan dan wel het belang van de eisende partij dienen.

Onder meer de voortdurende bestuursrechtelijke discussie gaf de Afdeling aanleiding A-G Widdershoven te vragen om een conclusie over de vraag in hoeverre (een variant van) de ‘correctie Lange-

meijer’ ook van toepassing zou moeten zijn op de bestuursrechtelijke relativiteitseis. Widdershoven
komt tot de conclusie (ECLI:NL:RVS:2015:3680) dat het vertrouwensbeginsel en/of het gelijkheids-

beginsel aan toepassing van artikel 8:69a Awb in de weg kunnen staan (zie ook het artikel van onze

collega Lisanne van Boven, ‘De correctie-Langemeijer in het bestuursrecht’, StAB 2016/3, p. 7-13).
De Afdeling heeft deze uitzondering vervolgens aanvaard in haar uitspraak van 16 maart 2016,

ECLI:NL:RVS:2016:732 (zie hierover het blogbericht van Jan Reinier van Angeren en Pieter van der
Woerd). Volgens de Afdeling was in die uitspraak echter geen sprake van een schending van het

vertrouwens- of gelijkheidsbeginsel, zodat zij ook niet toekwam aan het terzijde schuiven van het
relativiteitsvereiste.

Uitspraken d.d. 28 december 2016: de Drank- en horecawet

Met de drie uitspraken van 28 december 2016 zet de Afdeling ook die laatste stap: in deze

procedures deed zich een situatie voor waarin volgens de Afdeling toepassing dient te worden

gegeven aan de bestuursrechtelijke ‘correctie Langemeijer’ (de ‘correctie Widdershoven’). Wat deed
zich in die uitspraken voor? De Slijtersunie heeft de burgemeesters van Sint-Oedenrode, Someren
en Schijndel gevraagd handhavend op te treden tegen een in hun gemeenten gevestigde

supermarktexploitant. Deze verzoeken zijn afgewezen. Dat gaf voor de Slijtersunie aanleiding te
gaan procederen, met succes in eerste aanleg. De burgemeesters en exploitanten zijn in hoger
beroep gegaan.

De supermarktexploitanten hebben in een aparte ruimte in hun supermarkt een ‘borrelshop’

geopend zonder de aanwezigheid van een leidinggevende. Hiermee voldoen de exploitanten

volgens de Slijtersunie niet aan artikel 24 lid 1 van de Drank- en horecawet (Dhw). Volgens de
Slijtersunie is het niet voldoende als die leidinggevende elders in de supermarkt aanwezig is,
anders dan de burgemeesters menen.

De Afdeling overweegt eerst hoe artikel 24 Dhw moet worden uitgelegd. Zij bevestigt de recht-

bankuitspraak en oordeelt dat in een borrelshop van de supermarktexploitant een leidinggevende
aanwezig moet zijn en dat niet voldoende is dat diegene zich elders in de supermarkt begeeft.
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Vervolgens onderzoekt de Afdeling of artikel 8:69a Awb in de weg staat aan het door de Slijtersunie

bij de rechtbank aangevoerde beroepsgronden. De burgemeesters verweren zich daartegen namelijk
in hoger beroep. De Afdeling zet hierin de volgende stappen:
▪

Welk doel dient artikel 24 Dhw? Daarvoor raadpleegt de Afdeling de

totstandkomingsgeschiedenis van deze wetsbepaling. Zij constateert dat het doel is

gelegen in het voorkomen van gezondheidsrisico’s en de maatschappelijke problemen
▪

(gezondheid en openbare orde).

Wat is het doel van de Slijtersunie? Dat is gelegen in het concurrentiebelang.

Gelet op de discrepantie tussen beide belangen, onderzoekt de Afdeling vervolgens of er sprake is
van een situatie waarin een correctie op het relativiteitsvereiste dient te worden toegepast (de
Afdeling overweegt overigens niet letterlijk dat dus artikel 8:69a Awb in de weg staat aan een

inhoudelijke beoordeling van de beroepsgronden). De Afdeling onderzoekt meer precies of er een

succesvol beroep op het gelijkheidsbeginsel kan worden gedaan. Daarvoor is volgens de Afdeling
nodig “dat een bedrijf daadwerkelijk is benadeeld doordat aan dat bedrijf, in een situatie die wat

betreft de geldende wettelijke voorschriften en de feiten voldoende vergelijkbaar is, verplichtingen

zijn opgelegd waaraan zijn concurrent als gevolg van de schending van de betrokken norm niet hoeft
te voldoen.” De Afdeling overweegt vervolgens dat de zelfstandige slijterijen dergelijk nadeel

ondervinden, omdat zij de kosten van de aanwezigheid van een leidinggevende, anders dan de

supermarktexploitanten, niet deels ten laste van een supermarkt kunnen brengen. De Afdeling komt
dan ook tot het oordeel dat “hoewel artikel 24, eerste lid, van de Dhw, niet strekt ter bescherming

van de belangen van de Slijtersunie, (…) de hier aan de orde zijnde schending van deze bepaling wel
bij[draagt] aan het oordeel dat het gelijkheidsbeginsel is geschonden.”

Observaties
Wij vinden het goed te zien dat de ‘correctie Widdershoven’ daadwerkelijk kan leiden tot bijsturing

van het bestuursprocesrecht en dat een ‘slagvaardiger bestuursrecht’ niet altijd prevaleert boven het
tegengaan van fundamenteel onrechtmatige situaties. De norm van artikel 24, eerste lid, Dhw is er
immers niet voor niets. Het is goed dat in ieder geval in een situatie als de onderhavige via het
gelijkheidsbeginsel toch nog naleving daarvan kan worden afgedwongen.

De toepasselijkheid van de relativiteitseis wordt door de bestuursrechter ambtshalve getoetst. Wij
nemen aan dat dat ook geldt voor de vraag of die eis dient te worden gecorrigeerd, zo leiden wij
impliciet uit de uitspraken af. Wij zien daarin in ieder geval geen aanwijzing dat de Slijtersunie
nadrukkelijk een beroep heeft gedaan op de correctie Widdershoven.

De vraag of een partij is benadeeld in de zin van het gelijkheidsbeginsel en of er sprake is van gelijke
gevallen, is echter van meer feitelijke aard dan de vraag of de relativiteitseis in de weg staat aan
gegrondverklaring van het beroep. Het is daarom naar ons idee (toch) aan te raden dat partijen

anticiperen op de eventuele vraag of de correctie Widdershoven van toepassing is en dat wordt
aangetoond dat er nadeel is geleden (op grond van het gelijkheidsbeginsel) en er sprake is van
gelijke gevallen. De uitspraken laat daarentegen ook zien dat in de hierin voorliggende zaken

concrete cijfers waaruit dat nadeel blijkt niet waren vereist. Ook zonder dergelijke feitelijke informatie
kan de Afdeling blijkbaar redeneren dat er sprake is van nadeel, althans uit de uitspraken blijkt

niet dat dergelijke informatie de Afdeling (desgevraagd) is aangereikt. De uitspraak roept in die zin
nog wel bewijsrechtelijke vragen op.

20

Wij zijn ten slotte benieuwd wat de toekomst verder gaat brengen. De drie uitspraken zijn de

eerste uitspraken waarin de Afdeling een uitzondering heeft aangenomen op het relativiteitsvereiste
volgens de Widdershoven-formule en dan nog alleen via de band van het gelijkheidsbeginsel.

De drempel daarvoor lijkt iets lager te liggen dan voor een correctie op grond van het vertrouwensbeginsel.

Auteurs
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Bestuursprocesrecht

Afdeling bestuursrechtspraak formuleert toetsingskader
voor geautomatiseerde besluitvormingsprocessen
(AERIUS)

Een onderbelicht aspect van de PAS-uitspraken van 17 mei 2017, waarin de Afdeling
bestuursrechtspraak prejudiciële vragen stelt over het Programma Aanpak Stikstof
(PAS), is dat de Afdeling tevens een toetsingskader geeft voor de beoordeling
van geautomatiseerde besluitvormingsprocessen. In dit geval gaat het om het
besluitvormingsproces via het softwaresysteem AERIUS.
De PAS-uitspraken zijn al in eerdere Stibbeblogberichten gesignaleerd en besproken. In dit blog

gaan wij in op het toetsingskader dat de Afdeling in één van de twee uitspraken heeft geformuleerd
ter beoordeling van de geautomatiseerde besluitvorming via AERIUS.

Digitalisering in het bestuursrecht
Een belangrijke ontwikkeling voor het bestuursrecht is de toenemende digitalisering. Digitalisering

heeft onder meer invloed op het bestuursprocesrecht. Te denken valt aan het programma Kwaliteit
en Innovatie (KEI) waarmee het bestuursprocesrecht wordt vereenvoudigd en gedigitaliseerd.

Daarnaast speelt digitalisering een rol bij toezicht. Een voorbeeld is de datakoppeling in het sociaal
domein via het Systeem Risico Indicatie (SyRi) met het oog op het signaleren van mogelijke frau-

deurs. Ook kan worden gedacht aan het gebruik door de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) van de

reisgegevens die zijn neergelegd in Trans Link Systems ter controle van de woonsituatie van studenten met het oog op het vaststellen van mogelijke fraude met de studieﬁnanciering voor uitwonen-

den. Zie daarover de uitspraak van de Rechtbank Den Haag van 8 mei 2017, ECLI:NL:RBDHA:2017:

5165.

In dit blog wordt stilgestaan bij de betekenis van digitalisering voor het besluitvormingsproces van
bestuursorganen, in het bijzonder geautomatiseerde besluitvorming. Het softwarepakket AERIUS,

dat deels geautomatiseerde en eﬃciënte besluitvorming mogelijk maakt in het kader van activiteiten
die gepaard gaan met uitstoot van stikstof, is daarvan een treﬀend voorbeeld.

PAS en AERIUS
Het PAS is ontwikkeld om maatregelen te nemen om de gevolgen van de stikstofneerslag op Natura
2000-gebieden af te laten nemen en om ruimte te geven aan bestaande en nieuwe economische

ontwikkelingen die stikstofneerslag veroorzaken. Het PAS voorziet in een toestemmingsregime voor
activiteiten die stikstofneerslag veroorzaken op Natura 2000-gebieden. Het gaat onder meer om

woningbouw en de aanleg van wegen. Een belangrijk doel van het PAS is het vereenvoudigen van

de toestemmingverlening voor stikstofveroorzakende activiteiten. Bij de verlening van toestemming
kan gebruik worden gemaakt van het PAS en de daaraan ten grondslag liggende passende beoordeling. Omdat de ontwikkelingsruimte passend beoordeeld is, hoeft de initiatiefnemer geen aanvullende onderbouwing aan te leveren. Zie ook het introductieblog over het PAS.
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Door middel van het softwaresysteem AERIUS wordt bepaald of vergunningen nodig zijn en

verleend kunnen worden voor activiteiten die stikstofneerslag tot gevolg hebben. Daarnaast wordt

het systeem gebruikt om te bepalen of een melding is vereist voor een stikstofemitterende activiteit
en wordt voortdurend geregistreerd hoeveel depositieruimte en ontwikkelingsruimte er in het
betreﬀende gebied aanwezig is. AERIUS bestaat uit drie modules.

Ten eerste AERIUS Calculator. Dit maakt inzichtelijk of een ontwikkeling die stikstofdepositie veroor-

zaakt de drempel- of grenswaarde al dan niet overschrijdt en daardoor al dan niet vergunningplichtig
is. Daarnaast kan AERIUS Calculator voor een activiteit weergeven of nog voldoende ontwikkelingsruimte aanwezig is in de Natura 2000-gebieden waarop de stikstofdepositie betrekking heeft.

In de tweede plaats is er AERIUS Register. Dit wordt door het bevoegd gezag gebruikt bij het beheer
van de depositieruimte die is berekend met AERIUS Monitor.

Met AERIUS Monitor, ten slotte, wordt de uitvoering van het PAS gevolgd. AERIUS Monitor is een

rekeninstrument dat op hectareniveau inzicht geeft in onder meer de depositieruimte en ontwikkelingsruimte.

Voldoende waarborgen?
Het is de vraag of geautomatiseerde besluitvorming, zoals via het softwarepakket AERIUS, wel

met voldoende democratisch rechtstatelijke waarborgen omkleed is. Hoe zit het met aspecten als

legaliteit, transparantie en openbaarheid? Is de kenbaarheid en daarmee de controleerbaarheid van
het rekeninstrument voldoende geborgd? Dat zijn de kernvragen die rijzen rondom
geautomatiseerde besluitvorming.

Voor het PAS en AERIUS wordt het risico van ondoorzichtigheid van besluitvorming door de Afde-

ling uitdrukkelijk onderkend. Een gebrek aan inzicht in de gemaakte keuzes en gebruikte gegevens
en aannames kan ertoe leiden dat een ongelijkwaardige procespositie van partijen ontstaat, omdat

zij niet kunnen controleren op basis waarvan tot een besluit wordt gekomen. Vanuit het perspectief
van partijen kan sprake zijn van een “black box”, aldus de Afdeling.

Toetsingskader
Om de controleerbaarheid van de besluitvorming op grond van het PAS te verzekeren, heeft de
Afdeling in rechtsoverweging 14.4 voor het bevoegd gezag de volgende norm geformuleerd:

“Ter voorkoming van deze ongelijkwaardige procespositie rust in dit geval op genoemde ministers en
de staatssecretaris de verplichting om de gemaakte keuzes en de gebruikte gegevens en aannames

volledig, tijdig en uit eigen beweging openbaar te maken op een passende wijze zodat deze keuzes,
gegevens en aannames voor derden toegankelijk zijn. Deze volledige, tijdige en adequate

beschikbaarstelling moet het mogelijk maken de gemaakte keuzes en de gebruikte gegevens en

aannames te beoordelen of te laten beoordelen en zo nodig gemotiveerd te betwisten, zodat reële
rechtsbescherming tegen besluiten die op deze keuzes, gegevens en aannames zijn gebaseerd

mogelijk is, waarbij de rechter aan de hand hiervan in staat is de rechtmatigheid van deze besluiten
te toetsen.“
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Het toetsingskader voor geautomatiseerde besluitvorming is aldus of de gemaakte keuzes en de

gebruikte gegevens en aannames volledig, tijdig en op een passende wijze openbaar zijn gemaakt.

In dit geval oordeelt de Afdeling over diverse onderdelen van het PAS en de bijbehorende passende
behoordeling dat die niet aan genoemde norm voldoen. Zo zijn de berekeningen die ten grondslag
zijn gelegd aan de drempelwaarde niet volledig, tijdig en adequaat beschikbaar gesteld zodat het
niet mogelijk is deze te beoordelen (ro. 24.3).

Betekenis voor andere geautomatiseerde besluitvorming
Deze uitspraak maakt duidelijk aan welke eisen geautomatiseerde besluitvorming moet voldoen.

Weliswaar ziet de uitspraak alleen op het softwaresysteem AERIUS in het kader van het PAS, maar
het toetsingskader is uiteraard ook relevant voor andere geautomatiseerde

besluitvormingsprocessen. Het valt te verwachten dat de normering van geautomatiseerde

besluitvorming steeds urgenter wordt, nu digitalisering en technologie in het bestuursrecht aan
relevantie toeneemt. De hier besproken Afdelingsuitspraak geeft dan ook een welkom

toetsingskader voor de beoordeling van geautomatiseerde besluitvormingsprocessen. Op die
manier kan de controleerbaarheid worden verzekerd en een eventuele ongelijkwaardige
procespositie worden voorkomen.
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Subsidies en staatssteun

Belangrijke uitspraak over subsidies en het verbod van
détournement de pouvoir

Op 5 juli 2017 deed de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een
belangrijke uitspraak voor de subsidiepraktijk. In deze uitspraak oordeelt de Afdeling
dat de weigering van een subsidie in verband met de overschrijding van de bezoldigingsnorm onvoldoende verband houdt met het doel van de subsidie: het creëren van
werkgelegenheid voor jongeren in ontwikkelingslanden. De grond die wordt gehanteerd om een subsidie te weigeren moet passen binnen de kaders van wet- en regelgeving, niet onredelijk zijn en voldoende verband houden met het doel van de te verlenen subsidie.

De feiten
Cinop Global B.V. (hierna: “Cinop“), een onderneming gericht op het verbeteren van werkgelegenheid in ontwikkelingslanden, vraagt bij de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelings-

samenwerking (hierna: “de minister“) een zogeheten LEAD subsidie aan. Deze subsidie heeft als

doel oorzaken van migratie te bestrijden door jongeren in Afrikaanse landen perspectief te bieden

via lokaal ondernemerschap en banencreatie. Om in aanmerking te komen voor een LEAD subsidie
mag de bezoldiging van de individuele leden van het bestuur ten hoogste € 163.000 per jaar

bedragen, zo bepaalt drempelcriterium D7 van de LEAD beleidsregels. Omdat de bezoldiging van de
bestuurder van Cinop hoger is, wordt de aanvraag afgewezen.

De rechtbank Oost-Brabant heeft dit besluit in eerste aanleg vernietigd, wegens strijd met artikel 3:3
van de Algemene wet bestuursrecht (“Awb“). De minister heeft de aan hem toegekende bevoegd-

heid, aldus de rechtbank, gebruikt voor een ander doel dan waarvoor die bevoegdheid is verleend.
Tussen het drempelcriterium en het doel van de subsidie bestaat een te ver verwijderd verband.

Wettelijk kader
Uit eerdere jurisprudentie van de Afdeling (uitspraken van 25 juni 2014, ECLI:NL:RVS:2014:2348 en

4 mei 2016, ECLI:NL:RVS:2016:1177) werd al duidelijk dat subsidieverplichtingen met betrekking tot

salariskosten in het licht van de artikelen 4:38 en 4:39 Awb niet snel toelaatbaar zijn. Op grond van
deze bepalingen mogen aan de subsidieontvanger in beginsel alleen verplichtingen worden opge-

legd die doelgebonden zijn. Niet doelgebonden subsidieverplichtingen zijn slechts toegestaan voor

zover deze verplichtingen in een wettelijk voorschrift zijn neergelegd en voldoende verband houden
met de gesubsidieerde activiteit.

In de onderhavige zaak gaat het echter niet om aan een subsidie verbonden verplichtingen, maar

om een weigeringsgrond. Het beoordelingskader wordt in dit geval bepaald door artikel 4:35 Awb.
Deze bepaling bevat een niet limitatieve opsomming van gronden om een subsidie te weigeren.

De subsidie kan dus ook worden geweigerd wegens andere, niet in de Awb genoemde, gronden.
Anders dan de artikelen 4:38 en 4:39 Awb, zijn de eisen van een wettelijke grondslag en een voldoende verband niet als zodanig in artikel 4:35 Awb opgenomen.
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Het oordeel van de Afdeling
De Afdeling overweegt dat artikel 4:35 Awb bestuursorganen de ruimte biedt om subsidieaanvragen
af te wijzen op beleidsmatige gronden en dat de artikelen 10 en 14 van het Subsidiebesluit van het
Ministerie van Buitenlandse Zaken de minister ten aanzien van de weigering een LEAD subsidie te

verstrekken veel beleidsruimte geven. Dat betekent echter niet dat elke weigeringsgrond toelaatbaar
is. Weigeringsgronden moeten binnen de kaders van wet- en regelgeving passen, inhoudelijk niet
onredelijk zijn en niet in strijd zijn met de algemene beginselen van behoorlijk bestuur.

De Afdeling leidt uit het verbod van détournement de pouvoir (3:3 Awb) af dat de gronden waarop
bestuursorganen subsidieaanvragen afwijzen voldoende verband moeten houden met verwezen-

lijking van het doel van de subsidie. Naar het oordeel van de Afdeling is hiervan geen sprake, omdat
niet valt in te zien dat de doelstelling van LEAD wordt bereikt door alleen organisaties te selecteren

die aan de bezoldigingsnorm voldoen. Deze strijdigheid met artikel 3:3 Awb kan alleen worden weggenomen door een wet in formele zin en niet door een wettelijk voorschrift dat lager in rang staat,
zoals algemene maatregelen van bestuur, ministeriële regelingen of beleidsregels.

Tips voor de praktijk
De Afdeling is duidelijk: een weigeringsgrond van een subsidie moet voldoen aan drie voorwaarden:

(i) zij moet passen binnen de kaders van wet- en regelgeving, (ii) niet onredelijk zijn en (iii) voldoende
verband houden met het doel van de te verlenen subsidie. Normering van salariskosten door be-

stuursorganen bij het verstrekken van subsidies is dus niet snel toelaatbaar. Niet door verplichtingen
aan de subsidie te verbinden en ook niet door een weigeringsgrond op te leggen aan de voorkant

van de subsidieprocedure. Beiden moeten immers in voldoende verband staan tot het doel van de
subsidie en een wettelijke grondslag hebben. Voor de subsidieverplichting zijn deze eisen neer-

gelegd in artikel 4:39, eerste lid, Awb en voor de weigeringsgrond worden zij afgeleid uit artikel 3:3
Awb.

De wetgever op het niveau van het Rijk kan in een wettelijke regeling wel weigeringsgronden

opnemen die geen verband houden met de subsidieregeling. Het Rijk kan bij wet in formele zin

afwijken van artikel 3:3 Awb. Voor decentrale overheden kan dat niet: hun subsidieregeling staat

altijd lager in rang dan artikel 3:3 Awb. Gelet op deze uitspraak raden wij decentrale overheden aan

om in hun subsidieregelingen na te gaan of het doel van de subsidie duidelijk is en dit doel in acht is
genomen bij het formuleren van subsidieverplichtingen en weigeringsgronden.
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Subsidies en staatssteun

Groen Europa, groene deals: staatssteun aan oplaadinfrastructuur voor elektrische auto’s goedgekeurd

Op 13 februari 2017 keurde de Europese Commissie (“EC“) een Duitse subsidieregeling ten behoeve van oplaadinfrastructuur voor elektrische auto’s goed.
Zij oordeelde dat deze subsidieregeling verenigbaar is met de interne markt.
Voor Nederland heeft de EC eerder voor een soortgelijke regeling (“De Green Deal Openbaar

Toegankelijke Laadinfra”) groen lichtgegeven. De EC laat hiermee zien dat het staatssteunrecht
veel ruimte biedt om de markt voor elektrische auto’s te stimuleren.

Doel van de Duitse subsidieregeling
De Duitse subsidieregeling beoogt om de markt voor elektrische auto’s te versterken door

gebruikersvriendelijke oplaadinfrastructuur te subsidiëren. Volgens Duitsland is de subsidieregeling
toegestaan omdat het economisch niet haalbaar is voor marktdeelnemers om te investeren in

dergelijke infrastructuur. Het aantal elektrische auto’s is namelijk zeer beperkt (slechts 50.000 in
2016). Bovendien schrijft de Richtlijn betreﬀende de uitrol van infrastructuur voor alternatieve

brandstoﬀen (“Richtlijn“) voor dat alle lidstaten in 2020 voldoende oplaadinfrastructuur dienen te
hebben. De subsidieregeling kan dan ook gezien worden als implementatie van deze Richtlijn.

Subsidie voor oplaadpunten
Het voornoemde doel zal Duitsland trachten te bereiken door in 2017 een programma te starten

dat subsidies verstrekt voor de installatie van nieuwe oplaadstations voor elektrische auto’s en de
uitbreiding/modernisatie van bestaande oplaadinfrastructuur. De kosten, die voor subsidiëring in

aanmerking komen, zijn de kosten voor: de aankoop van een oplaadstation, de aansluiting van het
oplaadstation op het net, het verbeteren van bestaande oplaadstations en de installatie van een

buﬀeropslag op de locatie van een oplaadpunt. De subsidieregeling staat bekostiging van 40% tot
en met 60% van de kosten toe.

Het programma ziet niet alleen op de stedelijke en voorstedelijke gebieden, maar ook op de lande-

lijke gebieden. Het totale budget van de subsidieregeling bedraagt 300 miljoen euro. Bij de verstrekking van de subsidies zal acht geslagen worden op de hoogte van de kosten of de prijs-kwaliteit

verhouding. De steun zal alleen worden verleend indien de elektriciteit die nodig is voor het oplaadproces afkomstig is van hernieuwbare energiebronnen of hernieuwbare elektriciteit die op de plek
zelf wordt opgewekt.

Beoordeling EC: verenigbaar met interne markt?
De EC heeft niet onderzocht of de subsidieregeling staatssteun vormt. Dit terwijl de EC dit normaliter wel doet. In plaats daarvan overwoog de EC dat zelfs als de regeling staatssteun vormt, de

regeling dan nog steeds verenigbaar is met de interne markt. De maatregel is namelijk afgestemd op

de voornoemde Richtlijn en draagt bij aan het algemene belang van vermindering van uitstoot en het
verbeteren van luchtkwaliteit. In haar beoordeling overweegt de EC dat zij begrijpt dat de markt voor
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elektrische oplaadinfrastructuur overheidsingrijpen nodig heeft voordat het zelfstandig kan

functioneren. Er is derhalve sprake van marktfalen waardoor overheidsinterventie noodzakelijk is.

De EC overweegt ook dat een directe subsidie een geschikt middel is om de markt te stimuleren,
dat de maatregel de nodige waarborgen biedt om te verzekeren dat de steun beperkt is tot het

benodigde minimum om het doel te bereiken en dat de maatregel uitgevoerd zal worden op een
eerlijke, open en transparante wijze.

Belang voor de Nederlandse praktijk
Nederland heeft op grond van de Richtlijn ook de verplichting om te voorzien in een adequate
oplaadinfrastructuur voor elektrische auto’s. Ook in Nederland draagt de overheid bij aan de

ontwikkeling van oplaadinfrastructuur zolang de private markt nog niet rendabel is. Een voorbeeld

hiervan is de voornoemde Green Deal Openbaar Toegankelijke Laadinfrastructuur. Deze Green Deal
is in 2015 door het Rijk geïnitieerd en heeft als doel om in heel Nederland openbaar toegankelijke
laadpalen te plaatsen. De Green Deal faciliteert dat op lokaal niveau met aanbestedingen, con-

cessies en subsidieverlening de plaatsing van laadpalen wordt gestimuleerd. De EC heeft de Green
Deal op grond van dezelfde redenen als de Duitse maatregel verenigbaar geacht met de interne

markt. De Green Deal maakt dus mogelijk dat decentrale overheden steun geven aan laadpalen.

Tot slot
Zowel Nederland als Duitsland beoogt dat na 2020 geen overheidsinterventie meer nodig is om

de uitrol van oplaadinfrastructuur aan te jagen. Beide landen kunnen aan de slag met hun (subsidie)
programma’s om een adequate oplaadinfrastructuur tot stand te brengen. Door de goedkeuring
van de EC hoeft hierbij niet gevreesd te worden voor strijd met de Europese staatssteunregels

zolang de verschillende (lokale) overheden de steun conform de goedkeuringsbesluiten van de EC
verstrekken.
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Handhaving

Nieuwe bewijsregels in het boeterecht?
De belangrijkste bevindingen van de conclusie
van Advocaat-Generaal Keus op een rij

Op 12 april 2017 verscheen de eerste conclusie van Advocaat-Generaal Keus in
een bestuursrechtelijke boetezaak. Deze conclusie is voor de rechtsbescherming
van burgers en bedrijven die met boetes geconfronteerd worden belangrijk omdat
het (meer) richting geeft aan het bewijsrecht bij bestuurlijke boetes.
Anders dan in het strafrecht, gelden in het bestuursrecht meestal geen wettelijke bewijsregels.

In dit blogbericht bespreek ik de belangrijkste bevindingen van de AG. Die bevindingen vormen
grotendeels een bevestiging van de bestaande jurisprudentie.

Voor degene die met een boete wordt geconfronteerd is vooral interessant hoe in een concrete

boetezaak uiteindelijk uitvoering wordt gegeven aan de door de AG geformuleerde uitgangspunten.
Die uitkomst moet nog even worden afgewacht totdat de grote kamer van de Afdeling bestuurs-

rechtspraak (bestaande uit onder meer de president van de Centrale Raad van Beroep, de waarnemend president van het College van Beroep voor het bedrijfsleven en een raadsheer van de
Hoge Raad en onder voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak) uitspraak heeft gedaan.

Introductie
Dat er een conclusie is gevraagd over belangrijke vragen over het bestuurlijke boeterecht in een

zaak waar een werkgever op grond van de Wet arbeid vreemdelingen is beboet voor maar liefst
64 vreemdelingen is toe te juichen. Het bestuurlijke boeterecht kent anders dan het strafrecht

meestal geen wettelijke bewijsregels. De conclusie van de AG draagt bij aan de rechtsvorming en
daarmee ook aan de rechtsbescherming van bedrijven en burgers die met een bestuurlijke boete
worden geconfronteerd.

Belangrijkste bevindingen van AG Keus
In verband met het door de beboete werkgever betwiste bewijs heeft de Afdeling bestuursrecht-

spraak aan de AG een aantal vragen voorgelegd. AG Keus stelt in zijn conclusie voorop dat voor het
punitieve bestuursrecht aansluiting moet worden gezocht bij het straf(proces)recht. Dat leidt ertoe

dat hij bij de beantwoording van de aan hem voorgelegde vragen op onderdelen ook verwijst naar

de daarvoor in het strafrecht geldende wettelijke normen. Uit de antwoorden van de AG blijkt mijns
inziens dat sprake is van grotendeels een bevestiging van de bestaande jurisprudentie terzake van
het bewijsrecht bij boetes die de Afdeling bestuursrechtspraak en de andere hoogste bestuursrechters de afgelopen jaren hebben ontwikkeld. Op een aantal onderdelen is die jurisprudentie

nader aangevuld en ingekleurd. De betekenis van de conclusie moet mijns inziens dan ook niet
worden overschat. Op de volgende vragen wordt ingegaan.
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Wat zijn de gevolgen als een ten overstaan van de toezichthouder afgelegde verklaring door
de vermeende overtreder of getuige niet is ondertekend?

Indien een verklaring niet door de overtreder of getuige wordt ondertekend, laat dat ruimte voor

discussie over de juistheid van de afgelegde verklaring. Ondertekening van de verklaring door een
getuige kan de ruimte voor latere discussie over de juistheid van zijn verklaring wel beperken.
Dient bij een controle- of inspectiebezoek van de toezichthouder de cautie te worden
gegeven?

Uitgangspunt is dat bij een controlebezoek van een toezichthouder de cautie niet door hem hoeft te
worden gegeven. Dat is anders wanneer tijdens een dergelijke controle op basis van verklaringen
van een getuige het verhoor ‘van kleur verschiet’. In zo’n geval dient de cautie voor de
daadwerkelijke voortzetting van het verhoor te worden gegeven.

Welke eisen gelden er voor de vastlegging van een ten overstaan van een toezichthouder
afgelegde verklaring van een overtreder of getuige?

Aan een verklaring van de overtreder gelden naar analogie van het strafrecht de volgende eisen:
1. een verklaring moet zo volledig mogelijk zijn;

2. een verklaring moet zo veel mogelijk in de vorm van vraag en antwoord worden
opgenomen;

3. een verklaring dient te worden ondertekend indien de overtreder ermee instemt.
Voor de verklaring van de getuigen gelden geen formele eisen. Wel geldt volgens de AG de materiële eis dat de verklaring geen gissingen en conclusies mag bevatten. Dit is naar mijn idee een

opvallende opmerking. Waarschijnlijk bedoelt de AG dat wanneer een verklaring die gissingen en

conclusies bevat daarmee bij de waardering van de bewijskracht rekening moet worden gehouden.
Ook behoeft de toezichthouder de getuige niet van tevoren op de hoogte te stellen van de exacte

achtergronden van zijn verhoor en van de consequenties die zijn verklaring voor derden zou kunnen
hebben.

Kan een toezichthouder na afronding van zijn onderzoek (en ook in (hoger) beroep) nader
bewijs verzamelen en ten grondslag leggen aan de boete?

De toezichthouder kan na afronding van het onderzoek nieuw bewijs verzamelen en aan de boete
ten grondslag leggen, tenzij daardoor de redelijke termijn wordt overschreden, de rechten van de
verdediging worden geschaad of de inbreng van nieuwe bewijsmiddelen in strijd moet worden
geacht met de eisen van de goede procesorde.

Hoe moet de vaste jurisprudentie dat van de juistheid van een op ambtseed opgemaakt

proces-verbaal dient te worden uitgegaan, behoudens bijzondere omstandigheden worden
beoordeeld?

De rechter mag uitgaan van de juistheid van een op ambtseed opgemaakt boeterapport voor zover

het betreft de eigen waarnemingen en ondervinding van de verbalisant. Dat uitgangspunt geldt dus
bijvoorbeeld niet voor de juistheid van de vertaling van een verklaring die met behulp van tolken is
afgelegd ten overstaan van de verbalisant.
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Hoe dient de bestuursrechter om te gaan met in een later stadium van de procedure
door de beboete (rechts)persoon overgelegde (andersluidende) verklaringen?

Andersluidende verklaringen die door de betrokken partij in de procedure worden ingebracht,

zullen in beginsel door het bestuursorgaan en de rechter in aanmerking moeten worden genomen.
De latere (afwijkende) verklaringen zullen niet per se boven de eerder ten overstaan van de toe-

zichthouder afgelegde verklaringen prevaleren. De betrokken partij of persoon moet aantonen dat en
waarom niet van de eerder afgelegde verklaringen mag worden uitgegaan.

Kan de bestuurlijke lus in boetezaken worden toegepast en maakt het daarbij nog verschil of
het gaat om het herstellen van bewijsgebreken of andere gebreken (zoals de boetehoogte)?

De bestuurlijke lus kan in boetezaken door de rechter worden toegepast. Echter bij nadere bewijsgaring door het bestuursorgaan of voor het herstellen van bewijsgebreken dient de rechter zich
meer dan bij andere gebreken terughoudend op te stellen.

Visie op de conclusie AG: the proof of the pudding is in the eating
Dat er een conclusie is gevraagd over belangrijke vragen terzake van het bestuurlijke boeterecht
is toe te juichen. Naar mijn idee bevestigt de conclusie in grote lijnen de bewijsjurisprudentie die

de hoogste bestuursrechters de laatste jaren hebben ontwikkeld. Bijvoorbeeld dat verklaringen niet
vaag mogen zijn en dat vragen die zijn gesteld door de toezichthouder in de verklaring moeten zijn

vermeld. Op een aantal andere punten is in de conclusie meer duidelijkheid geschetst en zijn randvoorwaarden verder ingekleurd. Bijvoorbeeld ten aanzien van de vraag hoe met later door de vermeende overtreder overgelegde verklaringen moet worden omgegaan.

Waar het uiteindelijk om gaat is hoe de bewijsregels die de AG heeft geformuleerd in een concrete
zaak door de bestuursrechter worden toegepast. Hoe dat voor deze zaak uitpakt, zal ongetwijfeld
(voor het eerst) blijken uit de uitspraak van de grote kamer van de Afdeling bestuursrechtspraak
die naar verwachting binnenkort zal worden gedaan. Deze uitspraak is gedaan op 5 juli 2017
(ECLI:NL:RVS:2017:1818; ECLI:NL:RVS:2017:1819).
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Handhaving

Gebruik van afvalpassen voor ondergrondse containers
strijdig met de Wet bescherming persoonsgegevens.
Autoriteit Persoonsgegevens treedt alsnog handhavend op

Op 13 juli 2017 heeft de voorzieningenrechter van rechtbank Gelderland een
belangrijke uitspraak gewezen over de verwerking van persoonsgegevens bij
het gebruik van een afvalpassensysteem voor ondergrondse afvalcontainers.
De Autoriteit Persoonsgegevens (“AP”) constateerde dat de gemeente Arnhem in strijd handelde

met de Wet bescherming persoonsgegevens (“Wbp”) omdat persoonsgegevens werden verwerkt
zonder dat dit noodzakelijk was voor de publiekrechtelijke taak. De AP had echter afgezien van
handhavend optreden omdat de gemeente voornemens was om een nieuw afvalsysteem in te

voeren dat de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk zou maken en daarmee de geconstateerde overtredingen van de Wbp zou beëindigen. De voorzieningenrechter oordeelde dat de

AP ten onrechte had afgezien van handhavend optreden omdat de AP er niet van uit heeft mogen
gaan dat sprake is van concreet zicht op legalisatie, aangezien er binnen de gemeente nog

discussie was over de invoering van het nieuwe systeem. De AP heeft de gemeente recent een

last onder dwangsom opgelegd die ertoe leidt dat het gebruik van het huidige afvalpassensysteem
wordt afgeschaft en dat reeds opgeslagen persoonsgegevens worden verwijderd.

Uitleg systeem afvalpassen
Vanaf medio 2014 konden ondergrondse afvalcontainers in de gemeente Arnhem alleen nog

worden geopend met een afvalpas. Elke keer wanneer er (rest)afval werd weggebracht, werden
persoonsgegevens van de desbetreﬀende persoon geregistreerd, te weten de identiteit van de
burger en het huisadres, in combinatie met de frequentie van het openen en sluiten van de
betreﬀende afvalcontainer. Deze gegevens werden één tot maximaal 25 dagen bewaard.

Verzoek om Handhaving
Naar aanleiding daarvan heeft een inwoner van de gemeente Arnhem de AP verzocht handhavend
op te treden tegen de gemeente. Volgens hem is sprake van schending van de Wbp, omdat het
aanbieden van (rest)afval niet meer anoniem kan plaatsvinden.

AP weigert handhavend op te treden
Naar aanleiding van het verzoek om handhaving stelde de AP een onderzoek in. In de onderzoeksbevindingen concludeerde de AP dat het college van burgemeester en wethouders van Arnhem

de persoonsgegevens in strijd met de Wbp heeft verwerkt. Persoonsgegevens werden verwerkt

zonder dat dit noodzakelijk was voor de publiekrechtelijke taak. Dit leverde schending op van artikel
8 aanhef en onder e Wbp. Ook werden de persoonsgegevens, gelet op de doeleinden, bovenmatig
verstrekt en handelde het college in strijd met artikel 11 eerste lid Wbp.
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Hoewel de AP oordeelde dat er sprake was van een ongeoorloofde inbreuk op de persoonlijke

levenssfeer, besloot zij toch af te zien van handhavend optreden. Volgens de AP was er concreet
zicht op legalisatie. De gemeente zou op 1 januari 2018 een nieuw systeem – Diftar (gediﬀer-

entieerde afvalheﬃng) – invoeren dat de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk zou

maken. Handhavend optreden zou onevenredig zijn gelet op de kosten die de gemeente vooruitlopend op het nieuwe systeem zou moeten maken aldus de AP.

Oordeel voorzieningenrechter
De voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland acht het besluit van de AP om te weigeren
om handhavend op te treden onrechtmatig en schorst het besluit. Volgens de rechtbank is er

geen concreet zicht op legalisatie omdat het allerminst zeker is wanneer de gemeente het nieuwe
systeem zal invoeren. De gemeenteraad heeft weliswaar over het nieuwe systeem gesproken

maar heeft nog geen deﬁnitief besluit genomen over de invoering daarvan per 1 januari 2018.

De voorzieningenrechter heeft hierin aanleiding gezien om het besluit van de AP te schorsen totdat

er op het bezwaar van de verzoeker is beslist. De voorzieningenrechter heeft verder bepaald dat het

de AP niet zal gelasten handhavend op te treden aangezien er bij de beslissing op bezwaar rekening
kan worden gehouden met alle nieuwe ontwikkelingen omtrent Diftar.

Stand van zaken: AP treedt alsnog handhavend op
Inmiddels heeft de AP alsnog besloten om handhavend op te treden tegen de gemeente Arnhem.

Op 1 augustus 2017 heeft de AP een last onder dwangsom aan het college opgelegd. De last houdt
in dat de afvalcontainers uiterlijk op 1 september 2017 open moeten worden gesteld zonder dat de
afvalpas daarbij behoeft te worden gebruikt. Tevens is de gemeente gehouden om per 1 oktober

2017 alle bewaarde persoonsgegevens te verwijderen. De gemeente Arnhem heeft inmiddels laten
weten hier zo snel mogelijk aan te zullen voldoen.

Gevolgen voor de praktijk
Deze uitspraak van de voorzieningenrechter kan gevolgen hebben voor alle gemeenten die gebruik
maken van een dergelijk afvalpassensysteem. Zij moeten zich ervan bewust zijn dat zij mogelijk in

strijd handelen met de Wbp en dat handhavend optreden aan de orde kan zijn indien het bewaren
van persoonsgegevens niet noodzakelijk is ter uitvoering van hun publieke taak.
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Schadevergoeding

Biolicious! Afdeling kiest voor nieuwe lijn bij bepaling
causaal verband in schadevergoedingszaken

Op 28 december 2016 heeft de Afdeling haar Ameland-jurisprudentie bijgesteld.
De Afdeling zegt aan te sluiten bij het arrest van de Hoge Raad van 3 juni 2016,
maar de zaak ligt genuanceerder.

Inleiding
Sinds 2004 hanteert de Afdeling een min of meer vaste formule bij de beantwoording van de vraag
of een onrechtmatig besluit schade heeft veroorzaakt. Op die formule is nogal wat kritiek geweest,
onder andere van ondergetekende, maar gelukkig leidt zij in veel gevallen wel tot acceptabele uit-

komsten. De Hoge Raad heeft deze formule echter nooit omarmd en er afgelopen zomer expliciet

afstand van genomen. Dat lokte de vraag uit wat de Afdeling nu zou gaan doen. De Afdeling heeft
die vraag nu – en dus vrij snel – beantwoord: ook zij stelt haar jurisprudentie bij.

Zo lijkt het alsof de Hoge Raad de Afdeling heeft overruled, en de Afdeling dit oordeel omwille van

de rechtseenheid heeft geaccepteerd. De werkelijkheid ligt echter genuanceerder: de rechtsontwikkeling met betrekking tot de bepaling van het feitelijke causale verband is een mooi voorbeeld

van wederzijdse inspiratie en wisselwerking tussen de beide hoogste rechters. Ik zal dat hierna

toelichten, waarbij ik met zevenmijlslaarzen door de jurisprudentie heenga. Een veel gedetailleerdere
bespreking van de stand van zaken tot 2012 is te vinden in mijn artikel ‘Causaliteit bij vernietigde en
herroepen besluiten’, O&A 2012/86, p. 189-198.

Nagtegaal vs. Ameland
De Afdelingsuitspraak van 15 december 2004 ging over een bouwvergunning voor een nieuw tankstation op Ameland. De tot dan toe enige pomphouder, Nagtegaal, stelt met succes bezwaar en

beroep in tegen deze vergunning: deze had niet met een binnenplanse vrijstelling mogen worden

verleend. Intussen lijdt hij wel schade doordat een deel van zijn klanten inmiddels bij de concurrent
tankt. De gemeente ontkent aansprakelijkheid, omdat het nieuwe tankstation uiteindelijk wordt

gelegaliseerd met een buitenplanse vrijstelling (art. 19 lid 1 WRO). De schade is dus achteraf bezien
niet het gevolg van een onrechtmatig besluit.

De Afdeling preciseert deze redenering. Causaal verband ontbreekt alleen als in plaats van het
onrechtmatige besluit ook een rechtmatig besluit had kunnen worden genomen dat naar aard
en omvang dezelfde schade zou hebben veroorzaakt (het hypothetisch rechtmatige besluit).

De gemeente moet dat aannemelijk maken, waarbij de uitkomst van de verlengde besluitvorming
een indicatie is voor de inhoud van het hypothetisch rechtmatige besluit.

Deze redenering is een standaardoverweging geworden. In de zaak Ameland ging het om de ver-

lening van een vergunning, die belastend was voor een derde, maar de Afdeling past de formule ook
toe op de weigering van een vergunning, die belastend is voor de initiatiefnemer. Anders gezegd: de
formule is toepasbaar in die gevallen waarin het gaat om een voor de benadeelde belastend besluit.
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De kritiek op deze standaardoverweging kan ik het best met een voorbeeld uit de praktijk illustreren.
Het ging om de bouw van een hypermoderne woning in het buitengebied van een gemeente, door

tegenstanders, waaronder een raadsmeerderheid, ook wel de “UFO” genoemd. Met frisse tegenzin
verleende het college van B en W voor deze UFO een bouwvergunning in de veronderstelling dat

het bouwplan in overeenstemming was met het bestemmingsplan en de vergunning niet kon worden
geweigerd. Later bleek dit een misverstand, de vergunning kon alleen worden verleend met een

vrijstelling van het bestemmingsplan (art. 19 lid 2 WRO). Omdat de UFO inmiddels al was gebouwd,
verleende het college die vrijstelling. Daarmee is de gemeente volgens de Ameland-formule niet

aansprakelijk voor de schade die omwonenden eventueel lijden als gevolg van de UFO in hun buurt.
Dat is vreemd, omdat het college, als het van meet af aan had beseft dat het bouwplan in strijd was
met het bestemmingsplan, de vrijstelling vermoedelijk nooit zou hebben verleend. Ik heb in 2005

dan ook betoogd, dat het niet voldoende is dat de vergunning rechtmatig had kunnen worden ver-

leend; ook moet aannemelijk worden gemaakt dat die vergunning ook rechtmatig zou zijn verleend
(‘Pandora revisited. Twee principiële Afdelingsuitspraken over causaal verband bij vernietigde

besluiten’, Gemeentestem 2005/73, p. 257-267).

De Hoge Raad heeft zich nooit expliciet achter de Ameland-lijn geschaard. Toch zijn er de afgelopen
jaren wel arresten gewezen die in indruk wekten dat de Hoge Raad in diezelfde richting dacht. Meer

duidelijkheid kwam er op 3 juni van dit jaar met het arrest inzake de stoeterij van Wevers in Hengelo.

Wevers vs. Hengelo
De zaak betrof de verplaatsing van de stoeterij van Wevers, waarvoor onder meer een milieu-

vergunning nodig was. De gemeente Hengelo steunde de plannen van Wevers en het college van

B en W verleende de milieuvergunning. Deze ging echter bij de bestuursrechter herhaaldelijk onderuit, onder meer vanwege het ontbreken van een ammoniakreductieplan. Pas velen jaren later lukte
het het college om een rechtmatige milieuvergunning te verlenen. Wevers had toen al aanzienlijke
schade geleden en stelde de gemeente daarvoor aansprakelijk.

De gemeente verweerde zich met het argument dat het college de vergunning vanwege het

ontbreken van het ammoniakreductieplan ook had kunnen (en zelfs moeten) weigeren, in welk geval
Wevers dezelfde schade zou hebben geleden. Op deze redenering is allerlei kritiek mogelijk, maar
de Hoge Raad pakt de zaak principieel aan. Niet beslissend is of het college de vergunning rechtmatig had kunnen weigeren maar welk besluit het college zou hebbengenomen indien het wel
overeenkomstig de wet zou hebben beslist.

De Hoge Raad kiest hier een ander criterium dan in de uitspraak Ameland. Tegelijkertijd laat de

Hoge Raad zich ook door deze uitspraak inspireren. Hij overweegt namelijk, net als de Afdeling,

dat de uitkomst van de verlengde besluitvorming een indicatie is voor het besluit dat het college
zou hebben genomen, zij het dat dit ook uit andere omstandigheden kan worden afgeleid.

In de commentaren op dit arrest is vaak benadrukt dat de Hoge Raad expliciet afstand neemt

van de rechtspraak van de Afdeling. Ik ben daar wat voorzichtiger in, omdat de zaak Wevers een

a-typisch geval is. Het gaat namelijk niet om een belastend besluit dat schade veroorzaakt, maar
een begunstigend besluit. Ook het verweer van de gemeente is in de zaak Wevers anders dan

normaal: het college betoogde dat het de onrechtmatig verleende vergunning ook rechtmatig had

kunnen weigeren: een andere uitkomst van de besluitvorming dus. Daarentegen wordt de Amelandlijn eigenlijk steeds toegepast in gevallen waarin de gemeente zich verweert met het argument dat
het ook op rechtmatige wijze tot hetzelfde besluit had kunnen komen.
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Biolicious vs. Amsterdam Oost
De zaak van Biolicious tegen Amsterdam Oost, die heeft geleid tot de hier besproken Afdelings-

uitspraak van 28 december 2016 betreft wel weer een typisch geval. Het algemeen bestuur van de
bestuurscommissie van het stadsdeel Oost (AB) stelt op IJburg een zogenaamde ‘uitgezonderde

markt’ in, waar de biologische winkel Biolicious overlast en omzetschade van ondervindt. Biolicious
stelt met succes bezwaar en beroep in. Het instellingsbesluit wordt vernietigd, omdat niet voldaan
is aan de criteria voor een uitgezonderde markt. Een nieuw, rechtmatig besluit tot instelling van de
markt wordt niet genomen.

Het AB verweert zich tegen het schadeverzoek van Biolicious met een beroep op de Ameland-

formule: het had ook rechtmatig een ‘reguliere markt’ kunnen instellen, met dezelfde overlast en
omzetschade tot gevolg. Biolicious interpreteert de formule strikter: het AB moet aannemelijk

maken dat het ook rechtmatig een ‘uitgezonderde markt’ had kunnen instellen (en dat kon niet).
De Afdeling pakt de zaak anders aan. Zij overweegt, onder verwijzing naar het arrest Wevers /
Hengelo, dat niet maatgevend is of het AB rechtmatig een uitgezonderde markt had kunnen

instellen, maar of het AB – in algemene zin – een vergelijkbare markt had kunnen instellen en

aannemelijk is dat het dat ook zou hebben gedaan. Dat zal in beginsel kunnen worden aangenomen als het AB, na vernietiging, opnieuw beslist en een vergelijkbare markt instelt en dat

besluit onherroepelijk wordt, maar kan ook worden afgeleid uit andere omstandigheden. In dit

geval heeft het AB niet na vernietiging een vergelijkbare markt ingesteld, maar vindt de Afdeling
het toch aannemelijk dat het AB destijds, als het had geweten dat een uitgezonderde markt niet
kon, een reguliere markt zou hebben ingesteld. En daarmee is het lot van Biolicious bezegeld:
het oorzakelijk verband tussen het instellingsbesluit en haar schade ontbreekt.

Wat brengt 2017?
Het is interessant om te zien hoe de Hoge Raad en de Afdeling zich in 2016 onderling hebben laten
inspireren. Waar de Hoge Raad eerst in een a-typisch geval afwijkt van de eerdere rechtspraak van

de Afdeling, grijpt de Afdeling dat arrest vervolgens aan om haar eigen rechtspraak voor een regulier

geval te verﬁjnen. Daarmee is zeker niet gezegd dat de Amelandse uitspraak uit 2004 haar relevantie
heeft verloren: veel van de elementen daaruit gelden nog onverkort. Wel zal de uitspraak Ameland
vanaf nu gelezen moeten worden in samenhang met Biolicious. Daarmee wordt het er voor de
praktijk en de docenten niet eenvoudiger op.

Auteur
Tijn Kortmann
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Hergebruik van overheidsinformatie

Hergebruik van overheidsinformatie: hoe deze informatie
te verstrekken en hoe zit het met misbruik van recht?

Op 18 juli 2015 is in werking getreden de Wet hergebruik van overheidsinformatie
(de “Who“). In augustus 2015 schreven wij een blogbericht in de vorm van negen
vragen en antwoorden ter introductie op de Who. Het ministerie van Binnenlandse
Zaken en Koninkrijksrelaties heeft in december 2015 een uitgebreidere handleiding
gepubliceerd. In dit blogbericht bespreken wij enkele uitspraken die op punten
verheldering bieden.

Wet hergebruik van overheidsinformatie – korte inleiding
Burgers en bedrijven kunnen bij instellingen met een publieke taak een verzoek indienen tot verstrekking van overheidsinformatie (een “Who-verzoek”). Who-verzoeken kunnen niet alleen tot

bestuursorganen worden gericht, maar ook tot bijvoorbeeld archieven, musea en bibliotheken.
Overheidsinformatie is met een bepaald doel geproduceerd (gecreëerd, verzameld, vermenigvuldigd
of verspreid), namelijk ter vervulling van de publieke taak van een bepaalde instelling. Deze informatie kan natuurlijk ook worden gebruikt (lees: hergebruikt) door natuurlijke personen of rechtspersonen voor commerciële of niet-commerciële doeleinden.

Een voorbeeld van hergebruik dat wij al noemden in ons blogbericht uit 2015, is het gebruik van

cijfermateriaal door een onderneming om haar afzetmarkt beter in kaart te brengen. Dit materiaal is
afkomstig van het CBS, dat het materiaal heeft verzameld voor een bevolkingsonderzoek.

Wijze van informatieverstrekking
Onduidelijkheid heerst vaak over de manier waarop een instelling op grond van de Who informatie
moet verstrekken. Daarvoor is artikel 5 lid 1 Who van belang. Zo een instelling verstrekt de infor-

matie zoals deze aldaar aanwezig is en voor zover mogelijk (wat duidt op een inspanningsverplichting) langs elektronische weg, in een open en machinaal leesbaar formaat inclusief metadata.

Van een document met een open en machinaal leesbaar formaat is blijkens de MvT (Kamerstukken
II 2014/15, 34123, nr. 3) sprake als “het een bestandsformaat heeft met een zodanige structuur dat
softwaretoepassingen eenvoudig gegevens in het document kunnen identiﬁceren, herkennen en
extraheren.”

De regering gaat er onder verwijzing naar de Richtlijn inzake het gebruik van overheidsinformatie

(2003/98/EG) van uit dat het niet onevenredig is om dit van de instellingen te vergen, nu het gebruik
van open standaarden in toenemende mate wordt gefaciliteerd door de huidige document-

managementsystemen waardoor verstrekking “as is” meteen verstrekking in open en machinaal
leesbaar formaat is. De regering lijkt te menen dat als overheden beschikken over moderne

informatiemanagementsystemen, het niet moeilijk is om te voldoen aan de inspanningsverplichting
uit artikel 5 lid 1 Who.
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Deze inspanningsverplichting is niet onbegrensd:
▪

▪

de verstrekking van informatie mag geen onevenredig grote inspanning vergen die verder

gaat dan een eenvoudige handeling (bewerkingen op grote schaal alvorens te verstrekken,
denk aan digitalisering oude manuscripten);

er bestaat geen verplichting tot verlening van toegang tot, of tot opstelling van, databases.

De uitspraken – wat kan wel en wat niet?
Wij behandelen hierna de uitspraak van de rechtbank Overijssel van 23 mei 2017 met betrekking
tot de gemeente Almelo (ECLI:NL:RBOVE:2017:2142), en de uitspraken van diezelfde rechtbank
van 6 juni 2017 met betrekking tot de gemeenten Dinkelland (ECLI:NL:RBOVE:2017:2280),
Tubbergen (ECLI:NL:RBOVE:2017:2281) en Oldenzaal(ECLI:NL:RBOVE:2017:2283).

Centraal staan de verzoeken van één eiser die bij alle gemeenten in Nederland hetzelfde verzoek
heeft ingediend: met een beroep op de Who wil hij alle nieuwsberichten vanaf 2010 binnen de

gemeente ontvangen. Hij wil deze berichten bundelen op zijn eigen website en deze – tegen een
vergoeding – ter beschikking stellen voor een ieder.

Centraal in deze uitspraken staat de vraag in hoeverre de respectievelijke colleges van burgemeester en wethouders hebben voldaan aan artikel 5 lid 1 Who:

(I) WEL: Uitspraken Dinkelland en Tubbergen – verstrekking van PDF-bestanden
▪

▪

▪

De colleges van Dinkelland en Tubbergen hebben volstaan met een verwijzing naar de

op de website gepubliceerde PDF-bestanden. Beide uitspraken zijn zo goed als identiek,
vermoedelijk vanwege een ambtelijke fusie die heeft plaatsgevonden.

Ambtenaren van de gemeenten leverden via de communicatieafdeling informatie aan de
uitgever die PDF-bestanden maakte. De communicatieafdeling bewaarde echter niets.
Er zijn dus geen ruwe metadata, maar alleen de PDF-bestanden.

Beide colleges zijn volgens de rechter niet verplicht informatie te verstrekken die er niet is.
Verder hebben de colleges ter hoorzitting in bezwaar aangeboden om bestaande nieuws-

berichten tegen marginale kosten om te zetten in een ander formaat, daar heeft eiser nooit
op gereageerd. Het college heeft voldaan aan de verplichtingen onder de Who.
(II) NIET: Uitspraken Oldenzaal en Almelo – verwijzing naar diverse websites
(nieuwssites, twitter, etc.)
▪

Oldenzaal: het college van Oldenzaal heeft volstaan met een verwijzing naar de gemeente-

lijke nieuwswebsite met informatie die weliswaar beschikbaar is in een open formaat, maar
die niet machinaal leesbaar is. Het college betoogt dat omzetting naar zo’n formaat wel

mogelijk, maar onevenredig is (dat zou 2 tot 8 uur in beslag nemen, en bij 2 uur kost dat

€180 ex btw). De rechtbank oordeelt echter dat dit niet onevenredig is en dat het college
▪

niet heeft voldaan aan zijn verplichtingen onder de Who.

Almelo het college van Almelo heeft verwezen naar ‘Archiefweb’ dat doorklikbaar is en kan
worden doorzocht. Verder heeft het college aangeboden een lijst met URL’s te verstrekken
die verwijzen naar de nieuwsbericht. Dit is naar oordeel van de rechtbank niet voldoende,

nu de aangeboden informatie geen open en machinaal leesbaar formaat heeft. De gemeente
beschikt over een contentmanagementsysteem met een exportfunctie, het had op de weg
van het college gelegen een export van de gegevens uit dat systeem te verstrekken.

Het college beroept zich nog op de onevenredigheid daarvan, maar heeft dat onvoldoende

38

onderbouwd. De rechtbank oordeelt dat het college niet heeft voldaan aan zijn verplichtingen onder de Who.

Misbruik van recht?
Tot besluit van dit blogbericht behandelen wij nog twee uitspraken die hiervoor niet aan de orde zijn
gekomen. Een uitspraak van de rechtbank Overijssel van 23 mei 2017 over de gemeente Deventer

(ECLI:NL:RBOVE:2017:2143). En een uitspraak van de rechtbank Zeeland-West-Brabant van 18 mei
2017 over 20 gemeenten (ECLI:NL:RBZWB:2017:3307).

Beide uitspraken hebben betrekking op de verzoeken van dezelfde eiser als hiervoor. Wij belichten
één aspect van beide uitspraken: de vraag of sprake is van misbruik van recht.

Beide rechtbanken menen – volgens ons terecht – dat de Afdelingsjurisprudentie over misbruik van
recht (ECLI:NL:RVS:2014:4135) in het kader van de Wob van overeenkomstige toepassing is op de

Who.
▪

Overijssel: De rechtbank Overijssel oordeelt dat geen sprake is van misbruik van recht.

Het betreft een zware kwaliﬁcatie. Het college van Deventer heeft niet aannemelijk gemaakt

dat eiser het Who-verzoek heeft gedaan zonder redelijk doel. De rechtbank volgt het college

evenmin in de stelling dat het Who-verzoek is gedaan slechts ter verkrijging van een proces-

kostenvergoeding. Eiser heeft tot slot slechts één Who-verzoek ingediend bij het college van
Deventer. Dat hij Who-verzoeken bij alle Nederlandse gemeenten heeft ingediend maakt dat
niet anders, gelet op de queeste van eiser: het verzamelen van alle gemeentelijke
▪

nieuwsberichten op één website.

Zeeland-West-Brabant: De rechtbank komt daarentegen tot het oordeel dat er dermate veel
aanwijzingen zijn dat de bevoegdheid om Who-verzoeken in te dienen is gebruikt voor een

ander doel dan waarvoor die bevoegdheid is gegeven, dat sprake is van misbruik van recht.
De rechtbank onderbouwt dit oordeel aan de hand van de volgende aanwijzingen:
▪

▪

Er is sprake van vermoedens van een constructie om in aanmerking te komen voor een
proceskostenveroordeling, als gevolg waarvan de rechtbank een aanknopingspunt ziet voor misbruik van recht.

Een andere aanwijzing voor misbruik van recht was erin gelegen dat eiser en zijn

gemachtigden het moeilijk maakte voor het college om in het voortraject contact op te
nemen. Op het bezwaarschriften stonden veelal geen telefoonnummer of e-mailadres,

▪

op het beroepschrift wel.

De verzwaarde eis – dat alle metadata in de RSS-feeds moeten zitten – wierp eiser
eerst voor het eerst in de fase van bezwaar op. Het pas in bezwaar stellen van

dergelijke nadere eisen, biedt naar oordeel van de rechtbank eveneens een aan▪

wijzing voor misbruik van recht.

In een procedure tegen een gemeente neemt eiser wel genoegen met een dvd waarop
een kopie van de website staat, in een procedure tegen een andere gemeente niet.
Verder heeft eiser bij de ene gemeente aangegeven wel te kunnen werken met

RSS-feeds en niet met die van andere gemeenten (terwijl de feeds exact hetzelfde zijn).
Kennelijk wordt niet geprocedeerd voor het voorgewende doel, maar voor een
proceskostenvergoeding.
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Wij zijn benieuwd of eiser in hoger beroep zal gaan tegen de rechtbankuitspraken waarin hij in

het ongelijk is gesteld. Ook zijn wij benieuwd of, indien het zover komt, de Afdeling zal oordelen
dat sprake is van misbruik van recht. Waar daar verder ook van zij, duidelijk is wel dat eiser de
jurisprudentie over de Who op gang heeft gebracht.

Auteurs
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WNT

Nieuwe loot aan de WNT-stam: de Evaluatiewet WNT
(1 juli 2017)

Op 1 juli 2017 is de Wet Normering Topinkomens gewijzigd met de inwerkingtreding
van de Evaluatiewet WNT. Deze wet treedt in werking deels met terugwerkende kracht
tot 1 januari 2017 (of zelfs 2015 resp. 2013) en deels pas op 1 januari 2018. De Evaluatiewet kent dan ook een ingewikkelde bekendmakingsregeling. Hierna wordt toegelicht wanneer de belangrijkste wijzigingen in werking treden.

Introductie
De WNT is op 1 januari 2013 in werking getreden. In artikel 7.2 WNT was de verplichting opgenomen om de werking van deze wet na twee jaar te evalueren. Aan die verplichting is in 2015 uitvoering

gegeven met het rapport ‘Evaluatie van de Wet Normering Topinkomens. Eindrapport wetsevaluatie
2013-2015’ als resultaat (Bijlage bij Kamerstukken II 2015/16, 34366, nr. 1). Dit rapport bevat onder
meer een verbeteragenda, waaraan met de Evaluatiewet WNT uitvoering is gegeven.

De Evaluatiewet WNT is gepubliceerd in het Stb. 2017, 151. Het besluit tot vaststelling van het
tijdstip van inwerkingtreding van de Evaluatiewet WNT is gepubliceerd in het Stb. 2017, 239.

De belangrijkste wijzigingen met de Evaluatiewet WNT
De belangrijkste wijzigingen die met de Evaluatiewet in de WNT zijn doorgevoerd, vermelden wij

hierna puntsgewijs (het biedt dus geen totaaloverzicht van alle wijzigingen). Daarbij vermelden wij

ook de datum van inwerkingtreding van die wijziging. Kort en goed treden de meeste bepalingen die

belastend zijn voor de WNT-plichtige instellingen en topfunctionarissen in werking op 1 januari 2018.
De bepalingen die beogen de lasten te verlichten of het bezoldigingsregime te verruimen, treden in
werking met terugwerkende kracht tot 1 januari 2017 of zelfs eerder tot 1 januari 2015 of 1 januari
2013. Een laatste deel van de wet is op 1 juli 2017 in werking getreden.
▪

Het begrip ‘topfunctionaris’ wordt uitgebreid tot diegene die de functie van topfunctionaris
voor een periode langer dan twaalf maanden heeft vervuld en in de situatie dat deze

‘gewezen topfunctionaris’ daarna nog een dienstverband behoudt bij de WNT-plichtige

instelling. Zijn bezoldiging blijft dan voor de duur van vier jaar door de WNT genormeerd

(artikel 1.1 sub b en onder 6° WNT). “Het doel van deze bepaling is om te voorkomen dat
topfunctionarissen zich, door zich anders te positioneren binnen de organisatie –

bijvoorbeeld als adviseur – aan de normering van de WNT onttrekken”, aldus de memorie
van toelichting (Kamerstukken II 2016/17, 34654, nr. 3, p. 21). Deze bepaling treedt op

▪

1 januari 2018 in werking.

Versoepeld wordt de uitzondering dat ontslagvergoedingen die voortvloeien uit een

algemeen verbindend verklaarde collectieve arbeidsovereenkomst buiten de normering van
de WNT vallen. De eis van ‘algemeen verbindendheid’ komt te vervallen en ook afspraken

die in het kader van andere met vakorganisaties afgesproken collectieve regelingen – denk
aan een sociaal plan – zijn gemaakt, zijn onder de uitzondering gebracht (artikel 1.1 sub i

WNT). Deze bepaling is met terugwerkende kracht tot 1 januari 2017 in werking getreden.
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Zie ook het gewijzigde artikel 2.10 lid 3 WNT, dat eveneens op 1 januari 2017 in werking is
▪

getreden.

De bepaling inzake de gelieerde rechtspersoon sluit voortaan aan bij de uitleg die hieraan

wordt gegeven in artikel 2:389 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek. Er wordt in artikel 1.3 lid 1
WNT voortaan gesproken van ‘invloed van betekenis’ in plaats van ‘invloed’.

▪

Deze bepaling is op 1 juli 2017 in werking getreden.

De WNT benadrukt niet van toepassing te zijn op de medisch-specialist, zijnde tevens
bestuurder, voor wat betreft de werkzaamheden die betrekking hebben op zijn of haar

functie als specialist. De (vaak) deeltijd bestuursfunctie valt wel onder het bereik van de

WNT (artikel 1.5a WNT). Deze bepaling treedt met terugwerkende kracht tot 1 januari 2013
▪

in werking.

De WNT bepaalt met ingang van 1 juli 2017 dat wanneer een onverschuldigde betaling niet
tijdig is betaald, er dan wettelijke rente van minimaal 4% over het onverschuldigde bedrag
dient te worden gerekend (artikel 1.6 lid 3 WNT). De betaling moet zijn gedaan “voor 1 juli

van het jaar volgend op het jaar waarin de onverschuldigde betaling heeft plaatsgevonden.”
Wij menen dat het niet billijk is om deze bepaling inzake wettelijke rente te hanteren bij

onverschuldigde betalingen van vóór 1 juli 2017. Immers, topfunctionarissen konden tot op
heden niet weten dat hen wettelijke rente zou worden tegengeworpen. Op dit punt is niet
▪

voorzien in overgangsrecht.

Nieuw is de anticumulatiebepaling van artikel 1.6a WNT. De wetgever heeft het onmogelijk
willen maken dat topfunctionarissen die bij meerdere, niet-gelieerde WNT-instellingen

werkzaam zijn, meer dan eenmaal de WNT-bezoldiging kunnen verdienen. Deze bepaling
▪

treedt op 1 januari 2018 in werking.

Het bonusverbod is komen te vervallen (artikelen 2.11 en 3.8 WNT). De afschaﬃng van het
bonusverbod is in werking getreden met terugwerkende kracht tot 1 januari 2017. Het is
sinds die datum dus toegestaan om een topfunctionaris een variabele beloning toe te

kennen, mits de totale bezoldiging inclusief die variabele beloning onder de toepasselijke
▪

▪

bezoldigingsnorm blijft.

De openbaarmakingsregeling van de WNT is verlicht voor verschillende categorieën

instellingen. Artikelen 4.1 en 4.2 WNT zijn daarom geheel herzien en zijn op 1 juli 2017 in
werking getreden.

Tot 1 juli 2017 was de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties alleen ten
aanzien van paragrafen 2 en 3 WNT bevoegd een last onder dwangsom op te leggen.

Deze reikwijdte is met ingang van 1 juli 2017 aangepast tot de gehele wet, dus bijvoorbeeld
ook de openbaarmakingsregeling (artikel 5.4 WNT).

Overgangsrecht
Een nieuwe wet betekent ook nieuw overgangsrecht. Daarin voorziet artikel 7.3b WNT, voor wat
betreft de uitbreiding van het topfunctionaris-begrip (eerste bullet in voorgaande opsomming).

Die uitbreiding is niet van toepassing op “de functionaris met een dienstverband als topfunctionaris
dat is aangegaan voor inwerkingtreding van de Evaluatiewet WNT.” Deze bepaling kan nog wel

vragen oproepen, omdat niet bij voorbaat duidelijk is wat onder ‘aangegaan’ moet worden verstaan.
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Conclusie
Het voorgaande overzicht laat zien dat de WNT opnieuw op relevante onderdelen is gewijzigd en

dat het bijbehorende bekendmakingsregime niet eenvoudig is. Hoewel met de Evaluatiewet WNT is

beoogd de wet te verduidelijken en in de praktijk gebleken ‘pijnpunten’ op te lossen, vergt ook deze
wet de nodigde aandacht bij toepassing ervan. Nadat de regering heeft afgezien van indiening van
de WNT III is een initiatiefwetsvoorstel bij de Tweede Kamer ingediend.

Auteurs
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Overheid en markt

Nieuwe lijn Hof van Justitie EU inzake openbaar
vervoeraanbesteding

In zijn arrest van 14 december 2016 (ECLI:EU:C:2016:948) beantwoordt het Hof van
Justitie van de Europese Unie (HvJ) de vraag of in een aanbestedingsprocedure plaats
is voor een evenredigheidstoets, indien in het bestek uitdrukkelijk is bepaald dat een
inschrijving waarop een uitsluitingsgrond van toepassing is, niet in aanmerking komt
voor verdere beoordeling.

Casus
De Staat (ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)) had een aanbesteding uitge-

schreven voor ‘sociaalrecreatief bovenregionaal vervoer voor mensen met een mobiliteitsbeperking’.
Het betrof hier géén concessie op grond van de Wet personenvervoer 2000. Voor die dienst had de
Staat een ‘Beschrijvend document’ vastgesteld. In paragraaf 3.1 van dat document staat dat een
inschrijver waarop een uitsluitingsgrond van toepassing is, niet in aanmerking komt voor verdere
beoordeling.

De Staat had de opdracht gegund een Combinatie van Transvision, Rotterdamse Mobiliteit Centrale
en Zorgvervoercentrale Nederland. Hoewel een uitsluitingsgrond van toepassing was omdat

deze Combinatie betrokken was bij mededingingsafspraken, heeft de Staat de Combinatie niet
uitgesloten. De Staat achtte de uitsluiting, gelet op de omstandigheden, onevenredig.

Connexxion, die als tweede eindigde, meende dat de Combinatie wel moest worden uitgesloten
omdat de Staat ten onrechte een evenredigheidstoets heeft toegepast.

Wettelijk kader
Op deze zaak is Richtlijn 2004/18/EG (Richtlijn), die is vervangen door Richtlijn 2014/24/EU, van
toepassing. Artikel 45, tweede lid, van de Richtlijn is door Nederland overgenomen in artikel 45,

derde lid, van het (inmiddels vervallen) Besluit aanbestedingsregels voor overheidsopdrachten (Bao).
Ingevolge artikel 45, derde lid, aanhef en onder d van het Bao kaneen aanbestedende dienst een

inschrijver uitsluiten van deelneming, indien hij “in de uitoefening van zijn beroep een ernstige fout
heeft begaan, vastgesteld op een grond die de aanbestedende dienst aannemelijk kan maken.”

Verboden mededingingsafspraken vormen een dergelijke fout. Het betreft hier een zogenaamde
facultatieve uitsluitingsgrond.

De aanbestedende dienst kan ervoor kiezen om, bovenop de verplichte uitsluitingsgronden, facul-

tatieve uitsluitingsgronden van toepassing te verklaren. Volgens de nota van toelichting bij het Bao
(NvT) dient de aanbestedende dienst, nadat hij constateert dat een van de facultatieve uitsluitingsgronden van toepassing is, te onderzoeken of uitsluiting van die inschrijver evenredig is.

De Staat stelde dat hij gelet hierop de ruimte had om te onderzoeken of uitsluiting evenredig is.
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Verloop procedure
De kortgedingrechter gaf in zijn vonnis van 17 april 2013 (ECLI:NL:RBDHA:2013:BZ7736)

Connexxion gelijk. De evenredigheidstoets had niet mogen plaatsvinden. De Staat had zich aan

de vooraf vastgestelde criteria dienen te houden. Door daarvan af te wijken, terwijl daar volgens het
bestek geen ruimte voor was, heeft de Staat in strijd met de aan het aanbestedingsrecht ten
grondslag liggende beginselen van transparantie en gelijke behandeling gehandeld.

In zijn arrest van 3 september 2013 (ECLI:NL:GHDHA:2013:3723) heeft het gerechtshof het vonnis

van de kortgedingrechter vernietigd, omdat het van oordeel was dat het Europese recht een evenredigheidstoets niet verbiedt en uit het Nederlandse aanbestedingsrecht volgt dat een uitsluiting
proportioneel dient te zijn. Dit blijkt volgens het gerechtshof ook uit het Bao en de NvT.

Uiteindelijk is de zaak bij de Hoge Raad beland, die in zijn arrest van 27 maart 2015 (ECLI:NL:HR:

2015:757) besloot prejudiciële vragen te stellen aan het HvJ. De voor dit blog relevante vraag

betreft:

“Is hierbij [de verplichting tot een evenredigheidstoets] van belang dat een aanbestedende dienst in
de aanbestedingsvoorwaarden heeft opgenomen dat een inschrijving waarop een uitsluitingsgrond
van toepassing is, terzijde wordt gelegd en niet in aanmerking komt voor verdere inhoudelijke
beoordeling?“

Oordeel Hof van Justitie
Volgens het HvJ dient de aanbestedende dienst nauwgezet de door hemzelf vastgestelde criteria in
acht te nemen. Het beginsel van gelijke behandeling vereist bovendien dat alle inschrijvers bij het

indienen van hun inschrijving dezelfde kansen krijgen. Zij moeten uit kunnen gaan van de criteria die
zijn neergelegd in het bestek. Daarnaast vloeit uit het transparantiebeginsel voort “dat alle voorwaarden en modaliteiten van de gunningsprocedure op een duidelijke, precieze en ondubbel-

zinnige wijze in de aankondiging van de opdracht of in het bestek worden geformuleerd, opdat alle
behoorlijk geïnformeerde en normaal oplettende ondernemers de juiste draagwijdte ervan kunnen
begrijpen“.

Er bestaat een kans, aldus het HvJ, dat sommige ondernemers zijn uitgegaan van de letterlijke tekst
van het bestek en daardoor hebben afgezien van een inschrijving.

Het HvJ komt, net als Emma van Dam en Annemarie Drahmann in hun annotatie (verschenen (AB)

2015/277) van het arrest van de Hoge Raad, tot de slotsom dat de Staat geen evenredigheidstoets
mocht hanteren.

Dit arrest is gewezen onder het oude Bao. Artikel 2.87a van de Aanbestedingswet, zoals per 1 juli
2016 gewijzigd, bepaalt dat aanbesteders, bij toepasselijkheid van bepaalde uitsluitingsgronden,

de inschrijver de gelegenheid moet bieden om aan te tonen dat zodanige maatregelen zijn getroﬀen
om zijn betrouwbaarheid aan te tonen. Ook dat kan er toe leiden dat toch geen uitsluiting volgt,
ondanks dus dat een uitsluitingsgrond van toepassing is.
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Observaties voor openbaar vervoeraanbestedingen
Het evenredigheidsbeginsel is voor Nederlandse bestuursorganen neergelegd in artikel 3:4 lid 2

van de Algemene wet bestuursrecht. Kan van een ‘behoorlijk geïnformeerde en normaal oplettende

ondernemer’ niet worden verlangd dat hij op de hoogte is van het in Nederland geldende evenredigheidsbeginsel? Dat beginsel werkt niet alleen voor bestuursorganen als zij besluiten nemen,

maar ook als de overheid contracteert. Op grond van artikel 3:1, tweede lid, Awb en artikel 3:14

Burgerlijk Wetboek is het evenredigheidsbeginsel immers ook van toepassing op privaatrechtelijke

handelingen van de overheid. Voor aanbestedingen in de openbaar vervoer sector is dat van belang
omdat concessies voor het verrichten van openbaar vervoer besluiten zijn in de zin van de Awb.
Daar geldt artikel 3:4 lid 2 Awb dus rechtstreeks.

Desalniettemin volgt uit deze uitspraak dat indien het bestek vrij hard bepaalt dat in bepaalde
gevallen uitsluiting volgt, voor een evenredigheidstoets geen plaats is. Ook in het geval dat

concessies voor het verrichten van openbaar vervoer worden aanbesteed, moeten bestuurs-

organen er dus rekening mee houden dat zij geen beroep kunnen doen op het evenredigheidsbeginsel van artikel 3:4 lid 2 Awb, wanneer dat uit de tekst van het bestek niet volgt.

Meestal is het overigens niet de overheid die een beroep doet op het evenredigheidsbeginsel,

maar degene die door het overheidshandelen wordt getroﬀen. In aanbestedingszaken, ook waar
‘besluiten’ worden aanbesteed kan dit dus toch anders zijn.

Conclusie
Het arrest van het HvJ heeft gevolgen voor aanbestedingszaken in de openbaar vervoer sector.
Ook wanneer concessies worden aanbesteed en dus de rechtsbeginselen uit de Algemene wet
bestuursrecht gelden, is het aan te raden om te bezien ten aanzien van welke voorwaarden de
aanbestedende dienst een evenredigheidstoets wil opnemen.

Auteur
Jan Reinier van Angeren
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Overheid en markt

Uitspraak over rondvaartboten biedt inzicht in eisen
die de Dienstenrichtlijn stelt aan vergunningen

De gemeente Amsterdam probeert al enkele jaren de gesloten markt van rondvaartbootexploitanten te openen. Eén van de stappen hiertoe was het intrekken van de
bestaande exploitatievergunningen – die golden voor onbepaalde tijd – en het vervangen ervan voor vergunningen voor bepaalde tijd. Na het verstrijken van die tijd
zouden dan nieuwe partijen ook in aanmerking moeten kunnen komen voor de
exploitatievergunningen. Op 8 juni jl. heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de
Raad van State geoordeeld dat deze besluitvorming in strijd is met de Dienstenrichtlijn en daarom het gemeentelijke beleid onverbindend verklaard. Hierna zal worden
beschreven welke eisen, blijkens de uitspraak, door de Dienstenrichtlijn aan vergunningverlening worden gesteld.

Waarom is de Dienstenrichtlijn van toepassing?
In 2015 heeft het Hof van Justitie geoordeeld dat het tegen betaling rondvaren met een boot een
dienst is als bedoeld in de Dienstenrichtlijn. De huidige reders kunnen een beroep doen op deze
richtlijn, omdat de dienst (varen op een partyboot) ook gebruikt kan worden door burgers van

andere lidstaten en de regeling waarop de vergunningplicht berust een belemmering kan vormen
voor bootexploitanten uit andere lidstaten. Meer over dit arrest kunt u hier lezen.

Wat bepaalt de Dienstenrichtlijn?
De richtlijn bevat een groot aantal eisen waar bestuursorganen bij de verlening van vergunningen

rekening mee moeten houden. Voor deze casus is van belang dat artikel 11 van de richtlijn bepaalt
dat een vergunning geen beperkte geldigheidsduur mag hebben, tenzij het aantal beschikbare
vergunningen is beperkt door een dwingende reden van algemeen belang.

In dit geval is het aantal beschikbare vergunningen beperkt door het volumebeleid. Dit beleid houdt
in dat binnen een bepaald vergunninggebied een vergunning nodig is, maar voor andere gebieden

(die buiten het meest bevaren en meest toeristische deel van de Amsterdamse grachten liggen) niet.
Ook is alleen een vergunning nodig voor rondvaartboten groter dan 14 meter (het segment

“Bemand groot”). Niet in geschil is dat het aantal gegadigden voor een vergunning in het segment
“Bemand groot” voor vergunninggebied 1 groter is dan het aantal vergunningen dat het college

maximaal wil afgeven. Daarom is volgens de Afdeling sprake van een situatie als bedoeld in artikel

11 van de richtlijn. Dat betekent dat de beperking van het aantal vergunningen alleen is toegestaan
in geval van:
▪
▪

een dwingende reden van algemeen belang; en

de beperking van het aantal vergunningen evenredig is met die reden van algemeen belang.
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Is sprake van een dwingende reden van algemeen belang?
De Afdeling overweegt allereerst dat uit de Dienstenrichtlijn niet volgt dat dwingende redenen van
algemeen belang zich slechts op nationaal niveau kunnen voordoen. Daarnaast overweegt de

Afdeling dat de bescherming van het stedelijk milieu als een dwingende reden van algemeen belang
kan worden aangemerkt, waaronder ook de stedelijke ruimtelijke ordening wordt begrepen. Dat in
dit geval sprake is van een lokale (gemeentelijke) aangelegenheid en een lokaal belang, betekent
dus niet dat daarom geen sprake kan zijn van dwingende redenen van algemeen belang.

In dit geval is, zo oordeelt de Afdeling, sprake van dwingende redenen van algemeen belang. Dit

belang is het belang van de vlotte en veilige doorvaart. Zonder een beperking van het aantal grote
boten zou dit in het gedrang kunnen komen en dit zou weer gevolgen voor het milieu en overlast
kunnen hebben.

Is de beperking van het aantal vergunningen ook evenredig?
Bij de tweede vraag, over de evenredigheid van de maatregel, beoordeelt de Afdeling of de beperking geschikt is om het nagestreefde doel te bereiken en niet verder gaat dan nodig is om dat doel

te bereiken. Een beperking van het aantal vergunningen is geschikt als het doel coherent en syste-

matisch wordt nagestreefd. Bij de vraag of de beperking niet verder gaat dan nodig is om het doel te
bereiken, wordt beoordeeld of het doel niet met andere, minder beperkende maatregelen kan
worden bereikt.

De vergunninghouders hebben in de procedure deskundigenrapporten overgelegd waarin wordt

uiteengezet dat de inzet van grotere vaartuigen de vlotte en veilige doorvaart om diverse redenen
juist bevordert, het ruimtebeslag op de Amsterdamse grachten vermindert en meer bijdraagt aan
de milieudoelstellingen. Bovendien zou de gestelde grens van 14 meter aan de omvang van de

boot willekeurig zijn. De beschikbaarheid van een moderne stuurinrichting (waarbij de schroef ook

als stuurmiddel wordt gebruikt) is belangrijker voor de manoeuvreerbaarheid en daarmee voor een
vlotte en veilige doorvaart dan de lengte van de vaartuigen.

De Afdeling stelt vast dat bij de indeling van een vaartuig in het segment “Bemand groot” lengte
de meest bepalende factor is geweest. Uit de overgelegde rapporten leidt de Afdeling af dat het

beschikken over moderne stuurmiddelen van invloed is op de doorvaarttijden en het ruimtebeslag
en daarmee op de vlotte en veilige doorvaart en het voorkomen van daarmee samenhangende
overlast. Het gemeentelijke beleid kent echter geen betekenis toe aan de aanwezigheid van

moderne stuurmiddelen. Daarom is de segmentindeling naar het oordeel van de Afdeling niet

coherent en aldus niet geschikt om de door de gemeente nagestreefde beleidsdoelen te bereiken.
De Afdeling concludeert dan ook dat de beperking van het aantal beschikbare vergunningen niet
wordt gerechtvaardigd door een dwingende reden van algemeen belang, omdat deze beperking

niet evenredig is. Het gevolg daarvan is dat de verleende vergunningen ten onrechte een beperkte
geldigheidsduur hebben. Het gemeentelijke beleid is op dit punt onverbindend wegens strijd met
de Dienstenwet en de Dienstenrichtlijn.
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Hoe nu verder?
Het oordeel van de Afdeling heeft tot gevolg dat de vergunningen met een beperkte geldigheidsduur
worden herroepen. Dit betreft niet alleen de vergunningen voor segment 1 maar ook voor de andere
segmenten, omdat de segmentindeling een samenhangend geheel vormt. Volgens de Afdeling kan
niet worden uitgesloten dat de geconstateerde strijd met de Dienstenwet en Dienstenrichtlijn tot

gevolg heeft dat het college de gehanteerde segmentindeling in zijn geheel zal wijzigen of het beleid
op een geheel andere manier vorm zal geven.

De herroeping van de vergunningen zou met zich brengen dat de rondvaartbootexploitanten helemaal geen vergunningen zouden hebben. Daarom herroept de Afdeling ook de intrekking van de

oude vergunningen voor onbepaalde tijd. Het gevolg daarvan is dat vergunninghouders niet hoeven
te vrezen dat zij vanaf 2020 niet meer zouden beschikken over exploitatievergunningen.

De Afdeling overweegt nog wel dat het voorgaande tot gevolg heeft dat de exploitanten weer

beschikken over vergunningen voor onbepaalde tijd. Uit het eerdergenoemde Trijber-arrest volgt
echter dat dit (ook) in strijd is met de Dienstenrichtlijn, maar omdat die vergunningen niet ter
beoordeling van de Afdeling liggen, doet de Afdeling hierover geen uitspraak.

De uitspraak van de Afdeling heeft tot gevolg dat de vergunninghouders weer beschikken over hun
‘oude’ vergunningen voor onbepaalde tijd. Dat betekent dat op de korte termijn de huidige exploi-

tatie kan worden voortgezet. Feit blijft echter wel dat deze huidige situatie niet conform de Dienstenrichtlijn is. Het college zal hier in het nieuw op te stellen beleid rekening mee moeten houden.
Met deze uitspraak is dus duidelijkheid gegeven over de eisen die de Dienstenrichtlijn aan een

vergunningstelsel stelt. De uitspraak geeft helaas geen duidelijkheid over de vraag of de door het

college gekozen “omzetting” van de vergunning voor het overige wel rechtmatig was. Zo blijkt uit

de uitspraak niet of de door het college gehanteerde overgangstermijn redelijk was. Hiervoor zullen
vervolguitspraken moeten worden afgewacht.

Auteur
Annemarie Drahmann
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Ruimtelijke ordening

Wetsvoorstel afschaffing actualiseringsplicht bestemmingsplannen: hoe nu verder met de uitvoerbaarheid van het
bestemmingsplan?

Op 26 januari 2017 heeft Minister Schultz van Haegen een wetsvoorstel ingediend
dat voorziet in de afschaﬃng van de actualiseringsplicht voor bestemmingsplannen
die elektronisch raadpleegbaar zijn (op ruimtelijkeplannen.nl).
Opmerkelijk is dat in de toelichting op het voorstel geen woord is gewijd aan de uitvoerbaarheid van
het bestemmingsplan. Voor gemeenten gaat dit nog een puzzeltje opleveren, als de minister niet op
een aantal punten extra duidelijkheid verschaft.

Het wetsvoorstel
De Minister stelt voor om de leden 2, 4 en 5 van artikel 3.1 Wro niet van toepassing te laten zijn op –

kort gezegd – digitale bestemmingsplannen. Dat betekent dat de verplichting om een bestemmingsplan binnen een periode van tien jaar telkens opnieuw vast te stellen vervalt (lid 2). Ook de gevolgen

van het niet voldoen aan de actualiseringsplicht, zoals het verval van de bevoegdheid tot invordering
van leges (lid 4) en de publicatieplicht van de termijnoverschrijding (lid 5) vervallen.

In de (hele korte) memorie van toelichting geeft de minister twee argumenten voor het wetsvoorstel.
Ten eerste wordt hiermee geanticipeerd op de Omgevingswet. Voor het omgevingsplan zal namelijk
ook geen actualiseringsplicht meer gelden. Ten tweede maakt het wetsvoorstel capaciteit vrij bij
gemeenten. De tijd die zij nu niet meer hoeven te besteden aan het opnieuw vaststellen van een

bestemmingsplan kan worden ingezet voor het opstellen van een omgevingsplan. Blijkens de toelichting wordt het wetsvoorstel onderschreven door de VNG en het IPO.

De uitvoerbaarheidstoets
Het wetsvoorstel voorziet niet in een wijziging van artikel 3.1.6 lid 1 sub f Bro. Hierin is bepaald
dat de toelichting op het bestemmingsplan de inzichten bevat over de uitvoerbaarheid van het

bestemmingsplan. Volgens de Afdeling strekt deze bepaling er mede toe te voorkomen dat be-

langhebbenden worden geconfronteerd met de nadelige ruimtelijke gevolgen van een bestemming
die niet uitvoerbaar is. De relatie met de planperiode legt de Afdeling in de volgende standaardoverweging: “In het kader van een beroep tegen een bestemmingsplan kan een betoog dat ziet

op de uitvoerbaarheid van dat plan, waaronder ook de ﬁnancieel-economische uitvoerbaarheid is
begrepen, slechts leiden tot vernietiging van het bestreden besluit indien en voor zover het aan-

gevoerde leidt tot de conclusie dat de raad op voorhand in redelijkheid had moeten inzien dat het

plan niet kan worden uitgevoerd binnen een periode van in beginsel tien jaar.” De Afdelingsuitspraak
van 21 december 2016, ECLI:NL:RVS:2016:3386, is een goed voorbeeld hiervan.

Consequenties van het wetsvoorstel voor de uitvoerbaarheidstoets
Wat betekent het wetsvoorstel nu voor deze rechtspraak? De Minister maakt hier verder geen

woorden aan vuil, in de toelichting is er niets over te vinden. Ook de Afdeling advisering van de
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Raad van State lijkt hieraan geen aandacht te hebben besteed. Daarom waag ik zelf maar eens
een poging.

Voor digitale plannen vervalt de actualiseringsplicht en zal er dus geen sprake meer zijn van een

planperiode van 10 jaar. De Afdeling zal haar standaardoverweging dan als volgt kunnen aanpassen:
“In het kader van een beroep tegen een bestemmingsplan kan een betoog dat ziet op de uitvoerbaarheid van dat plan, waaronder ook de ﬁnancieel-economische uitvoerbaarheid is begrepen,

slechts leiden tot vernietiging van het bestreden besluit indien en voor zover het aangevoerde leidt
tot de conclusie dat de raad op voorhand in redelijkheid had moeten inzien dat het plan niet kan

worden uitgevoerd.” Dat lijkt misschien een klein verschil, de schijn bedriegt. Ter vergelijking: het is
een wezenlijk verschil of ik u beloof uw ﬁets, die ik leen, binnen een week terug te geven of beloof

dat ooit te zullen doen. Het ligt dan ook voor de hand dat de Afdeling het niet voldoende zal vinden
dat het plan ‘ooit’ kan worden uitgevoerd. Immers, dan zou de strekking van de bepaling (het voorkomen dat belanghebbenden worden geconfronteerd met een bestemming die niet uitvoerbaar is)
wel erg onder druk komen te staan.

Het ligt dus voor de hand dat de Afdeling bij de uitvoerbaarheidstoets een ‘redelijke termijn’ voor de
uitvoerbaarheid zal gaan hanteren. Dat wordt ook verwacht voor de ‘onuitvoerbaarheidstoets’ van

de Omgevingswet; zie daarover J.R. Van Angeren, TO 2016, nr. 1/2, p. 16-17. Of dit nu een verbetering is voor gemeenten valt te betwijfelen. In elk geval zal er een tijdlang rechtsonzekerheid bestaan

over hoe nu invulling gegeven moet gaan worden aan artikel 3.1.6 lid 1 sub f Bro. Deze conclusie is

ook al eerder getrokken voor het omgevingsplan. Daarom zou het goed zijn als de minister zowel

voor het hier besproken wetsvoorstel als voor het omgevingsplan duidelijk maakt wat van gemeen-

ten op dit punt wat haar betreft nu precies wordt verwacht. En dan is het vervolgens aan de Kamers

om, als volksvertegenwoordiging, ervoor te waken dat de rechtszekerheid van burgers niet al te zeer
in het gedrang komt.

Wet voorkeursrecht gemeenten
De Minister gaat in de toelichting op het wetsvoorstel evenmin in op de wettelijke instrumenten ter

uitvoering van het bestemmingsplan. In de wet voorkeursrecht gemeenten echter, heeft wel afstemming plaatsgevonden met de planperiode van 10 jaar. Artikel 9 lid 1 Wvg bepaalt namelijk dat een
aanwijzing van rechtswege vervalt tien jaar na de inwerkingtreding van het bestemmingsplan.

Daarna geldt een verbod op hervestiging van een voorkeursrecht voor een periode van twee jaar,

het zogenaamde repeteerverbod van artikel 9c. Met de vervaltermijn van tien jaar beoogt de wetgever een actieve uitvoering van het bestemmingsplan te bevorderen. Hoe staat het nu met deze

bepaling als de wet afschaﬃng actualiseringsplicht is ingevoerd? Heeft de Minister er bewust voor

gekozen deze bepaling te handhaven ten behoeve van de rechtszekerheid van de grondeigenaren,
of is zij eenvoudigweg over het hoofd gezien? Ook hier zou het goed zijn als de minister extra

duidelijkheid verschaft, inclusief een vooruitblik naar het vestigen van voorkeursrechten onder de
Omgevingswet.

Auteur
Tijn Kortmann
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Ruimtelijke ordening

Definitieve tekst gewijzigde Ladder voor duurzame
verstedelijking bekend, inwerkingtreding op 1 juli 2017

Op 12 mei 2017 is de wijziging van de Ladder voor duurzame verstedelijking
verschenen in het Staatsblad.

De nieuwe tekst
De nieuwe Ladder wordt geregeld in artikel 3.1.6 leden 2 – 4 Besluit ruimtelijke ordening (Bro)
en luidt:

2. “De toelichting bij een bestemmingsplan dat een nieuwe stedelijke ontwikkeling mogelijk
maakt, bevat een beschrijving van de behoefte aan die ontwikkeling, en, indien het

bestemmingsplan die ontwikkeling mogelijk maakt buiten het bestaand stedelijk gebied,
een motivering waarom niet binnen het bestaand stedelijk gebied in die behoefte kan
worden voorzien.

3. Indien in een bestemmingsplan als bedoeld in het tweede lid toepassing is gegeven

aan artikel 3.6, eerste lid, onder a of b, van de wet kan bij dat bestemmingsplan worden
bepaald dat de beschrijving van de behoefte aan een nieuwe stedelijke ontwikkeling en

een motivering als bedoeld in het tweede lid eerst wordt opgenomen in de toelichting bij
het wijzigings- of het uitwerkingsplan als bedoeld in dat artikel.

4. Een onderzoek naar de behoefte als bedoeld in het tweede lid, heeft, in het geval dat een
bestemmingsplan als bedoeld in het tweede lid, ziet op de vestiging van een dienst als

bedoeld in artikel 1 van de Dienstenwet en dit onderzoek betrekking heeft op de econo-

mische behoefte, de marktvraag of de beoordeling van de mogelijke of actuele economische

gevolgen van die vestiging, slechts tot doel na te gaan of de vestiging van een dienst in overeenstemming is met een goede ruimtelijke ordening.“

De begrippen “bestaand stedelijk gebied” en “nieuwe stedelijke ontwikkeling“, opgenomen in artikel
1.1.1 lid 1 aanhef en onder h en i Bro, blijven ongewijzigd.

Enkele observaties over de nieuwe Ladder
De wijzigingen in de vastgestelde nieuwe Laddertekst ten opzichte van het ontwerp zijn beperkt.
Graag verwijs ik u voor een bespreking van de ontwerptekst naar mijn blogbericht daarover.

Een aantal punten verdient aandacht:
Treden vervallen?

Artikel 3.1.6 lid 2 Bro bestaat niet meer uit drie treden, voorheen opgenomen in de subleden a – c:

de nieuwe Ladder bestaat in wezen uit de eerste twee ‘oude’ treden, samengevoegd in één artikellid. Dit betekent dat als in een bestemmingsplan een nieuwe stedelijke ontwikkeling mogelijk wordt
gemaakt, de behoefte aan die ontwikkeling moet worden beschreven. Indien de ontwikkeling is
voorzien buiten het bestaand stedelijk gebied, dan moet worden gemotiveerd waarom de
ontwikkeling niet binnen het bestaand stedelijk gebied kan worden gerealiseerd.
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De derde trede is komen te vervallen. Deze vergde dat, indien de ontwikkeling buiten het bestaand
stedelijk gebied is voorzien, toegelicht wordt dat de betrokken locatie goed bereikbaar is.
Vervanging begrip “actuele regionale behoefte” door “behoefte“

Volgens de nota van toelichting (p. 6-7) leidde het begrip “regionale” tot discussie over de vraag of

de toelichting betrekking diende te hebben op een bestuurlijke regio of op het ruimtelijk verzorgingsgebied/de marktregio. In de nota van toelichting staat terecht: “De aard en de omvang van de stedelijke ontwikkeling zijn bepalend voor de afbakening van het gebied waarbinnen de behoefte aan een

nieuwe stedelijke ontwikkeling moet worden afgewogen.“. Slechts het ruimtelijk verzorgingsgebied/
de marktregio is daarmee relevant voor het behoefteonderzoek, niet de bestuurlijke regio.

Ook de term “actuele” is komen te vervallen: het ligt immers niet voor de hand dat kan worden
volstaan met een niet-actueel behoefteonderzoek.
Behoefteonderzoek is en blijft maatwerk:

In de nota van toelichting (p. 7) staat: “Zowel bij een ontwikkeling binnen als buiten het bestaand

stedelijk gebied blijft het van belang de behoefte te onderbouwen. Het is primair aan het gemeentebestuur om op basis van het ruimtelijke verzorgingsgebied van de betreﬀende ontwikkeling te

bepalen tot welk gebied de onderbouwing van de behoefte zich uitstrekt. Dit gebied kan verschillen
naar gelang de aard en de omvang van de voorziene stedelijke ontwikkeling. Met andere woorden:

de aard en omvang van de ontwikkeling in relatie tot de context zijn bepalend voor de uitgebreidheid
van de onderbouwing: bij elk plan hoort een bij dat plan passende onderbouwing.“.

De nieuwe Ladder geeft dus niet meer zekerheid over wanneer een behoefteonderzoek de toets van
de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State zal doorstaan: ruimtelijke ordening – en
daarmee ook de Ladder – is en blijft casuïstisch maatwerk.

Doorschuiving Ladderonderzoek naar wijzigings- of uitwerkingsplan

De opvallendste wijziging is het nieuwe lid 3 van artikel 3.1.6. Die bepaling strekt ertoe dat indien

een bestemmingsplan voorziet in uitwerkingsplichten of wijzigingsbevoegdheden, bij dat bestem-

mingsplan kan worden bepaald dat de Laddertoets pas hoeft te worden verricht in het kader van de

vaststelling van het uitwerkings- of wijzigingsplan. Op het eerste gezicht lijkt dit het gemakkelijker te

maken om globalere plannen te maken, omdat die pas later ten behoeve van concrete ontwikkelingen op het punt van de Ladder hoeven te worden onderbouwd. Terecht staat in de nota van toe-

lichting (p. 8-9) echter ook dat andere bepalingen, zoals artikel 3:2 Algemene wet bestuursrecht

en artikel 3.1.6 lid 1 onder f Bro, wel vergen dat de ruimtelijke gevolgen van uitwerkingsplichten of
wijzigingsbevoegdheden al ten tijde van de vaststelling van het moederplan inzichtelijk moeten
worden gemaakt. Ik vermoed daarom dat het eﬀect van het nieuwe artikel 3.1.6 lid 3 Bro ten
opzichte van de bestaande Afdelingsjurisprudentie, (zeer) beperkt zal zijn.

Een vraag die in de praktijk leefde naar aanleiding van het ontwerp van artikel 3.1.6 lid 3 Bro was
welke betekenis deze bepaling had voor het vaststellen van het planologisch aanbod dat moet

worden betrokken bij een behoefteonderzoek. Hiertoe is de volgende tekst in de vastgestelde nota
van toelichting (p. 9) ingevoegd: “Toepassing van het derde lid heeft tot gevolg dat de met

uitwerkingsplicht of wijzigingsbevoegdheid bestemde locatie, tot het moment van vaststelling van
het wijzigings- of uitwerkingsplan, geen onderdeel zal uitmaken van het aanbod/planologische
voorraad bij Laddertoetsen voor andere locaties in de omgeving.“.
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Kortom: als toepassing wordt gegeven aan artikel 3.1.6 lid 3 Bro, dan telt het aanbod waarin met de
uitwerkingsplicht of de wijzigingsbevoegdheid wordt voorzien, niet mee voor het planologisch
aanbod dat moet worden betrokken bij het behoefteonderzoek.

In geval van saldering geen nieuwe stedelijke ontwikkeling?

Uit de Afdelingsjurisprudentie valt niet duidelijk af te leiden of in geval van saldering (dat wil zeggen:
de verplaatsing van een stedelijke ontwikkeling, zonder netto extra (planologisch) ruimtebeslag),

al dan niet sprake is van een nieuwe stedelijke ontwikkeling. Hiertoe is in de vastgestelde nota van
toelichting (p. 9-10) een nieuwe tekst opgenomen: “Ontwikkelingen en regelingen die geen extra
verstedelijking mogelijk maken, maar bebouwing reduceren of verplaatsen, zoals de Ruimte voor

ruimteregelingen, worden niet gezien als stedelijke ontwikkeling in de zin van de Ladder.“. Kortom,

het uitgangspunt van de nota van toelichting is dat saldering niet kan leiden tot een nieuwe stede-

lijke ontwikkeling. Wij zullen de Afdelingsjurisprudentie hierover moeten afwachten. Dit gegeven kan
een stimulans zijn om ongebruikte incourante planologische ruimte weg te bestemmen ten behoeve
van (kansrijke) nieuwe stedelijke ontwikkelingen.

Auteur
Jan van Oosten
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Ruimtelijke ordening

Moet voor de uitleg van het MER-begrip stedelijk ontwikkelingsproject worden aangesloten bij het ladderbegrip
nieuwe stedelijke ontwikkeling?

De Voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State
heeft in zijn uitspraak van 7 december 2016 overwogen dat een parkeerterrein van
ongeveer 115.000 m2 niet kan worden vergund met toepassing van de kruimelgevallenregeling.
De reden daarvoor is dat het project moet worden aangemerkt als een stedelijk ontwikkelingsproject
in de zin van het Besluit milieueﬀectrapportage (Besluit mer), ondanks dat niet aan de drempel-

waarde voor een formele m.e.r.-beoordelingsplicht wordt voldaan. Artikel 5 lid 6 bijlage II Besluit
omgevingsrecht (Bor) staat hierdoor in de weg aan toepassing van de kruimelgevallenregeling.

De Voorzieningenrechter acht daarbij ook relevant dat het parkeerterrein een stedelijke ontwikkeling
in de zin van het Bro is.

Juridisch kader
In artikel 4 bijlage II Bor staan de gevallen genoemd waarvoor een omgevingsvergunning voor

planologisch strijdig gebruik kan worden verleend op grond van artikel 2.12 lid 1 aanhef en onder
a nummer 2 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) (een A2-vergunning). Dit zijn de
zogenoemde planologische kruimelgevallen. Daarvoor kan van het bestemmingsplan worden

afgeweken, zonder dat daarvoor de vereisten van toepassing zijn die gelden wanneer artikel 2.12 lid
1 aanhef en onder a nummer 3 Wabo (een A3-vergunning) aan de orde is. Het betreft dan de toe-

passelijkheid van afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht (Awb), de verplichting een goede ruimtelijke onderbouwing op te stellen, het vereiste van een verklaring van geen bedenkingen van de gemeenteraad en de toepasselijkheid van de ladder van duurzame verstedelijking (artikel 3.1.6 lid 2

Besluit ruimtelijke ordening (Bro)), terwijl GS bovendien een reactieve aanwijzing kunnen geven over
een A3-vergunning).

Per 1 november 2014 is de zogenoemde kruimelgevallenlijst uitgebreid (zie daarover de blogberichten van 3 december 2013 en 19 januari 2015 en het artikel van Jan van Oosten ‘Het Besluit pChw
nader beschouwd: meer mogelijkheden, meer vragen’, BR 2015/3). Verruimd zijn met name de
gevallen genoemd in artikel 4 lid 9 en lid 11 bijlage II Bor. Artikel 4 lid 9 bijlage II Bor betreft de

wijziging van het gebruik van een bestaand of nieuw te bouwen gebouw: onder meer het vereiste
dat de wijziging beperkt moet zijn tot 1.500 m2 is komen te vervallen. Artikel 4 lid 11 bijlage II Bor

betreft het tijdelijk planologisch strijdig gebruik, welke categorie sinds 1 november 2014 niet meer is
beperkt tot 5, maar tot 10 jaar planologisch strijdig gebruik.

De toepassingsmogelijkheden van een A2-vergunning worden echter niet alleen begrensd door de

formulering van artikel 4 bijlage II Bor. Artikel 5 lid 6 bijlage II Bor bepaalt namelijk dat artikel 4 leden
9 en 11 bijlage II Bor niet van toepassing is op een activiteit als bedoeld in onderdeel C of D van de
bijlage bij het Besluit mer.
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De activiteit genoemd in onderdeel 11.2 van onderdeel D van de bijlage bij het Besluit mer

(categorie D.11.2) betreft: “De aanleg, wijziging of uitbreiding van een stedelijk ontwikkelingsproject
met inbegrip van de bouw van winkelcentra of parkeerterreinen.” Een ‘formele’ besluit-m.e.r.-

beoordeling is dan vereist, indien sprake is van een van de aangewezen besluiten in kolom 4 van

de bijlage bij het Besluit mer (zoals een bestemmingsplan met alleen maar eindbestemmingen) en
indien sprake is van een geval zoals opgenomen in kolom 2. Voor categorie D.11.2 is sprake van
een dergelijk geval indien de activiteit betrekking heeft op 1. een oppervlakte van 100 hectare of

meer, 2. een aaneengesloten gebied en 2000 of meer woningen omvat, of 3. een bedrijfsvloeroppervlakte van 200.000 m2 of meer betreft.

Wat opvalt is dat artikel 5 lid 6 bijlage II Bor slechts spreekt van activiteiten als bedoeld in onderdeel
C of D, maar niet noemt dat ook sprake moet zijn van een geval als bedoeld in kolom 2 (waarin de

drempelwaarden voor een formele m.e.r.-(beoordelings)plicht zijn opgenomen). De nota van toelich-

ting op artikel 5 lid 6 bijlage II Bor is duidelijk op dit punt: “Bij het formuleren van deze uitzonderings-

bepaling is geabstraheerd van de vraag of het ook gaat om een aangewezen geval waarin de merplicht of de mer-beoordelingsplicht geldt alsmede om een aangewezen besluit. Dit is geregeld in

de kolommen 2 en 4 van genoemde onderdelen van de bijlage bij het Besluit mer.” (Stb. 2014, 333,
p. 58). Bepalend is of sprake is van een activiteit als bedoeld in kolom 1, niet of sprake is van een
geval als bedoeld in kolom 2 van de bijlage bij het Besluit mer.

Uitspraak voorzieningenrechter
In de zaak aan de orde in de uitspraak van de Voorzieningenrechter van 7 december 2016 (ECLI:NL:
RVS:2016:3279) deed zich de vraag voor of parkeerterreinen met een totale oppervlakte van zo’n
115.000 m² onder de kruimelgevallenregeling vallen of dat artikel 5 lid 6 Bijlage II Bor gelet op

categorie D.11.2 daaraan in de weg staat. De betrokken parkeerterreinen zijn weliswaar omvangrijk,
maar minder dan de drempelwaarden genoemd in kolom 2 van categorie D.11.2.

Het college van burgemeester en wethouders had ter invulling van het begrip ‘stedelijk ontwikke-

lingsproject’ aansluiting gezocht bij het begrip ‘stedelijke ontwikkeling’ als bedoeld in artikel 1.1.1

lid 1 onder i Besluit ruimtelijke ordeningen (Bro). In grote lijnen in navolging van de rechtbank Amsterdam (uitspraak van 23 september 2016, ECLI:NL:RBAMS:2016:6029) overweegt de Voor-

zieningenrechter dat in kolom 1 van categorie D.11.2 “de activiteit aanleg, wijziging of uitbreiding
van een stedelijk ontwikkelingsproject wordt genoemd en het college ter invulling van het begrip
stedelijk ontwikkelingsproject aansluiting heeft gezocht bij het begrip stedelijke ontwikkeling als

bedoeld in artikel 1.1.1, eerste lid, onder i, van het Bro. Gelet hierop en mede gelet op de omvang
van de voorziene parkeerterreinen, die alle percelen tezamen genomen ongeveer 115.000 m²

bedraagt, wordt er voorshands vanuit gegaan dat sprake is van een activiteit als bedoeld in kolom 1

van categorie 11.2 van onderdeel D van de bijlage bij het Besluit mer. Uit de Nota van Toelichting bij

de wijziging van het Bor (Stb. 2014, 333, p.58), wordt voorts vooralsnog afgeleid dat, zoals de rechtbank heeft overwogen, de drempelwaarden die in kolom 2 van categorie 11.2 van onderdeel D van

de bijlage bij het Besluit mer worden genoemd, anders dan Elora B.V. en anderen betogen, voor de

toepassing van artikel 5, zesde lid, van bijlage II van het Bor niet relevant zijn.” (onderstreping toegevoegd)
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Observaties uitspraak Voorzieningenrechter
Drempelwaarden kolom 2 niet relevant

De Voorzieningenrechter acht de drempelwaarden in kolom 2 van categorie D.11.2 niet relevant voor
het antwoord op de vraag of sprake is van een activiteit als bedoeld in categorie 1 en daarmee of

sprake is van toepasselijkheid van artikel 5 lid 6 bijlage II Bor en sluit daarmee aan bij de nota van
toelichting op die bepaling.

Aansluiting bij begrip ‘stedelijke ontwikkeling’ in artikel 1.1.1 lid 1 onder i Bro

De Voorzieningenrechter sluit in deze kwestie voor het begrip ‘stedelijk ontwikkelingsproject’ aan

bij het begrip ‘stedelijke ontwikkeling’ zoals opgenomen in artikel 1.1.1 lid 1 sub i Bro. Hier wordt
een stedelijke ontwikkeling omschreven als: ‘ruimtelijke ontwikkeling van een bedrijventerrein of

zeehaventerrein, of van kantoren, detailhandel, woningbouwlocaties of andere stedelijke voorzieningen.‘

Deze aansluiting is niet zonder meer logisch. De Wet ruimtelijke ordening (Wro) en het Bro (waarin de
regeling voor de ladder voor duurzame verstedelijking (ladder) is opgenomen) strekken ten behoeve

van een ruimtelijke ordening, het op juiste wijze verdelen en gebruiken van de ruimte. Meer speciﬁek
strekt de ladderregeling (opgenomen in de artikelen 1.1.1 lid 1 onder h en i en artikel 3.1.6 leden 2 –
4 Bro) tot bevordering van zorgvuldig ruimtegebruik, waaronder het voorkomen van onnodig
ruimtebeslag, en het voorkomen van leegstand.

Hoofdstuk 7 van de Wet milieubeheer, waarin de m.e.r.-regeling is geregeld, strekt tot bescherming
van het milieu (ABRvS 24 december 2014, ECLI:NL:RVS:2014:4648, r.o. 13.3). De m.e.r.-richtlijn

strekt ertoe dat projecten die aanzienlijke gevolgen voor het milieu kunnen hebben, goed worden

beoordeeld op hun milieuhygiënische aanvaardbaarheid alvorens zij worden toegestaan. De (nota

van toelichting op de) ladderregeling in het Bro bevat geen verwijzing naar categorie D.11.2, noch

bevat (de nota van toelichting op) artikel 5 lid 6 bijlage II Bor een verwijzing naar de ladderregeling.
Het begrip “een stedelijk ontwikkelingsproject met inbegrip van de bouw van winkelcentra of

parkeerterreinen” is ontleend aan het begrip “Stadsontwikkelingsprojecten, met inbegrip van de

bouw van winkelcentra en parkeerterreinen” (opgenomen in artikel 10 onder b van bijlage II bij de
m.e.r.-richtlijn).

In de nota van toelichting op het Besluit mer wordt het begrip ‘stedelijk ontwikkelingsproject’ ook
geduid. Hier wordt over gezegd:

“Bij een stedelijk ontwikkelingsproject kan het gaan om bouwprojecten als woningen, parkeerterreinen, bioscopen, theaters, sportcentra, kantoorgebouwen en dergelijke of een combinatie
daarvan. Er kan overigens geen misverstand over bestaan dat ook «dorpen» hieronder vallen.

Wat «stedelijke ontwikkeling» inhoudt kan van regio tot regio verschillen. Van belang hierbij is of

er per saldo aanzienlijke negatieve gevolgen voor het milieu kunnen zijn. Indien bijvoorbeeld een

woonwijk wordt afgebroken en er komt een nieuwe voor in de plaats, zal dit in de regel per saldo
geen of weinig milieugevolgen hebben. Bij een uitbreiding zal er eerder sprake kunnen zijn van
aanzienlijke gevolgen.”
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Het voorgaande leidt er ons inziens toe dat het Europeesrechtelijke begrip “een stedelijk ontwikke-

lingsproject met inbegrip van de bouw van winkelcentra of parkeerterreinen” een zelfstandig begrip
is, waarbij het niet voor de hand ligt dat begrip uit te leggen aan de hand van het nationale begrip
“nieuwe stedelijke ontwikkeling“.

Dit neemt overigens niet weg dat stedelijke ontwikkelingsprojecten in de zin categorie D.11.2

eveneens kunnen kwaliﬁceren als stedelijke ontwikkelingen in de zin van het Bro, maar dat is ons

inziens niet het geval omdat het betrokken project kwaliﬁceert als een stedelijke ontwikkeling in de
zin van het Bro. Zo is voor de kwaliﬁcatie van een project als een stedelijke ontwikkeling in de zin

van het Bro in beginsel niet relevant wat de aard is van de betrokken omgeving, terwijl dat blijkens

het hiervoor aangehaalde citaat uit de nota van toelichting op het Besluit mer wel het geval is voor

de kwaliﬁcatie van een project als een stedelijk ontwikkelingsproject in de zin van categorie D.11.2.
Wanneer is nu wel en wanneer is geen sprake van een stedelijk ontwikkelingsproject,
indien onder de drempelwaarde wordt gebleven?

In hoeverre een bepaalde ontwikkeling kwaliﬁceert als een stedelijk ontwikkelingsproject in de zin

van categorie D.11.2 kwaliﬁceert, kan niet in algemene zin worden beantwoord. Uit de hiervoor aangehaalde nota van toelichting blijkt dat dat van regio tot regio kan verschillen, waarbij van belang is
of er per saldo aanzienlijke negatieve gevolgen voor het milieu kunnen zijn.

Wel heeft de Afdeling de nodige aanwijzingen gegeven in uitspraken over de vraag of een bepaalde
ontwikkeling een vormvrije m.e.r-beoordeling op grond van artikel 2 lid 5 aanhef en onder b Besluit
mer vergde. Een dergelijke beoordeling is nodig ten behoeve van bepaalde aangewezen besluiten
die voorzien in een activiteit opgenomen in kolom 1 van de bijlage bij het Besluit mer, terwijl niet

wordt voldaan aan de drempelwaarde van kolom 2. Bepalend voor de vormvrije m.e.r.-beoorde-

lingsplicht is dan of de betrokken ontwikkeling op zichzelf kwaliﬁceert als een stedelijk ontwikkelingsproject.

De Afdeling heeft dat bijvoorbeeld expliciet overwogen dat dat het geval is voor de ontwikkeling
van volumineuze detailhandel met een oppervlakte van 17.000 m2 (ABRvS 24 december

2014, ECLI:NL:RVS:2014:4648, r.o. 20.3) en 95 woningen (ABRvS 27 mei 2015, ECLI:NL:RVS:2015:
1640, r.o. 13.2). Onduidelijk is of een nieuw muziekcentrum (ABRvS 28 november 2012, ECLI:NL:

RVS:2012:BY4377, r.o. 5), 14 woningen (ABRvS 19 december 2012, ECLI:NL:RVS:2012:BY6782, r.o.
8.3 en 17 woningen (ABRvS 20 februari 2013, ECLI:NL:RVS:2013:BZ1678, r.o. 5.3) als een stedelijk

ontwikkelingsproject kwaliﬁceren.

Hoe dan ook verbaast het dan niet dat parkeerterreinen (die als functie expliciet staan vermeld in
categorie D.11.2) met een oppervlakte van ongeveer 115.000 m2 aangemerkt worden als een

stedelijk ontwikkelingsproject. Het is dan ook niet nodig voor het aanmerken van het onderhavige
parkeerterrein als stedelijk ontwikkelingsproject in de zin van categorie D.11.2 aan te sluiten bij
het begrip stedelijke ontwikkeling in artikel 1.1.1 lid 1 aanhef en onder l Bro.
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Slot
In lijn met de nota van toelichting overweegt de Voorzieningenrechter dat voor de toepasselijkheid

van artikel 5 lid 6 bijlage II Bor alleen relevant is of sprake is van een activiteit als bedoeld in kolom
1 van de bijlage bij het Besluit mer, niet of voldaan is aan de drempelwaarde voor een formele

m.e.r.-beoordeling in kolom 2. Het antwoord op de vraag naar de toepasselijkheid van artikel 5 lid 6

bijlage II Bor is daarom casuïstisch, waarbij bepalend is of uitgesloten is dat de betrokken ontwikkeling aanzienlijke gevolgen heeft voor het milieu. In hoeverre de Afdeling in de bodemuitspraak voor
de uitleg van het begrip stedelijk ontwikkelingsproject in categorie D.11.2 van de bijlage bij het

Besluit mer zal aansluiten bij het begrip stedelijke ontwikkeling in artikel 1.1.1 lid 1 aanhef en onder
1 Bro moet worden afgewacht.
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Omgevingswet

Hoofdpunten Consultatieversie Invoeringswet
Omgevingswet

Op 5 januari 2017 is de consultatieversie van de Invoeringswet Omgevingswet
verschenen. Daarmee is de totstandkoming van een nieuw omgevingsrechtelijk
regime een belangrijkste stap verder gekomen.
In dit bericht bespreek ik in vogelvlucht de inhoud en strekking van de Invoeringswet omgevingswet.
Voor een compleet overzicht van de stand van zaken en de parlementaire geschiedenis verwijs ik u
graag naar www.pgomgevingswet.nl.

Plaats van de Invoeringswet omgevingswet (Iow) binnen het brede wetgevingstraject
De Iow is de volgende stap in het wetgevingsproces dat leidt tot inwerkingtreding van een nieuw
omgevingsrechtelijke regime in Nederland. De wettekst van de Omgevingswet (Ow) verscheen

op 26 april 2016 in het Staatsblad. De Ow zal volgens de huidige planning in op 1 januari 2021

in werking treden. De Ow is op enkele essentiële onderdelen nog incompleet. De Iow vult op die

onderdelen de Ow aan en wijzigt de Ow op andere onderdelen. Daarnaast voorziet de Ow in overgangsrecht en regelt de Ow wat er gebeurt met het huidige omgevingsrechtelijke regime.

Aanvullingen op de Ow
Schadevergoeding bij rechtmatig overheidshandelen

Hoofdstuk 15 Ow is gereserveerd voor schade en wordt ingevuld via de IOw. Dit hoofdstuk bevat
regelingen voor vergoeding van schade die door de overheid wordt veroorzaakt als gevolg van

rechtmatig overheidshandelen. De IOw voorziet in twee regelingen voor schadevergoeding door

rechtmatig overheidshandelen. Het gaat om een algemene regeling voor schadevergoeding door
rechtmatig overheidshandelen (nadeelcompensatie) in afdeling 15.1 en om een regeling voor

schadevergoeding als gevolg van het opleggen van gedoogplichten in afdeling 15.2. De regeling

voor de vergoeding van planschade, zoals die nu is opgenomen in afdeling 6.1 Wro, komt terug in

de regeling voor nadeelcompensatie. Uitgangspunt voor de regeling voor nadeelcompensatie is titel
4.5 Awb (waarin een algemene regeling voor nadeelcompensatie is opgenomen), maar zij wijkt daar
op enkele onderdelen vanaf.

De uitgangspunten van het planschaderecht onder de Ow heeft de minister al uiteengezet in haar
brief van brief van 19 mei 2016 (zie daarover mijn blogbericht van 31 mei 2016).

Handhaving en uitvoering
De IOw voorziet erin dat de gereserveerde paragraaf over de bestuurlijke boete in afdeling 18.1 Ow
(Bestuursrechtelijke handhaving) en de gereserveerde afdeling 18.3 (Kwaliteitsbevordering en

afstemming) worden ingevuld. Afdeling 18.3 wordt gevuld door overheveling van de nieuwe para-

graaf 5.2 van de Wabo, zoals deze is komen te luiden bij inwerkingtreding van de Wet verbetering

vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH). Verder wil de regering afdeling 18.1 aanvullen
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met een nieuwe paragraaf waarin twee handhavingsinstrumenten worden opgenomen die

momenteel in de Wabo en de Woningwet zijn opgenomen, de bouwstop en de preventieve last.
Met de IOw wordt het instrument van de bestuurlijke boete geïntroduceerd voor de punitieve handhaving van het omgevingsrecht (naast de al bestaande ﬁguur van strafbaarstelling via de Wet economische delicten), zij het uitsluitend voor de handhaving van milieuregels uit het Besluit risico’s

zware ongevallen (2015) (Brzo), zoals die zullen worden overgeheveld naar het Besluit activiteiten

leefomgeving en voor de handhaving van erfgoedovertredingen (monumentenzorg). De hoofdlijnen
van de punitieve handhaving heeft de minister al geschetst in haar brief van 19 mei 2016 (zie daarover mijn blogbericht van 31 mei 2016).

Digitaal stelsel omgevingswet (DSO)
De IOw voorziet in een grondslag om te komen tot een nieuw, geïntegreerd digitaal stelsel voor het
omgevingsrecht. Met het DSO krijgt de gebruiker één digitaal loket. Via dat loket hebben burgers,
bedrijven en overheden één gebruiksvriendelijke toegang tot de relevante gegevens over de

(kwaliteit van de) fysieke leefomgeving en tot omgevingsdocumenten. Dat zijn documenten met

regels die voor initiatiefnemers rechtstreeks werken of met ruimtelijke beleid dat in uitvoering is.
Met de IOw worden op de eerste plaats de belangrijkste bestaande gebruikstoepassingen
geïntegreerd. Het gaat om:
▪

de geometrische verbeelding van omgevingsdocumenten (Ruimtelijkeplannen.nl);

▪

het doen van meldingen (Activiteitenbesluit internetmodule).

▪

het indienen van vergunningsaanvragen (Omgevingsloket online); en

Introductie van de omgevingsplanactiviteit
De IOw voorziet in een wijziging van de wijze waarop er in het omgevingsplan kan worden gezorgd
dat er voor een activiteit een omgevingsvergunning nodig is. Dat gebeurt niet meer via een omge-

vingsvergunning voor een afwijkactiviteit, maar via een omgevingsvergunning voor een omgevings-

planactiviteit. Zie hierover ook mijn eerdere blogbericht van 31 mei 2016 naar aanleiding van de brief
van de minister van 19 mei 2016.

Introductie van de mogelijkheid van splitsing van de vergunningplicht voor
de bouwactiviteit in een technische vergunning en een vergunning voor een
omgevingsplanactiviteit
De IOw voorziet in de mogelijkheid om de vergunning voor bouwen op te knippen in een technische
vergunning (toetsing aan het Besluit bouwwerken leefomgeving, de opvolger van het Bouwbesluit

2012) en een vergunning in verband met het omgevingsplan (waarin de regels uit het bestemmingsplan, de bouwverordening en de welstandsnota zijn opgenomen). Deze methode doet denken aan
de ﬁguur van de gefaseerde omgevingsvergunning in artikel 56a Woningwet (oud). De introductie
van het opknippen in een technische vergunning en een vergunning voor een omgevingsplan-

activiteit leidt er niet alleen toe dat een initiatiefnemer eerst kan bezien in hoeverre een bouwplan
past binnen het omgevingsplan, alvorens hij kosten maakt voor de technische uitwerking. Ook

vergemakkelijkt deze systematiek het vrijstellen van een vergunningplicht bouwactiviteiten van een
vergunningplicht in het omgevingsplan.

Zie hierover ook mijn eerdere blogbericht van 31 mei 2016 naar aanleiding van de brief van de
minister van 19 mei 2016.
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Intrekken van wetten of het vervallen van onderdelen daarvan
De IOw voorziet in de intrekking van een groot aantal wetten, zoals de Crisis- en herstelwet, de Wet

algemene bepalingen omgevingsrecht en de Wet ruimtelijke ordening. Van onder meer de Waterwet,

de Wet milieubeheer en de Woningwet komen grote delen te vervallen. In de tabellen in de bijlage bij
de MvT IOw is aangegeven waar de vervallen artikelen terugkomen in de Ow.

Wijziging van ander wetten als gevolg van de Ow
De Ow leidt tot tal van aanpassingen in 56 andere wetten. In het algemeen deel van de MvT IOw

wordt hier bijzondere aandacht aan besteed. Uitgangspunten zijn geen lager beschermingsniveau

dan in het huidige stelsel, waar mogelijk aansluiting bij bestande wettelijke stelsels, vereenvoudiging
en harmonisatie en beroep in twee instanties.

Overgangsrecht
Het overgangsrecht regelt de overgang van de huidige (of vanuit de Ow gedacht: de oude) wet-

en regelgeving naar het nieuwe stelsel onder de Ow. Zonder overgangsrecht kunnen vragen rijzen

over de rechtsgeldigheid van besluiten, zoals omgevingsvergunningen of bestemmingsplannen, die
onder de Wabo en de Wro zijn genomen. Ook regelt het overgangsrecht hoe procedures die onder
het oude recht zijn gestart moeten worden afgehandeld, nadat de Ow in werking is getreden. Het
overgangsrecht zal voor een deel zijn beslag krijgen in de Iow en voor een deel in het Invoerings-

besluit Omgevingswet. De contouren van het overgangsrecht heeft de minister van Infrastructuur en
Milieu al geschetst in haar brief van brief van 19 mei 2016 (zie daarover mijn blogbericht van 31 mei
2016.

Voor het overgangsrecht zijn een zestal uitgangspunten geformuleerd, waaronder het uitgangspunt

van rechtszekerheid. Gevolg gevend aan dit uitgangspunt worden alle ontheﬃngen en vergunningen
waarvoor de nieuwe omgevingsvergunning in de plaats komt, van rechtswege aangemerkt als een

omgevingsvergunning (zie daarvoor het praktische overzicht op pagina 279 – 280 MvT IOw). Daarnaast voorziet de Iow, zoals gebruikelijk, waar mogelijk in ‘eerbiedigende werking’ voor lopende

procedures. Dit betekent dat lopende procedures volgens het oude recht worden afgehandeld: de
spelregels worden niet gewijzigd gedurende het spel.
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De IOw voorziet in een overgangsfase, waarbij in de MvT IOw een aantal keer wordt gesproken van
een periode van tien jaar (zie pagina’s 63, 64, 65, 181 303), na aﬂoop waarvan het nieuwe stelsel

volledig in werking moet zijn. Op pagina 73 MvT IOw is voor de overgangsfase onderstaande tabel
opgenomen:

_________________________________________________________________________________________
Tabel 1. Samenvattende weergave van de overgangsfase
Direct na
inwerkingtreding

Eerste jaren na
inwerkingtreding

5 jaar na
inwerkingtreding

10 jaar na
inwerkingtreding

Gemeente hebben
omgevingsplan van
rechtswege.

Decentrale overheden
zijn bezig met beleidsvorming en nieuwe
regelgeving.

Ook de gemeenten
hebben omgevingsvisies.

Stelsel volledig
in werking.

Digitaal stelsel in de lucht
voor nieuw stelsel met
behoud van huidige
mogelijkheden.
Alle nieuwe besluiten
volgens nieuw recht.

Afronding besluitvorming en beroepsprocedures volgens
oud recht.

Veel provincies hebben in
beginsel een omgevingsverordening, mogelijk
komt er deels overgangsrecht.

Digitaal stelsel verder
uitgebouwd met nieuwe
mogelijkheden.

De overgangsfase is
afgerond en het overgangrecht speelt geen
rol meer.

Oud recht en oude
rechtsﬁguren spelen
bijna geen rol meer.
Alleen gemeenten
werken nog door
aan ombouwen
omgevingsplannen.

Nieuwe uitvoeringsregelgeving Rijk in
werking.
Rijk heeft nationale
omgevingsvisie.

_________________________________________________________________________________________

Slot
Met het verschijnen van de consultatieversie van de Invoeringswet Omgevingswet is een belangrijke
stap gezet in het wetgevingsproces dat leidt tot een integraal nieuw omgevingsrechtelijk stelsel in
Nederland.

Auteur
Jan van Oosten
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Omgevingswet

Consultatieversie Invoeringswet Omgevingswet: van
bestemmingsplan naar omgevingsplan, de overgangsfase
en het overgangsrecht

Op 5 januari 2017 is de consultatieversie van de Invoeringswet Omgevingswet ver-|
schenen. Dit blog gaat over het overgangsrecht van het omgevingsplan. De contouren
van het overgangsrecht heeft de minister van Infrastructuur en Milieu al geschetst in
haar brief van brief van 19 mei 2016 (zie daarover het blogbericht van 31 mei 2016).

Inhoud en toepassingsbereik omgevingsplan
Anders dan een bestemmingsplan op grond van de Wet ruimtelijke ordening bevat een omgevingsplan niet alleen regels voor bestemmingen (onder de Omgevingswet (Ow) regels voor functies op

locatie geheten), maar ook algemene regels die nu in gemeentelijke verordeningen zijn opgenomen.
Daarnaast zullen bijvoorbeeld de gevolgen van emissies van geluid, geur en trillingen door bedrijfsmatige milieubelastende activiteiten en regels over horeca-, recreatie- en detailhandels-activiteiten

niet meer via een algemene maatregel van bestuur (nu het Activiteitenbesluit milieubeheer) worden
geregeld, maar via het omgevingsplan. Verder moet het omgevingsplan voldoen aan nationale

(via het Besluit kwaliteit leefomgeving) en provinciale instructieregels en aan de nieuwe inhoudelijke

eisen en terminologie en aan de nieuwe digitale standaarden. Het ombouwen van het huidige regime
naar een gebiedsdekkend omgevingsplan is daarom niet eenvoudig, reden waarom de minister

denkt aan periode van 10 jaar waarna de omgevingsplannen pas dienen te voldoen aan alle eisen
van de Ow en bijhorende uitvoeringsregelgeving.

Voor het overgangsrecht heeft de minister in de concept memorie van toelichting (MvT, pagina 5859) op de Invoeringswet Omgevingswet (IOw) een zestal uitgangspunten geformuleerd, waarvan
rechtszekerheid en uitvoerbaarheid (voor bestuursorganen, burgers, bedrijven en de rechterlijke
macht) voor de praktijk van groot belang zijn.

Een onderscheid in de tijd kan worden gemaakt in de situatie bij inwerkingtreding van de Ow en
de situatie tijdens de overgangsperiode waarin het regime van rechtswege en het ‘volwaardige’
regime deels naast elkaar bestaan.

Situatie bij inwerkingtreding: het omgevingsplan van rechtswege
Bij inwerkingtreding van de Ow ontstaat er een omgevingsplan van rechtswege, dat bestaat uit
twee onderdelen:
1.

de geldende bestemmingsplannen, wijzigingsplannen, uitwerkingsplannen, beheers-

verordeningen, voorbereidingsbesluiten (inclusief tracébesluiten die als voorbereidings-

besluit gelden) en inpassingsplannen, die op grond van artikel 11.73 lid 1 Iow van rechtswege onderdeel zijn van het omgevingsplan.
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2.

bepaalde algemene regels die nu in onder meer het Activiteitenbesluit milieubeheer zijn

opgenomen en niet terugkomen in het Besluit activiteiten leefomgeving. Dit zal geregeld
worden in het Invoeringsbesluit omgevingswet (nieuw artikel 22.2 lid 1 Ow en pagina 70
concept-MvT IOw).

De gemeentelijke verordeningen die betrekking hebben op de fysieke leefomgeving en zullen opgaan in het omgevingsplan, maken bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet nog geen deel

uit van het omgevingsplan van rechtswege. Op grond van het gewijzigde artikel 2.7 Ow zal in het

Omgevingsbesluit nader bepaald worden welke regels over de fysieke leefomgeving die nu opgenomen zijn in gemeentelijke verordeningen (genoemd worden de ligplaatsenverordening, bomenverordening algemene plaatselijke verordening) uiteindelijk wel onderdeel van het omgevingsplan
moeten zijn, na aﬂoop van de hierna te bespreken overgangsfase.

Tijdens de overgangsfase
Afdeling 22.1 Ow heeft betrekking op de overgangsfase. Aan de start van de overgangsfase zullen
er uitsluitend omgevingsplannen van rechtswege zijn. Aan het einde van de overgangsfase dienen

voor alle locaties in alle gemeenten uitsluitend volwaardige omgevingsplannen als bedoeld in artikel

2.4 Ow (“De gemeenteraad stelt voor het gehele grondgebied van de gemeente één omgevingsplan
vast waarin regels over de fysieke leefomgeving worden opgenomen.”) te zijn vastgesteld. Uiterlijk

op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dient te zijn voldaan aan de verplichting volwaardige
omgevingsplannen vast te stellen (nieuw artikel 22.3 Ow) (de minister noemt een termijn van tien

jaar (MvT, pagina 63)). Het tijdstip waarop uiterlijk moet zijn voldaan aan artikel 4.2 lid 2 Ow over de
toedeling van functies aan locaties en het stellen van andere regels die met het oog daarop nodig

zijn, kan voor verschillende gevallen verschillend echter worden vastgesteld (nieuw artikel 22.4 lid 2
Ow en MvT IOw, pagina 182-183).

Dit betekent dat gedurende de overgangsfase de gemeente voor elke locatie binnen haar grond-

gebied het omgevingsplan van rechtswege dient om te bouwen tot een volwaardig omgevingsplan.
Dit ombouwen zal een forse inspanning vergen, de minister spreekt van “een puzzel in meerdere
dimensies.” (MvT IOw, pagina 64) en maakt een en ander inzichtelijk met het volgende schema
(MvT IOw, pagina 65):

65

_________________________________________________________________________________________
Figuur 2. Schema overgangsfase omgevingsplan

Het huidige ruimtelijke
regime wordt bepaald
door: bestemmingsplannen, wijzigingsplannen,
beheersverordeningen,
voorbereidingsbesluiten
(inclusief tracébesluiten)
inpassingsplannen.

Bij inwerkingtreding ontstaat het omgevingsplan,
dat bestaat uit het van
rechtswege geldende
ruimtelijk regime en overgangsregels (voormalig
rijksregels die daartoe
worden opgenomen in
het Invoeringsbesluit
Omgevingswet).

Het ruimtelijk regime wordt
locatie voor locatie omgebouwd in regels die voldoen aan de Omgevingswet en uitvoeringsregelgeving, zowel de overgangsregels als de lokale
worden onderwerp voor
onderwerp omgebouwd.

Omgevingsplan met
daarin: Regels over toedeling functies aan locaties en andere lokale
regels op het gebied van
de fysieke leefomgeving
conform de artikelen
2.4 en 2.7 van de omgevingswet.

_________________________________________________________________________________________
Hoewel het omgevingsplan van rechtswege nog niet dient te voldoen aan de vereisten die de

Ow aan een omgevingsplan stelt, dient iedere wijziging van het omgevingsplan van rechtswege

(bijvoorbeeld ter facilitering van een nieuwe ontwikkeling) al wel meteen te voldoen aan het nieuwe
stelsel (MvT IOw, pagina 66).

Een uitzondering op het vereiste dat een wijziging van het omgevingsplan dient te voldoen aan

het nieuwe regime geldt voor regels over de fysieke leefomgeving die zijn opgenomen in gemeentelijke verordeningen. Bij de vaststelling van de wijziging van het omgevingsplan van rechtswege

wordt op grond van het nieuwe artikel 22.5 lid 2 Ow rekening gehouden met dergelijke regels in

gemeentelijke verordeningen, zonder dat – gedurende de overgangsfase – deze regels hoeven te

worden ingepast in het omgevingsplan. Dit dient uiteraard wel het geval te zijn uiterlijk op het einde
van de overgangsfase.
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Gedurende de overgangsfase zullen het van rechtswege regime en het nieuwe volwaardige regime
dus naast elkaar bestaan. Daarnaast zullen er ook nog niet vernieuwde regels uit oude gemeentelijke verordeningen gelden die ook belangen in de fysieke leefomgeving beschermen.

Om het voor een bepaalde locatie geldende omgevingsrechtelijke regime gedurende de overgangsfase enigszins overzichtelijk te houden vergt het nieuwe artikel 22.5 Ow dat bij iedere wijziging van
het omgevingsplan van rechtswege wordt vermeld welke onderdelen van het omgevingsplan van

rechtswege daardoor worden vervangen dan wel welke bepalingen van gemeentelijke verordening-

en komen te vervallen. Er wordt echter een expliciete sanctie gesteld op overtreding van het nieuwe
artikel 22.5 Ow. Mogelijk leidt die overtreding tot een gebrek in het nieuwe onderdeel dat aanleiding
vormt voor het verval van een onderdeel van het omgevingsplan van rechtswege.

Omzetting regels in een bestemmingsplan naar een omgevingsplan
van rechtswege (artikel 11.73 lid 1 IOw)
Bijgaand schema (ontleend aan MvT IOw, pagina325) maakt inzichtelijk hoe regels uit bestemmingsplannen worden omgezet in regels in omgevingsplannen.

_________________________________________________________________________________________

Tabel: Verschillen tussen bestemmingsplan en het omgevingsplan.
Type regels

Wet ruimtelijke ordening

1

Regels over het gebruik van de grond en
de zich daar bevindende bouwwerken
(bestemmingen)

2

Voorlopige bestemmingen

3

Regels over uitvoerbaarheid

4

Voorwaardelijke verplichting (niet expliciet,
begrensd door jurisprudentie)

5

Aanwijzing tot modernisering

Omgevingswet

In begrepen in de algemene regels
voor activiteiteiten.

Aanwijzing tot modernisering

Flexibiliteitsregels
6

Uitwerkingsplicht

7

Wijzigingsbevoegdheid

8

Nadere eisen

Delegatiegrondslag voor wijziging
omgevingsplan
Delegatiegrondslag voor wijziging
omgevingsplan of individueel maatwerk
in naast omgevingsplan

Vergunning
9

Binnenplanse afwijking met
beoordelingscriteria

10

Aanleg- of sloopvergunning met
beoordelingscriteria

Beoordelingsregels voor verlening van
een omgevingsvergunning voor een
omgevingsplanactiviteit

_________________________________________________________________________________________
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▪

Omzetting van typen regels 1 – 4 vergt overgangsrechtelijk niet meer dan te bepalen

▪

Regel type 5 (vastgesteld op grond van artikel 3.5 Wro) geldt als een aanwijzing tot

▪

dat zij gelden als deel van het omgevingsplan (artikel 11.73 IOw).
modernisering op grond van artikel 4.18 Ow.

Bij in een bestemmingsplan toegekende bevoegdheden of opgelegde verplichtingen die

nadere besluitvorming vergen, wordt wel voorzien in aanvullend overgangsrecht. Voor de

bevoegdheid om een bestemmingsplan te wijzigen (artikel 3.6 lid 1 aanhef en onder a Wro)
en de verplichting om een bestemmingsplan nader uit te werken (artikel 3.6 lid 1 aanhef en

onder b Wro) is een afzonderlijke overgangsbepaling opgenomen in artikel 11.75 IOw. Deze
bevoegdheden of verplichtingen gelden als een delegatiegrondslag bedoeld in artikel 2.8
▪

▪

Ow.

De regeling voor nadere eisen uit artikel 3.6 lid 1 aanhef en onder d Wro geldt als een

bevoegdheid tot het stellen van maatwerkvoorschriften in het omgevingsplan over daarbij
aangewezen onderwerpen als bedoeld in artikel 4.5 lid 1 Ow.

Voor de binnenplanse vergunning (artikel 3.6 lid 1 aanhef en onder c Wro) geldt een

afzonderlijk overgangsrechtelijke regime voor ontheﬃngen en vergunningen. De verleende

binnenplanse vergunningen gaan geen deel uitmaken van het omgevingsplan, maar gelden
na de inwerkingtreding van de Ow als een omgevingsvergunning voor een
omgevingsplanactiviteit.

Bestemmingsplanprocedure en overgangsrecht (artikel 11.73 lid 2 IOw)
Voor lopende totstandkomingsprocedures voor ambtshalve besluiten die worden voorbereid met

toepassing van afdeling 3.4 Awb is de hoofdregel opgenomen in artikel 11.3 IOw. Deze hoofdregel

kent twee ‘kantelmomenten’ voor de toepassing van de huidige wet- en regelgeving naar de Ow en
onderliggende regelgeving:

1. bij lopende voorbereidingsprocedures is dat het moment van ter inzage legging van een
ontwerpbesluit,
en

2. bij tot stand gekomen besluiten is dat het moment van onherroepelijkheid.
Voor het tweede ‘kantelmoment’ stelt de minister voor te kiezen voor het moment dat het besluit

van kracht wordt en niet voor het moment van onherroepelijkheid. Hiermee beoogt de minister voorkomen dat een juridisch vacuüm ontstaat: na inwerkingtreding van het bestemmingsplan zal het

deel uitmaken van het omgevingsplan van rechtswege en daardoor onder het regime van de Ow

vallen, ook is er tegen (onderdelen van) het bestemmingsplan beroep ingesteld. De beroepsprocedure (zie hierna) zal wel via het oude recht worden doorlopen (MvT Iow, pagina 327).

Beroepsprocedure en overgangsrecht (artikel 11.73 lid 3 IOw)
Een beroepsprocedure tegen een bestemmingsplan dat op het moment van inwerkingtreding van

de Ow nog niet onherroepelijk is, wordt conform het oude recht doorlopen. De beroepsprocedure
tegen een omgevingsplan verschilt overigens niet van een beroepsprocedure tegen een bestemmingsplan. Het overgangsrecht strekt ertoe dat gedurende de beroepsprocedure tegen een be-

stemmingsplan dat onder het overgangsrecht valt, dat bestemmingsplan voor die procedure niet
als een omgevingsplan wordt aangemerkt.

68

Vernietiging van het bestemmingsplan leidt ertoe dat het onderliggende bestemmingsplan geldt als
een omgevingsplan van rechtswege. Ingeval van toepassing van een bestuurlijke lus geldt dat de

wijziging nog betrekking heeft op een (onderdeel van een) bestemmingsplan dat nog niet geldt als

onderdeel van het omgevingsplan. Voor een reparatie in het kader van een bestuurlijke lus hangende
een beroepsprocedure geldt dus nog het oude recht. Als de bestuursrechter zelf in de zaak voorziet
door bij uitspraak wijzigingen aan te brengen in het bestemmingsplan, dan treedt dat gewijzigde

plan na het onherroepelijk worden van die uitspraak in werking als onderdeel van het omgevingsplan
(MvT IOw, pagina 328).

Slot
Het tot stand brengen van een volwaardig omgevingsplan zal voor gemeenten een ﬂinke klus zijn,
waarvoor zij een periode van naar verwachting 10 jaar krijgen na inwerkingtreding van de Omge-

vingswet. Gedurende die overgangsfase bestaat de kans dat het omgevingsrechtelijke landschap

minder overzichtelijk is. Het is belangrijk dat gemeentes zoveel mogelijk helderheid bieden over het
vigerende omgevingsrechtelijke regime.

Auteur
Jan van Oosten
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Omgevingswet

Flexibiliteit vs. rechtszekerheid: verwijzing naar
parkeerbeleid in bestemmingsplannen toegestaan

In haar uitspraak van 8 maart 2017 (ECLI:NL:RVS:2017:607) acht de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (“de Afdeling”) een planregel die een dynamische
verwijzing bevat door middel van beleidsregels aanvaardbaar. Dit biedt een handreiking voor bestemmingsplannen die nog voor 1 juli 2018 moeten worden aangepast.

De casus
De gemeenteraad van de gemeente Groningen (“de raad”) heeft bij besluit van 8 juni 2016 het bestemmingsplan “Facetherziening parkeren” vastgesteld (het facetbestemmingsplan”). Het facetbestemmingsplan wijzigt de regels voor parkeren van 86 bestemmingsplannen in de gemeente

Groningen door aan alle bestemmingsplannen binnen de gemeente de volgende planregel toe te
voegen:

Artikel 4 Bouwregels:
4.1 Parkeren

Een omgevingsvergunning voor het bouwen van gebouwen wordt slechts verleend indien bij

de aanvraag om een omgevingsvergunning wordt aangetoond dat gelet op de omvang of de

bestemming van het gebouw in voldoende mate wordt voorzien in ruimte voor het parkeren of

stallen van auto’s in, op of onder het gebouw, dan wel op of onder het onbebouwde terrein dat
bij dat gebouw behoort.
(…)

4.4 Beleidsregels

Burgemeester en wethouders passen deze bouwregels toe met inachtneming van de door hen

vastgestelde beleidsregels met betrekking tot het parkeren, zoals die gelden op het tijdstip van
indiening van de aanvraag om een omgevingsvergunning”

De grondslag
Voorheen waren regels omtrent parkeercapaciteit standaard opgenomen in de gemeentelijke bouwverordening (artikel 2.5.30). De grondslag hiervoor was tot 29 november 2014 gelegen in artikel 8,

vijfde lid, Woningwet. Dit artikel voorzag in de mogelijkheid om stedenbouwkundige voorschriften op
te nemen in de gemeentelijke bouwverordening. Met de inwerkingtreding van de Reparatiewet

Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties 2014 (“Reparatiewet BZK 2014”, Stb. 2014, nr. 458) per

29 november 2014, is voorzien in het vervallen van stedenbouwkundige bepalingen uit de bouwverordening.

Om buiten twijfel te stellen dat vanaf 29 november 2014 bestemmingsplannen een regeling voor

parkeercapaciteit kunnen bevatten die verwijst naar beleidsregels, is artikel 3.1.2, tweede lid, Besluit

ruimtelijke ordening (“Bro”) aangepast (Stb. 2014, 333). Dit artikel bepaalt sinds 1 november 2014
dat een bestemmingsplan ten behoeve van een goede ruimtelijke ordening regels kan bevatten
waarvan de uitleg bij uitoefening van een daarbij aangegeven bevoegdheid, afhankelijk wordt

gesteld van beleidsregels. Hoewel dit een keuze en geen verplichting betreft, hebben de meeste
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gemeenten in de praktijk een regeling voor parkeercapaciteit in de bouwverordening die naar
bestemmingsplannen zal moeten worden overgeheveld.

De wetgever heeft in artikel 133 Woningwet bepaald dat op bestemmingsplannen die voor 29
november 2014 zijn vastgesteld de oude regeling van toepassing blijft tot uiterlijk 1 juli 2018.
Willen gemeenten dus dat ook voor de gebieden waar die bestemmingsplannen op zien een

regeling inzake parkeercapaciteit blijft gelden, dan dienen deze plannen uiterlijk op 1 juli 2018

te zijn aangepast. Zie hierover ook de Stibbe blog bij een uitspraak van de Afdeling van 20 mei
2015 (ECLI:NL:RVS:2015:1580). De gemeente Groningen heeft in een dergelijke aanpassing
voorzien met het facetbestemmingsplan dat in de hier besproken uitspraak aan de orde is.

Oordeel Afdeling
Onder verwijzing naar een eerdere uitspraak van 9 september 2015 (ECLI:NL:RVS:2015:2837),

overweegt de Afdeling dat met gebruikmaking van artikel 3.1.2, tweede lid, aanhef en onder a,

van het Bro in het bestemmingsplan de regel kan worden opgenomen dat bij de uitoefening van

de bevoegdheid tot het verlenen van een omgevingsvergunning voor bouwen moet worden voorzien
in voldoende parkeergelegenheid voor auto’s. Voldoende houdt in dat wordt voldaan aan de normen
die in beleidsregels voor parkeren zijn opgenomen. Wel moet naar het oordeel van de Afdeling

duidelijk zijn naar welke beleidsregels wordt verwezen. In het facetbestemmingsplan is dat volgens
de Afdeling het geval. Daarbij oordeelt de Afdeling dat er in redelijkheid geen onduidelijkheid over

kan bestaan dat ten tijde van de vaststelling van het plan de “Beleidsregels Parkeernormen 2012”
van de gemeente Groningen werden bedoeld aangezien er geen andere beleidsregels met

betrekking tot parkeren zijn in de gemeente Groningen. Om onduidelijkheden te voorkomen raden
wij aan om de naam van de beleidsregels wel uitdrukkelijk in de planvoorschriften op te nemen.

Voorts gaat de Afdeling in op de strekking van de desbetreﬀende beleidsregels. Appellanten voeren
aan dat de in de planregels opgenomen afwijkingsbevoegdheid te algemeen is geformuleerd en in
strijd is met de rechtszekerheid. De Afdeling oordeelt dat, hoewel artikel 3.1.2, tweede lid, aanhef

en onder a, Bro betrekking heeft op beleidsregels over de uitleg van planregels, dit betekent niet dat
deze bepaling zich verzet tegen het hanteren van beleidsregels omtrent de afweging van belangen.
Hoewel de Nota van Toelichting bij artikel 3.1.2, tweede lid, verduidelijkte dat beleidsregels die een
interpretatie aan planregels geven wetsinterpreterende beleidsregels zouden zijn, leidt de Afdeling

uit de Nota van Toelichting bij de bepaling af dat niet is bedoeld een beperking aan te brengen in de
bevoegdheid tot het vaststellen van beleidsregels over de afweging van belangen, welke bevoegdheid is geregeld in de artikelen 4:81 en 1:3, vierde lid, van de Algemene wet bestuursrecht (“Awb”).

Dat betekent dat naast een interpretatie bij beleidsregels hoe een planregel luidt, ook bij de beleidsregel kan worden bepaald kan worden wanneer van de norm kan worden afgeweken in geval van

bijzondere omstandigheden. Die bijzondere omstandigheden kunnen ook in een planregel worden

neergelegd. De Afdeling achtte daarbij aanvaardbaar dat afwijken mogelijk is indien geen “onevenredige aantasting” plaatsvindt van de parkeersituatie. De ﬂexibiliteit die de planregels het college
biedt is naar het oordeel van de Afdeling niet zo ruim dat deze in strijd zijn met het rechtszekerheidsbeginsel.
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Observaties
De uitspraak is interessant omdat deze de in het kader van bestemmingsplannen veelvoorkomende
discussie van ﬂexibiliteit versus rechtszekerheid raakt. Enerzijds moet een bestemmingsplan

voldoende rechtszekerheid bieden zodat burgers weten welke regels gelden voor een bepaald

gebied. Anderzijds is het goed dat een bestemmingsplan ruimte biedt voor ﬂexibiliteit om nieuwe
ontwikkelingen mogelijk te maken. De dynamische verwijzing komt aan beide uitersten van het
speelveld tegemoet. Het gemeentelijk parkeerbeleid kan worden gewijzigd om in te spelen op

bijvoorbeeld schaarser wordende ruimte of toename dan wel afname van autobezit, zonder dat

daarvoor alle afzonderlijke bestemmingsplannen behoeven te worden gewijzigd. Een dynamische
verwijzing naar beleidsregels voorziet daarmee in ﬂexibiliteit.

Ook acht de Afdeling afwijken van de planregels mogelijk indien geen ‘onevenredige aantasting’ van
de omgeving plaatsvindt. Enerzijds bevordert dit ﬂexibiliteit, anderzijds gaat het ten koste van de

rechtszekerheid want hoe kan op voorhand worden ingeschat wanneer al dan niet sprake is van een
onevenredige aantasting?

De Omgevingswet, die naar verwachting in 2019 in werking treedt, streeft naar meer ﬂexibiliteit in

bestemmingsplannen, waarbij ook gedacht wordt aan uitwerking van planregels bij beleidsregels.

De vraag is natuurlijk wel hoe ver de spanning tussen rechtszekerheid en ﬂexibiliteit wordt opgerekt.
Wordt een planvoorschrift denkbaar waarbij de bestemming woondoeleinden verder wordt ingevuld
aan de hand van beleidsregels? Wordt een bouwregel die bepaalt dat de bouwhoogte niet oneven-

redig hoog mag zijn in verhouding tot de omgeving aanvaardbaar? Met het oog op die ontwikkeling
geeft deze uitspraak vast een voorproefje in hoe de Afdeling met dat speelveld zal omgaan.

Afsluiting
Vanaf 1 juli 2018 kan niet meer in de gemeentelijke bouwverordening worden voorzien in een

regeling voor stedenbouwkundige onderwerpen zoals parkeercapaciteit. De uitspraak van 8 maart

2017 geeft gemeenten een handreiking voor het opnemen van een regeling voor parkeercapaciteit

in hun bestemmingsplannen door middel van een dynamische verwijzing naar beleidsregels. Daar-

naast geeft het al blijk van het nieuwe denken over de verhouding ﬂexibiliteit en rechtszekerheid dat
onder de Omgevingswet zal worden voortgezet.

Auteurs
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Natuur

Nieuwe Wet natuurbescherming vormt herijking
Nederlandse natuurregelgeving

Op 1 januari 2017 is de Wet natuurbescherming met bijbehorend besluit en regeling
in werking getreden. Deze wet vervangt de drie huidige natuurwetten en dit blog beschrijft de aanleiding voor deze nieuwe wet.

Geen onoverzichtelijk doolhof aan regels meer
De Wet natuurbescherming (“Wnb”) vervangt de Natuurbeschermingswet 1998 (“Nbw”), de Flora- en
faunawet (“Ffw”) en de Boswet. Onder deze wetgeving hangt nog een behoorlijk aantal besluiten en

regelingen ter uitvoering daarvan. Het is daarmee geen sinecure te achterhalen welke soorten onder
welke omstandigheden al dan niet beschermd zijn tegen welke handelingen en hoe hiervoor toch
toestemming te verkrijgen.

Met name de samenloop tussen de Nbw en de Ffw is verwarrend. De Nbw ziet op de gebiedsbe-

scherming en reguleert onder meer activiteiten met mogelijke gevolgen voor Natura 2000-gebieden.
De Ffw betreft de bescherming van individuele soorten en verbiedt kort gezegd het verrichten van
bepaalde handelingen zonder ontheﬃng. Voor veel projecten is zowel een Nbw-vergunning als

Ffw-ontheﬃng vereist. Het is niet eenvoudig om deze toestemmingen te coördineren, onder meer

omdat er twee aparte bevoegde gezagen zijn, terwijl het afstemmen van te nemen maatregelen vaak
wel nodig is. De nieuwe wet lost dit op.

Sinds 1 januari 2017 is er nog maar één wet met één onderliggend besluit en regeling over.

Dit vereenvoudigt het wetgevingskader aanzienlijk. In één wet staan de regels voor zowel gebiedsals soortenbescherming, is er één bevoegd gezag en één procedureregeling.

Aansluiten bij Europese kaders met beperkte nationale toevoegingen
De huidige natuurwetgeving bestaat voor een belangrijk deel uit implementatie van de Habitatrichtlijn en de Vogelrichtlijn. Deze implementatie heeft echter niet geleid tot een overzichtelijk

juridisch kader. De richtlijnen zijn namelijk in Nederland ingevoerd door de al bestaande nationale

regelgeving aan te passen en uit te breiden. Uit evaluatie van de natuurwetgeving is gebleken dat
het hierdoor ontstane, gelaagde stelsel weinig inzichtelijk was, onder andere omdat de Europese
en nationale normen op een ondoorzichtige wijze verweven zijn. Een voorbeeld ter illustratie.

Zowel de Habitatrichtlijn als de Vogelrichtlijnen noemen bepaalde redenen op grond waarvan

een Ffw-ontheﬃng kan worden verleend. Deze redenen verschillen van elkaar. In de Ffw zijn deze
belangen echter voor alle soorten in één artikel neergelegd, waardoor niet duidelijk is welke
belangen gelden voor vogels en welke voor habitatsoorten.
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De nieuwe wet beoogt zoveel als mogelijk aan te sluiten bij de Europese kaders. Volgens de wet-

gever is hiermee sprake van een hoog beschermingsniveau van de natuur. De Europese beschermingskaders zijn met het oog op een goede doorwerking en duidelijkheid over de consequenties

daarvan zo veel mogelijk één-op één opgenomen in de wet zelf. Alleen voor zover nodig voor een

adequate bescherming van natuurwaarden die niet beschermd worden door Europese regelgeving,
voorziet de Wnb in een aanvullende bescherming. Dit betreft bijvoorbeeld de bescherming van
diersoorten die niet vallen onder de Europese beschermingskaders.

Auteurs
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Blogserie, e-book en online tool
De Wnb beoogt door samenvoeging en hergroepering het juridisch regime inzichtelijker en
doeltreﬀender te maken. Hoe dit precies vormgegeven wordt, is in een speciale blogserie

uitgewerkt. Zo wordt u op hoofdlijnen geïnformeerd over de consequenties voor zowel de

gebiedsbescherming, soortenbescherming en houtopstand. Een overzicht van alle blogs in deze
serie kunt u hier vinden.

Daarnaast is deze blogserie ook gebundeld in een e-book Voor informatie over de nieuwe Wnb

kunt u ook terecht bij onze online tool. Deze digitale omgeving biedt u de relevante informatie om

u op weg te helpen met de nieuwe regelgeving.
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Natuur

De prejudiciële vragen programmatische aanpak stikstof:
PASt de positieve insteek van de Afdeling bestuursrechtspraak?

De Afdeling bestuursrechtspraak (“Afdeling”) heeft op 17 mei jl. bij twee uitspraken
vragen voorgelegd aan het Hof van Justitie (“HvJ”) over het Programma Aanpak
Stikstof (“PAS”). Wij signaleerden deze uitspraken al eerder. In dit blog gaan wij nader
in op de gestelde vragen in de uitspraak betreﬀende de vergunningverlening onder het
PAS.

Prejudiciële vragen betreffende de vergunningverlening onder het PAS
In dit blog bespreken we de vragen die de Afdeling heeft gesteld aan het HvJ in haar uitspraak

over de vergunningverlening met toepassing van het PAS. In dit blog wordt niet ingegaan op de

kanttekeningen van de Afdeling bij de onderbouwing van de PAS zelf of de uitspraak van dezelfde
dag inzake het beweiden en bemesten.

De vragen van de Afdeling zijn onder te verdelen in (i) de uitzondering van projecten en andere

handelingen (“projecten“) van de vergunningplicht, (ii) de houdbaarheid van vergunningverlening
onder het PAS en (iii) het betrekken van maatregelen in de passende beoordeling van het PAS.

Vooraf merken wij op dat de Afdeling positief gestemd is over het PAS als instrument om uitvoering
te geven aan de Habitatrichtlijn (“Hrl”). Niettemin stelt de Afdeling de vragen om over deze
inpasbaarheid zeker te krijgen hierover.

De houdbaarheid van de uitzondering van de vergunningplicht
De Afdeling beoordeelt eerst de uitzondering van de vergunningplicht onder het PAS, dat wil

zeggen of artikel 6, derde lid, Hrl een categorale uitzondering op de vergunningplicht van bepaalde
projecten die onder de drempel- of grenswaarde blijven toestaat. Dit in reactie op het beroep

van appellanten dat de Hrl een individuele toestemming per project of andere handeling vereist.

De Afdeling loopt de bestaande jurisprudentie van het HvJ na over de mogelijkheid om projecten
uit te sluiten van de vergunningplicht in het licht van de Hrl. De Afdeling concludeert dat het HvJ

een dergelijk uitsluiting niet toestaat als er in het geheel geen beoordeling van de gevolgen van de

plannen en projecten voor Natura-2000 gebieden heeft plaatsgevonden of zou plaatsvinden. Hierin

wijkt volgens de Afdeling de Nederlandse systematiek in het PAS af, omdat aan het uitsluiten van de
vergunningplicht in het kader van het PAS een passende beoordeling ten grondslag ligt. De Afdeling
gaat er daarbij vanuit dat de gevolgen van alle projecten en ander handelingen tezamen die gebruik
kunnen maken van de wettelijke regeling voor de vaststelling van die wettelijke regeling passend
zijn beoordeeld. Hoewel de Afdeling de PAS-systematiek vindt passen binnen de Hrl, stelt zij

hierover toch een vraag aan het HvJ. De reden daarvoor is dat de Afdeling aan de rechtspraak van
het HvJ geen zekerheid kan ontlenen voor haar oordeel.
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Het gebruik van de passende beoordeling van het PAS
Vervolgens beoordeelt de Afdeling of de mogelijkheid om binnen een programma als het PAS
vergunning te verlenen voor speciﬁeke projecten, zonder dat de initiatiefnemer een passende

beoordeling voor het aspect stikstof behoeft over te leggen. In de passende beoordeling (hierna
ook: “PB“)voor het PAS zijn ook de mogelijke gevolgen van vergunningplichtige projecten

onderzocht. Als deze PB voldoet aan de eisen van de Hrl, is volgens de ABRvS verzekerd dat het

vergunde project waaraan de PB ten grondslag is gelegd de natuurlijke kenmerken van het gebied

niet aantast. De ABRvS acht het gebruik van een PB bij een programma dan ook in het licht van de
Hrl mogelijk en acht het niet noodzakelijk om per project of andere handeling een speciﬁeke PB op
te stellen. Niettemin legt zij hierover een vraag voor.

Welke maatregelen mogen in de passende beoordeling worden betrokken?
De volgende vragen betreﬀen de mogelijkheid om bij de passende beoordeling voor de PAS rekening te houden met maatregelen en ontwikkelingen met een positief eﬀecten voor Natura 2000-gebieden. Dit betreﬀen autonome ontwikkelingen, instandhoudings- en passende maatregelen en

beschermingsmaatregelen (zijnde mitigerende maatregelen). Om depositieruimte vrij te maken voor
nieuwe projecten worden voornoemde maatregelen en ontwikkelingen in de passende beoordeling
bij de PAS betrokken. Deze depositieruimte is daarmee echter gebaseerd op toekomstige, thans
nog niet (volledige) gerealiseerde maatregelen en ontwikkelingen.

In het licht van de beschikbare jurisprudentie van het HvJ rijst dan de vraag of nu al met de posi-

tieve eﬀecten van deze maatregelen en ontwikkelingen rekening mag worden gehouden. Hoewel de

Afdeling ook hier aannemelijk acht dat getroﬀen en nog te treﬀen maatregelen die gericht zijn op het
voorkomen van verslechtering in een passende beoordeling kunnen worden betrokken, stelt zij

hierover wel vragen. Ook hier geldt namelijk dat aan het toepasselijke EU-recht en de rechtspraak

van het HvJ geen zekerheid kan ontlenen over de beantwoording van die vragen. In de kern komen
de vragen erop neer of in de passende beoordeling rekening mag worden met de verschillende

maatregelen en ontwikkelingen en, zo ja, of dit ook kan voor zover de positieve eﬀecten van deze
maatregelen of ontwikkelingen toekomstig zijn, tevens rekening houdend met de beste wetenschappelijke kennis ter zake en de mogelijkheden binnen de PAS tot monitoring en bijsturing.

Geen voorlopige voorziening, maar wel enige kanttekeningen
In een eerder blog stonden wij stil bij de mogelijke gevolgen van de prejudiciële vragen voor lopende

en afgeronde besluitvorming. De Afdeling heeft bij het stellen van de prejudiciële vragen geen voorlopige voorziening getroﬀen. Kort en goed acht de Afdeling het niet aannemelijk dat onomkeerbare

gevolgen voor Natura 2000-gebieden optreden vanwege de PAS. Bij dit oordeel betrekt de Afdeling
onder meer dat per 1 juli 2018 de tweede helft van de beschikbare depositieruimte wordt vrijge-

geven en voor de zogeheten prioritaire projecten (ook wel segment 1) niet alle thans beschikbare

depositieruimte wordt gebruikt. De Afdeling geeft wel aan dat toch onomkeerbare gevolgen mogelijk
zijn als, kort gezegd, de beschikbare depositieruimte wordt verhoogd, dan wel extern salderen
mogelijk wordt gemaakt of problemen ontstaan met de uitvoering van de herstelmaatregelen.
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Afrondend: is de Afdeling terecht positief en hoe nu verder?
Uit de wijze waarop de Afdeling de vragen voorlegt aan het HvJ blijkt een positieve houding over

de houdbaarheid van het PAS binnen de Hrl. Er lijkt vertrouwen te zijn in de uitkomst van de prejudiciële vragen. Wat betreft de uitzonderingen van de vergunningplicht en de vergunningverlening
binnen het PAS is het inderdaad mogelijk een positief antwoord te krijgen. Binnen de Hrl wordt
immers veel belang gehecht aan een correcte uitvoering van een passende beoordeling van

mogelijke eﬀecten van projecten op Natura 2000-gebied. Als aan de eisen voor een passende

beoordeling is voldaan en daarmee zekerheid is verkregen over de afwezigheid van aantasting, dan
is het mogelijk te achten projecten bij wet toe te staan (dus zonder vergunningplicht) dan wel bij

vergunningverlening gebruik te maken van voornoemde passende beoordeling voor een compleet
programma, zoals het PAS.

Het grootste risico voor het PAS ligt in de vragen over de wijze waarop in een passende beoordeling
rekening mag worden gehouden met toekomstige positieve eﬀecten van maatregelen en ontwikkelingen. Als wordt gekeken naar de jurisprudentie van het HvJ rijst de vraag of de PAS-systematiek

op dit punt wordt geaccepteerd. De Afdeling wijst terecht op het verschil tussen het PAS en de jurisprudentie van het HvJ, aangezien in die jurisprudentie sprake was van het verlies van beschermd

habitatgebied terwijl dit bij het PAS niet (zonder meer) het geval is. Het is echter nog niet duidelijk
waarom dit onderscheid in eﬀecten ook moet leiden in een onderscheid bij de wijze waarop met

positieve eﬀecten van maatregelen en ontwikkelingen rekening mag worden gehouden. Hopelijk ziet
het HvJ wel aanleiding tot dergelijk onderscheid, aangezien het PAS een belangrijke regeling is voor
economische ontwikkelingen in Nederland.

Voor nieuwe ontwikkelingen rijst de vraag hoe nu verder. In principe is het PAS nog steeds het

geldende regime en kan op basis van het PAS dus nog steeds verder worden gegaan met besluit-

vorming. De bestuursorganen betrokken bij het PAS hebben echter bericht voorlopig geen ontwerpbesluitvorming en verklaringen van geen bedenkingen af te geven vanwege een voorziene actualisatie van het PAS. Verder is door de staatssecretaris van Economische Zaken recent nog een
nadere update gegeven van de lopende actualisatie.

Overigens heeft deze uitspraak van de Afdeling ook gevolgen voor andere projecten buiten het

PAS waarvoor een passende beoordeling moet worden gemaakt. Op basis van de beschikbare
jurisprudentie geeft de Afdeling namelijk een overzicht van de voorwaarden waaronder maat-

regelen en ontwikkelingen in een passende beoordeling mogen worden betrokken. Het is aan te
raden naar deze lijst te kijken bij het opstellen van passende beoordelingen.
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Milieu

Wijziging Besluit omgevingsrecht: wetgevingstraject
VTH afgerond

Het Besluit verbetering vergunningverlening, toezicht en handhaving (“Besluit VTH“)
dat op 1 juli 2017 in werking trad, vormt samen met de bijbehorende ministeriële
regeling het sluitstuk van de wijzigingen die de wetgever met de Wet VTH heeft willen
doorvoeren.
Met het Besluit VTH zijn hoofdstuk 7 van het Besluit omgevingsrecht (” Bor“) en de daarbij behorende bijlagen IV en V gewijzigd en uitgebreid. De regering beoogt met deze wijziging meer eenheid te

brengen in de, in haar ogen versnipperde, uitvoering en handhaving van bepaalde milieutaken door
het bevoegd gezag en de omgevingsdiensten. Daarnaast creëert deze wijziging een wettelijke

grondslag voor Inspectieview Milieu en de VTH-taken, die voor de inwerkingtreding van het Besluit
VTH reeds door de omgevingsdiensten werden uitgevoerd.

In dit blogbericht worden de drie belangrijkste wijzigingen van het Bor op een rij gezet. In een eerder
verschenen vlog heeft Anna Collignon op hoofdlijnen de wijzigingen van het Bor besproken op

basis van het toen gepubliceerde ontwerpbesluit VTH. Daarnaast verwijzen wij voor een nadere

duiding van de Wet VTH graag naar de eerdere blogs over de inwerkingtreding van de Wet VTH en
het daaraan voorafgaande wetsvoorstel.

Taken die in ieder geval door omgevingsdiensten moeten worden uitgevoerd
Het Besluit VTH legt vast welke taken in ieder geval door een omgevingsdienst worden uitgevoerd.

Dit houdt in dat per 1 juli 2017 het bevoegd gezag verplicht is om zijn taken ten aanzien van, in ieder
geval, de hierna te noemen omgevingsvergunningen en activiteiten door een omgevingsdienst te

laten uitvoeren. Er kunnen ook afspraken worden gemaakt over het uitbreiden van het takenpakket.
Het basistakenpakket dat verplicht uitgevoerd dient te worden door de omgevingsdiensten vloeit
voort uit de eerdere packagedeal tussen het Rijk, het IPO en de VNG uit juni 2009, en ziet kort
gezegd op het namens gedeputeerde staten of het college van burgemeester en wethouders:

i) inhoudelijk voorbereiden van omgevingsvergunningen voor milieu en omgevingsvergunningen

beperkte milieutoets, ii) houden van toezicht op de naleving van de milieuwetgeving inclusief het
Activiteitenbesluit, en iii) de handhaving daarvan.

Voor een volledig overzicht van omgevingsvergunningen en activiteiten die door de omgevingsdiensten worden uitgevoerd, zie bijlage IV bij het Bor.

Ten aanzien van IPPC-categorie 4 (chemie)- en BRZO-inrichtingen geldt dat vanaf 1 juli 2017

de volgende zes omgevingsdiensten bevoegd zijn om de hiervoor genoemde taken uit te oefenen:

Omgevingsdienst Groningen, Omgevingsdienst Regio Nijmegen, Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, DCMR Milieudienst Rijnmond, Omgevingsdienst Midden- en West Brabant en RUD Zuid
Limburg (zie bijlage V bij het Bor). Dit heeft er bijvoorbeeld toe geleid dat de hiervoor genoemde

taken, die eerst door de Omgevingsdienst ZHZ werden uitgevoerd, sinds 1 juli 2017 zijn overgeheveld naar DCMR Milieudienst Rijnmond (zie het volgende bericht).
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Vaststellen van uitvoerings- en handhavingsbeleid
Artikel 7.2 van het Bor schrijft dwingend voor dat de betrokken bestuursorganen voor de bestuurs-

rechtelijke uitvoering en handhaving van onder andere de Wabo uitvoerings- en handhavingsbeleid
dienen vast te stellen. Zij dienen in een of meer documenten gemotiveerd aan te geven welke

doelen zij zichzelf stellen bij de uitvoering en handhaving en welke activiteiten zij daartoe zullen

uitvoeren. Bestuursorganen die deelnemen in een omgevingsdienst, dienen gezamenlijk een uniform
uitvoerings- en handhavingsbeleid vast te stellen voor de taken die in ieder geval door omgevingsdiensten moeten worden uitgevoerd.

Uit het uitvoerings- en handhavingsbeleid moet ten minste blijken:
▪

welke prioriteiten deze bestuursorganen stellen bij de uitvoering van de voorgenomen

▪

de methodiek die zij zullen hanteren om de gestelde doelen te bereiken;

▪
▪

activiteiten;

welke objectieve criteria ter beoordeling van aangevraagde omgevingsvergunningen
zij zullen hanteren; en

wat hun werkwijze bij vergunningverlening en het afhandelen van meldingen zal zijn.

Wij merken daarbij op dat het vaste jurisprudentie is dat een bestuursorgaan weliswaar mag prioriteren bij het vaststellen van zijn handhavingsbeleid, maar dat het in beginsel verplicht is te hand-

haven, indien een derde daarom verzoekt (zie voor de beginselplicht tot handhaving het volgende

blog). Het handhavingsbeleid van de omgevingsdienst dient voorts te worden vastgesteld in over-

eenstemming met het Openbaar Ministerie. Zie over de invloed van het strafrecht als voorbeeld een
eerder blog over het BRZO+ jaarplan 2015.

Inspectieview Milieu
Tot slot wordt met het Besluit VTH een wettelijke basis gecreëerd voor Inspectieview Milieu. Artikel
5.8, eerste lid, van de Wabo verplicht betrokken bestuursorganen de gegevens waar zij in verband

met de uitvoering en handhaving van die taken over beschikken, aan elkaar te verstrekken. Met de

toevoeging van paragraaf 7.3 aan het Bor worden de betrokken bestuursorganen geacht voortaan te
werken met Inspectieview Milieu. Inspectieview Milieu is een beveiligde website waarin vergunningverleners en toezichthouders informatie over inrichtingen en andere objecten uitwisselen. Omge-

vingsdiensten kunnen hun bevindingen daarin opslaan, die op hun beurt kunnen worden geraad-

pleegd door alle bij Inspectieview Milieu aangesloten organen, zoals bijvoorbeeld ook de Inspectie

SZW. Ook het Openbaar Ministerie is aangesloten bij Inspectieview Milieu. Hiermee wordt ook vol-

daan aan de verplichting in de Wabo om ook gegevens te verstrekken aan de betrokken strafrechtelijke instanties. Het is dus ook hier van belang om te realiseren dat de oﬃcier van justitie alle informatie die op Inspectieview Milieu staat kan inzien en daar nieuwe informatie aan kan toevoegen.

Afrondend
De Wet VTH en het Besluit VTH verplichten bestuursorganen om bepaalde milieutaken door omgevingsdiensten te laten uitvoeren en handhaven. De omgevingsdiensten hebben hierdoor een nog
belangrijkere rol gekregen dan voorheen.
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Klimaat

Een gewijzigd wetsvoorstel voor een klimaatwet;
de hoofdlijnen op een rijtje

Het klimaat is een ‘hot’ politiek item. Kamerleden Klaver en Samsom dienden het
wetsvoorstel voor de Klimaatwet in. Maandag 30 januari 2017 is het gewijzigde
wetsvoorstel bij de Tweede Kamer ingediend. De wijzigingen zijn aangebracht
naar aanleiding van het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State
(“Afdeling advisering”). Wij zetten de belangrijkste punten in dit blog op een rij.

De Klimaatwet
De Klimaatwet schept een wettelijk kader waarmee de regering wordt gedwongen tot het ontwikkelen van beleid voor het terugdringen van de Nederlandse emissies van broeikasgassen en het

verhogen van het aandeel hernieuwbare energie. Op deze manier willen de initiatiefnemers invulling

geven aan de verantwoordelijkheid die Nederland heeft om de mondiale stijging van temperatuur en
de verandering van het klimaat te beperken.

Doel
Om dat doel te bereiken zijn ambitieuze doelstellingen voor het Nederlandse klimaatbeleid in de
Klimaatwet opgenomen, die strenger zijn dan de Europese doelstellingen:
▪

De uitstoot van emissies van broeikasgassen moet per 31 december 2030 55% minder, en

▪

Het aandeel hernieuwbare energie moet per 31 december 2050 100% zijn.

per 31 december 2050 zelfs 95% minder zijn, ten opzichte van de emissies in 1990.

De broeikasgasreductiedoelstellingen zien op zowel sectoren die onder het EU Emissions Trading
System (“EU ETS”)vallen, als sectoren die daar niet onder vallen.

De doelen zijn politiek afdwingbaar en overstijgen kabinetsperioden, waardoor het klimaatbeleid
volgens de initiatiefnemers bestand is tegen de zogenoemde ‘tragedie van de horizon’.

Instrumentarium
De Klimaatwet voorziet in doelen voor het regeringsbeleid ten aanzien van de reductie van broeikasgassen en hernieuwbare energie.

Deze doelen worden verankerd in het klimaatplan. Het klimaatplan bevat de hoofdzaken van het te
voeren klimaatbeleid. Het klimaatplan wordt iedere vijf jaar, en voor het eerst in 2019, opgesteld

door de regering met wetenschappelijke input van onder meer het Planbureau voor de Leefomge-

ving (“PBL”). Het klimaatplan bevat de hoofzaken van het te voeren klimaatbeleid voor de komende
vijf jaar, het bijbehorende emissiebudget, maatregelen om de doelstellingen te halen en indicatieve
doelstellingen voor duurzame energie, CO2 budget en energiebesparing voor de 10 jaar na het

klimaatplan. Tot slot bevat het klimaatplan ook een beschouwing hoe de doelstellingen voor de

planperiode en de 10 jaar erna passen binnen de lange termijn doelstellingen van de Klimaatwet.
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Op basis van het klimaatplan stelt de regering ieder jaar een klimaatbegroting op die vergelijkbaar is
met de jaarlijkse ﬁnanciële begroting. Hierin staat de samenhangende doelstelling voor de terugdringing van broeikasgassen, energiebesparing en de toename van het aandeel hernieuwbare

energie. Belangrijk is dat de klimaatbegroting ook inzichtelijk maakt wat nodig is om de doelstellingen uit het klimaatplan te behalen, zodat het parlement het regeringsbeleid hierop kan controleren.

Het PBL rapporteert jaarlijks over de voortgang ten opzichte van de doelstellingen uit het klimaatplan. Op basis daarvan stelt de regering jaarlijks een klimaatjaarverslag op. Hierin wordt verant-

woording afgelegd door de regering over de behaalde CO2 emissiereductie, energiebesparing en
toename van het aandeel hernieuwbare energie.

Advies van de Afdeling advisering
Hoewel de Afdeling advisering een wettelijk kader van het beleidsproces toejuicht, omdat het een
consistent beleid in opeenvolgende kabinetsperiodes bevordert, is de Afdeling advisering kritisch
over het wetsvoorstel.

Checks and balances: introductie Klimaatcommissie

Zo noemt de Afdeling de constructie kwetsbaar, omdat ‘handhaving’ en ‘overtreding’ in één hand

liggen, doordat de Klimaatwet slechts de regering en Staten-Generaal jegens elkaar bindt. Daarom
adviseert de Afdeling een aanvullend beoordelingsmechanisme in de Klimaatwet op te nemen.

Als reactie daarop is de Klimaatcommissie geïntroduceerd. Geïnspireerd door het Committee on

Climate Change. De Klimaatcommissie is een onafhankelijk en onpartijdig instituut dat over emissiebudgetten en andere aspecten van klimaatbeleid adviseert (zie hoofdstuk 7 van het wetsvoorstel).
Participatie

Verder geeft de Afdeling advisering de initiatiefnemers in overweging om een aanvullend mechanisme voor participatie en ﬁnanciering in de Klimaatwet op te nemen. Naar aanleiding daarvan is een
hoofdstuk (Hoofdstuk 6) over participatie ingevoegd. Op grond daarvan moet de verantwoordelijk

minister (Infrastructuur en Milieu) overleg voeren met bestuursorganen van provincies, waterschappen, gemeenten en overige relevante partijen.
Doelstellingen

De Afdeling advisering is kritisch ten aanzien van de doelstellingen die strenger zijn dan de Europese doelstellingen. Die kritiek geldt met name ten aanzien van een strengere doelstelling dan

Europa voor de sectoren die al onder het ETS vallen. Zo wijst de Afdeling advisering op het moge-

lijke waterbedeﬀect; een strenger nationaal doel, zal er slechts toe leiden dat op een later moment of
op een andere plaats, in Europa méér kan worden uitgestoten. Ook dreigt het gevaar van carbon
leakage, waarbij energie-intensieve sectoren zich verplaatsen naar landen buiten de EU, als daar
minder strenge emissiebepalingen bestaan. Ook wijst de Afdeling advisering op het mogelijke
eenzijdige concurrentienadeel voor Nederlandse bedrijven (in met name de ETS-sectoren).

De Afdeling advisering vindt een afzonderlijke doelstelling voor het aandeel hernieuwbare energie

niet nodig. Hernieuwbare energie is, naast energiebesparing, volgens de Afdeling een middel dat is

gericht op het bereiken van de doelstelling van het reduceren van broeikasemissies. Bovendien wijst

de Afdeling advisering op de remmende werking die een in de wet geﬁxeerd doel voor hernieuwbare
energie op de technologische ontwikkelingen kan hebben. De Afdeling advisering geeft daarom in
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overweging af te zien van het in de wet opnemen van een geﬁxeerde doelstelling voor het aandeel
hernieuwbare energie.

De initiatiefnemers leggen deze kritiek naast zich neer en houden eraan vast dat er aanvullende
nationale maatregelen moeten worden getroﬀen, omdat het Europese systeem volgens hen

tekortkomingen vertoont. Dat betekent onder meer dat de Klimaatwet – nog steeds – de stringente
doelstelling bevat van 100% hernieuwbare energie.

Afdwingbaarheid – Urgenda revisited?
In beginsel zijn de doelstellingen van de Klimaatwet bedoeld als beleidsdoelstellingen voor de

regering. De Afdeling advisering wijst er echter op dat de doelstellingen zo zijn geformuleerd dat het
bindende, afdwingbare verplichtingen lijken waarop burgers en organisaties zich kunnen beroepen
als ze niet worden gerealiseerd. Een herkenbaar fenomeen na de Urgenda-uitspraakvan 24 juni

2015. De initiatiefnemers nemen dit echter voor lief en laten het aan de rechter om te beoordelen
of de doelstellingen daadwerkelijk in rechte afdwingbaar zijn.

Afronding
Wij zien dat de wetgever steeds meer wet- en regelgeving op nationaal niveau wil vaststellen die

(verdergaande) eisen aan het bedrijfsleven stelt wat betreft energiebesparing en het terugdringen

van emissies. Daar is niet alleen deze Klimaatwet een voorbeeld van, maar ook het voornemen van
de minister van Economische Zaken om een energiebesparingsverplichting voor de energie-inten-

sieve industrie in het Activiteitenbesluit op te nemen (zie de Voortgangsrapportage Energieakkoord
2016 en uitvoering Urgenda-vonnis van 23 december 2016).

Niet alleen de sectoren die onder het ETS vallen, maar ook andere sectoren moeten zodoende op
bedacht zijn op strengere wet- en regelgeving op het gebied van emissiereductie en
energiebesparing.
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Grond

Nieuwe hoop voor gemeenten die grond verloren
door verjaring? (deel I)

Ongewenst verlies van gemeentegrond door verjaring is een probleem waar veel
gemeenten mee kampen. Weliswaar gelden er strenge eisen voor burgers die
aanspraak maken op verkrijging van bijvoorbeeld een perceel openbaar groen
door verjaring, maar uniek is het zeker niet.
Recent heeft de Hoge Raad een mogelijkheid beschreven hoe gemeenten die grond door verjaring
zijn kwijtgeraakt, deze toch terug kunnen krijgen. Het ei van Columbus, zo lijkt het. In dit feuilleton

van twee blogs bekijken wij eerst het recept van de Hoge Raad om verloren gegane grond terug te
krijgen en onderzoeken wij vervolgens of dit recept in alle gevallen kan worden gebruikt.

Inleiding
Veel gemeenten kennen het probleem. Een bewoner trekt een stukje gemeentegrond bij zijn tuin en
gaat zich na verloop van tijd als eigenaar daarvan gedragen. Onderneemt de gemeente geen actie,
dan kan de bewoner door tijdsverloop van 20 jaren ook eigenaar worden. Het betreft de verjaring

van artikel 3:105 BW, waar wij in het tijdschrift Bouwrecht (BR 2010/101 en BR 2012/160) al eerder
aandacht aan besteedden. De VNG ondersteunt gemeenten al jaren in deze lastige problematiek

met ledenbrieven en modellen voor stuitingsbrieven, maar het blijft lastige materie. Een arrest van de
Hoge Raad van 24 februari 2017 (ECLI:NL:HR:2017:309) illustreert hoe lastig het kan zijn, maar het
biedt ook hoop. De Hoge Raad geeft aan het slot van het arrest namelijk een ongevraagd advies

waar gemeenten hun voordeel mee kunnen doen. In eerdere reacties op dit arrest is wel gesteld dat
gemeenten na verlies van de eigendom van gemeentegrond nog eens 20 jaar hebben om deze

eigendom weer terug te vorderen. In totaal 40 jaar dus. In deze blog bekijken wij of het inderdaad zo
eenvoudig ligt.

De casus
Het gaat in deze zaak om een stuk grond in Drunen. De eigenaar van dit stuk grond heeft het

perceel in 1973 gekocht. Op een goed moment heeft hij een aangrenzend stuk bosgrond, dat in

eigendom van de gemeente was, bij zijn perceel getrokken en omheind. Hij plaatste een afrastering
om het stuk grond met daarin een toegangspoortje. In de loop van de tijd plaatste hij twee bos-

hutten op de bosgrond en maakte een jeu-de-boule-baan. In 2003 wilde de gemeente werkzaam-

heden gaan uitvoeren op het bosperceel, toen zij ontdekte dat de eigenaar het stuk grond in gebruik
had genomen. De gemeente wilde het stuk bosgrond terug van de eigenaar. De eigenaar koos

echter de aanval en vorderde een verklaring voor recht dat hij het stuk bosgrond door verjaring in
eigendom had gekregen. Deze aanval bleek de beste verdediging; nadat hij bij de rechtbank bot

ving, gaf het Hof hem gelijk en in dit arrest bevestigt de Hoge Raad dit oordeel. De eigenaar is door
verjaring eigenaar geworden van het stuk bosgrond.
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Juridisch kader in een notendop
Er is in dit geval sprake van een bezitter te kwader trouw. Een persoon is de bezitter van een goed

als hij dit goed voor zichzelf houdt (artikel 3:107 lid 1 jo. 3:108 BW). Hij oefent de feitelijke macht uit
over het goed en pretendeert rechthebbende te zijn: zogenoemde bezitsdaden. De vraag of – en zo
ja, wanneer iemand bezitter is geworden, moet worden beantwoord aan de hand van de uiterlijke
feiten en verkeersopvattingen.

Een persoon kan onder meer – zoals in dit geval – bezitter worden van een goed door inbezitneming. Er is sprake van inbezitneming van een goed als een persoon een zodanige macht gaat uit-

oefenen over dat goed, dat het bezit van de oorspronkelijke bezitter wordt beëindigd (artikel 3:113
lid 2 BW). Ook dit wordt beoordeeld aan de hand van verkeersopvattingen.

Degene die een goed bezit op het moment dat de rechtsvordering tot revindicatie door de oorspronkelijke eigenaar verjaart, wordt op dat moment eigenaar van het goed (artikel 3:105 BW).

Er is hier zuiver geformuleerd sprake van ‘verkrijging in aansluiting op de extinctieve verjaring van

de rechtsvordering tot beëindiging van het bezit’. Een bezitter te kwader trouw kan op deze manier
eigenaar worden. De verjaringstermijn hiervoor is twintig jaar (artikel 3:306 BW). Deze verjarings-

termijn begint te lopen de dag nadat de niet-rechthebbende bezitter is geworden, zo volgt uit artikel
3:314 lid 2 BW.

De Hoge Raad over de verjaring
Bij de Hoge Raad staat de vraag centraal of de eigenaar door verjaring eigenaar van het stuk bosgrond is geworden.

De Hoge Raad oordeelt dat voor het vaststellen van ‘bezit’ niet is vereist dat de rechthebbende –
de gemeente – weet heeft van de bezitsdaden; dat zij hiervan kennis draagt. Het is voldoende

dat de bezitsdaden naar buiten toe kenbaar zijn; men kán het weten. Hier doet niet aan af dat de

Gemeente slechts na onderzoek op de hoogte kon raken van de bezitsdaden, omdat de percelen
moeilijk begaanbaar en moeilijk toegankelijk zijn.

In dit geval is er duidelijk – kenbaar – sprake geweest van inbezitneming, dat de gemeente hier

geen kennis van heeft gehad doet niet af aan het bezit. Met de inbezitneming is de verjaringstermijn
begonnen en heeft de eigenaar na twintig jaar de eigendom over het stuk bosgrond verkregen.

Een ongevraagd advies van de Hoge Raad
Kunnen de gevolgen van de verjaring ongedaan worden gemaakt?

Met bovenstaand oordeel lijkt het geschil ten einde te zijn gekomen. De Gemeente is haar grond
kwijt geraakt en de eigenaar heeft het stuk bosgrond in eigendom verkregen. Dit zou echter een

Pyrrusoverwinning voor de eigenaar kunnen blijken. De Hoge Raad gaat namelijk nog een stapje
verder en geeft enkele overwegingen ten overvloede.

Verjaring is gebaseerd op de wens om de juridische werkelijkheid in overeenstemming te laten

komen met de feitelijke werkelijkheid. Hier doet echter niet aan af dat de voormalige eigenaar een

vordering uit onrechtmatige daad kan instellen tegen de nieuwe eigenaar, die aanvankelijk bezitter
te kwader trouw was. Een persoon die een zaak in bezit neemt en houdt, terwijl hij weet dat een

ander daarvan eigenaar is, handelt tegenover die eigenaar immers onrechtmatig. De Hoge Raad
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trekt een vergelijking met een dief, die ook na 20 jaar eigenaar wordt van het gestolene. De Hoge
Raad onderschrijft een opmerking van de minister uit 2004:

“Op grond van de algemene regeling van artikel 3:105 lid 1 BW jo artikel 3:306 BW wordt de bezitter
inderdaad na 20 jaren eigenaar van de gestolen zaak, ook al is hij niet te goeder trouw. (…)

Een en ander sluit niet uit dat na het intreden van de verjaringstermijn zowel de dief als de koper

aansprakelijk zijn uit onrechtmatige daad waarbij vergoeding van de schade «in natura» kan plaatsvinden, namelijk door teruggave van de gestolen zaak.” (Aanhangsel Handelingen II nr. 332, Vergaderjaar 2004–2005)

Als ook aan de overige vereisten van onrechtmatige daad is voldaan, kan de voormalige eigenaar

vorderen dat de bezitter de schade vergoedt die hij als gevolg van het onrechtmatig handelen lijdt.
Door het onrechtmatig handelen lijdt de voormalig eigenaar immers schade: hij heeft hierdoor

(uiteindelijk) de eigendom over het goed verloren. De verkrijgende verjaring staat niet aan deze

vordering in de weg. De nieuwe eigenaar kan in deze procedure de voormalige eigenaar niet tegenwerpen dat hij niet regelmatig onderzoek heeft gedaan naar eventuele inbezitneming, om zo te
betogen dat er sprake is van eigen schuld of ontbreken van causaal verband.

Als de nieuwe eigenaar nog steeds in het bezit is van de zaak, ligt het voor de hand dat hij de

schade in natura vergoedt. Hij draagt dan als schadevergoeding de eigendom van het in bezit

genomen goed terug over aan de voormalige eigenaar, in plaats van een schadevergoeding in
geld (artikel 6:103 BW).

De Hoge Raad heeft de positie van de Gemeente hiermee verduidelijkt. Een vordering tot vergoed-

ing van schade (bijvoorbeeld op grond van onrechtmatige daad) verjaart vijf jaar na het moment dat
de benadeelde bekend is geworden met zijn eigendomsverlies – te weten: het moment dat de verjaring is voltooid en de eigendom over gaat op de bezitter te kwader trouw – en met de daarvoor
aansprakelijke persoon. De verjaringstermijn eindigt in elk geval twintig jaar na de schadeveroor-

zakende gebeurtenis (het eigendomsverlies). Op deze manier heeft de Gemeente in wezen maximaal 40 jaar de tijd om haar in bezit genomen grond terug te krijgen.

Een recept dat niet kan mislukken?
Het oordeel van de Hoge Raad is duidelijk: als een eigenaar zijn grond door verjaring is kwijt geraakt
aan een bezitter te kwader trouw, kan de voormalig eigenaar de grond als schadevergoeding terug-

vorderen op grond van onrechtmatige daad. In een volgend blog onderzoeken wij of dit recept in alle
gevallen kan worden gebruikt. Is dit inderdaad het ei van Columbus?
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Grond

Nieuwe hoop voor gemeenten die grond verloren
door verjaring? (deel II)

Veel gemeenten hebben te kampen met het probleem van ongewenst grondverlies
door verjaring. Recent heeft de Hoge Raad een belangwekkend arrest gewezen voor
deze verjaringspraktijk. In dit arrest beschrijft de Hoge Raad een nadere mogelijkheid
om verloren gegane grond terug te krijgen.
In dit feuilleton van twee blogs hebben wij in deel 1 stilgestaan bij het recept van de Hoge Raad

om deze grond terug te krijgen. In dit tweede deel onderzoeken wij of het recept van de Hoge Raad
in alle gevallen kan worden gebruikt.

Het recept van de Hoge Raad
De Hoge Raad overweegt in het arrest d.d. 24 februari 2017 (ECLI:NL:HR:2017:309) dat een eigenaar van een stuk grond die zijn perceel door inbezitneming en verjaring is kwijt geraakt aan een

bezitter te kwader trouw, deze grond als schadevergoeding in natura terug kan vorderen op grond
van onrechtmatige daad.

Dit recept van de Hoge Raad is in een statische situatie goed toepasbaar. De inbezitnemer is in dit
geval bezitter gebleven van het stuk grond, tijdens de verjaringstermijn van 20 jaar en ook daarna.
De voormalig eigenaar kan van deze persoon de grond terugvorderen als schadevergoeding.

Maar hoe zit het als er wisselingen van de wacht plaatsvinden? Hierna zullen wij twee dynamische
situaties schetsen, waarbij diverse juridische vragen aan bod komen die in het arrest van de Hoge

Raad onbeantwoord zijn gebleven. Wij zullen bezien of het recept van de Hoge Raad ook voor deze

gevallen zonder meer kan worden gebruikt. Maar eerst gaan wij in op de termijn om (in een statische
situatie) de grond terug te krijgen met het recept van de Hoge Raad.

40 jaar om grond terug te krijgen?
In veel reacties op het arrest van de Hoge Raad wordt gesuggereerd dat een voormalig grond-

eigenaar in totaal veertig jaar de tijd heeft om zijn grond terug te vorderen. Gedurende de eerste

twintig jaar op grond van revindicatie en gedurende de tweede twintig jaar op grond van onrechtmatige daad. Dat klopt lang niet altijd.

De bezitter (te kwader trouw) wordt na twintig jaar de eigenaar van het in bezit genomen stuk

grond, op grond van artikel 3:105 BW jo. 3:306 BW. Na deze termijn kan de voormalig eigenaar
een schadevergoedingsvordering uit onrechtmatige daad instellen tegen de nieuwe eigenaar.

Deze vordering tot vergoeding van schade verjaart vijf jaar na het moment dat de benadeelde

bekend is geworden met zijn eigendomsverlies én met de daarvoor aansprakelijke persoon (art.

3:310 lid 1 BW), en verjaart in elk geval twintig jaar na dat moment. Dat laatste is het geval als de
identiteit van de aansprakelijke persoon niet bekend wordt of pas in de laatste vijf jaar.
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Indien de voormalig grondeigenaar al eerder achter de identiteit van de nieuwe eigenaar komt,

verandert de zaak. Vanaf dat moment heeft hij nog vijf jaar om een schadevergoedingsvordering

in te stellen. De termijn van veertig jaar gaat dan dus niet op. De totale termijn om de grond terug
te vorderen is dan minimaal 25 jaar (twintig jaar verjaring van de revindicatievordering + vijf jaar
verjaring schadevergoedingsvordering).

Waar gemeenten voorheen dachten dat ze slechts twintig jaar hadden om in bezit genomen grond
terug te krijgen, hebben zij met het recept van de Hoge Raad een tijdswinst geboekt van in ieder

geval vijf jaar. Na veertig jaar is het echter helemaal klaar, en zijn de mogelijkheden om grond terug
te krijgen ten einde.

Wisseling van de wacht na eigendomsverkrijging
Uit het arrest van de Hoge Raad volgt dat de voormalig grondeigenaar zijn stuk grond met een on-

rechtmatigedaadsvordering als schadevergoeding terug kan vorderen van degene die door verjaring
eigenaar is geworden van het stuk grond. Wat zijn de gevolgen voor deze vordering als de nieuwe
eigenaar het stuk grond verkoopt aan een derde? Tegen wie kan de voormalig grondeigenaar een

vordering instellen, tegen degene die na inbezitneming door verjaring eigenaar is geworden of tegen
de derde die vervolgens door overdracht eigenaar is geworden?

Civielrechtelijk is degene die eigenaar is van het stuk grond bevoegd om over te dragen. Door de

inbezitneming en verjaring is de inbezitnemer eigenaar geworden en heeft hij zodoende de beschikkingsbevoegdheid over het stuk grond verkregen. Hij kan het stuk grond rechtsgeldig verkopen en

overdragen aan een derde, omdat hij kan voldoen aan de drie vereisten van overdracht, genoemd in

artikel 3:84 BW. Er is sprake van (i) een geldige titel (koop), (ii) levering en (iii) beschikkingsbevoegdheid.

Kan nu de voormalig grondeigenaar enkel tegen de inbezitnemende eigenaar een onrechtmatigedaadsvordering instellen of ook tegen diens rechtsopvolger?

Dit komt niet aan de orde in het arrest van de Hoge Raad. Enerzijds lijkt het arrest te suggereren dat
enkel tegen de inbezitnemende eigenaar een onrechtmatigedaadsvordering kan worden ingesteld.
In het arrest staat namelijk: “Een persoon die een zaak in bezit neemt en houdt, wetende dat een

ander daarvan eigenaar is, handelt tegenover die eigenaar immers onrechtmatig”. De onrechtmatige
daad ziet op het in bezit nemen én houden van het stuk grond. De derde-eigenaar heeft dan niet
onrechtmatig gehandeld. Anderzijds lijkt het arrest te suggereren dat ook de derde-eigenaar uit

onrechtmatige daad kan worden aangesproken. De Hoge Raad haalt een citaat van de minister

over de werking van art. 3:105 lid 1 BW (eigendomsverkrijging door verjaring) aan. Dit citaat luidt:
“Op grond van de algemene regeling van artikel 3:105 lid 1 BW jo artikel 3:306 BW wordt de

bezitter inderdaad na 20 jaren eigenaar van de gestolen zaak, ook al is hij niet te goeder trouw. (…)
Een en ander sluit niet uit dat na het intreden van de verjaringstermijn zowel de dief als de

koper aansprakelijk zijn uit onrechtmatige daad waarbij vergoeding van de schade «in natura»

kan plaatsvinden, namelijk door teruggave van de gestolen zaak.” (Aanhangsel Handelingen II
nr. 332, Vergaderjaar 2004–2005).
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Uit dit citaat volgt dat ook de koper van de in bezit genomen – ‘gestolen’ – grond uit onrechtmatige
daad kan worden aangesproken en zodoende ook van hem het stuk grond als schadevergoeding

kan worden teruggevorderd. De onrechtmatige handeling van de koper ziet dan op heling. Zo volgt
ook uit het citaat van de minister (dit gedeelte is niet opgenomen in het arrest van de Hoge Raad):

“Op grond van de algemene regeling van artikel 3:105 lid 1 BW jo artikel 3:306 BW wordt de bezitter
inderdaad na 20 jaren eigenaar van de gestolen zaak, ook al is hij niet te goeder trouw. Maar daarbij
moet wel worden aangetekend dat indien de dief na twintig jaar wachten eigenaar van de zaak is
geworden, de koper die bekend is met de voorgeschiedenis, zich bloot stelt aan strafrechtelijke
vervolging wegens opzetheling of schuldheling (art 416 en 417 bis Sr).”
(Aanhangsel Handelingen II nr. 332, Vergaderjaar 2004–2005).

Als (civielrechtelijke) onrechtmatige daad wordt (strafrechtelijke) heling aangemerkt. Als dit citaat

gevolgd wordt voor het voorliggende geval, zal de derde-eigenaar dus op grond van onrechtmatige

daad kunnen worden aangesproken indien hij op de hoogte was van de inbezitneming van de grond
en als het gevolg daarvan verkrijgen van de eigendom van het stuk grond. Vraag is hierbij hoe het

causaal verband tussen deze onrechtmatige daad en de geleden schade moet worden beoordeeld.
Lijdt de voormalige eigenaar rechtstreeks schade door de ‘heling’?

Wordt dit citaat niet gevolgd, of is de derde-eigenaar niet op de hoogte van de voorgeschiedenis,

dan kan onzes inziens enkel de inbezitnemende eigenaar worden aangesproken uit onrechtmatige
daad en zal hij de schadevergoeding in geld moeten voldoen, nu hij niet meer de grond terug kan

geven. In een dynamische situatie blijft kennis van de voorgeschiedenis dus belangrijk. Juist dit is
bewijstechnisch nu zo lastig.

Wisseling van de wacht tijdens verjaringstermijn eigendomsverkrijging
Ook een andere dynamische situatie is denkbaar: de inbezitnemer draagt het stuk grond tijdens
de eerste twintig jaar, de verjaringstermijn tot verkrijging van de eigendom, over aan een derde.
In de statische situatie blijft de inbezitnemer de bezitter van het stuk grond, zodat hij, door het

verjaren van de revindicatievordering, na twintig jaar de eigenaar van het stuk grond wordt. Hoe zit

het met de overgang van eigendom als het stuk grond binnen deze twintig jaar van bezitter wisselt?
Moet deze nieuwe bezitter zelf het stuk grond twintig jaar in zijn bezit hebben voordat hij eigenaar

wordt van het stuk grond, zodat de verjaringstermijn vele malen langer kan worden? Nee, dat is niet
het geval. Voor het verjaren van de revindicatievordering is het niet relevant dat het stuk grond in
handen van een nieuwe bezitter komt. Degene die op het moment van het verjaren van de

revindicatievordering het stuk grond in zijn bezit heeft, wordt de eigenaar van het stuk grond.
Degene die dus twintig jaar na de inbezitneming het stuk grond bezit, verkrijgt de eigendom

daarover. De voormalig grondeigenaar is de eigendom over zijn stuk grond op dat moment kwijt.
Wat betekent deze bezitswissel gedurende deze verjaringstermijn voor de onrechtmatigedaads-

vordering? Deze vraag is onbeantwoord gebleven in het arrest van de Hoge Raad en is niet eenvoudig te beantwoorden. In dit geval komen diverse vragen op.
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De vraag rijst of er in dit hypothetische geval wel een onrechtmatige daad wordt gepleegd, zoals de
Hoge Raad heeft omschreven in haar arrest. de Hoge Raad formuleert in haar arrest het onrechtmatige handelen als het te kwader trouw ‘in bezit nemen en houden’ van de grond. In dit geval

wordt echter in bezit genomen en overgedragen. Is er dan nog sprake van een onrechtmatige daad
zoals bedoeld door de Hoge Raad?

Als wordt geconcludeerd dat er sprake is van een onrechtmatige daad kan de vraag worden gesteld
wie vervolgens tot schadevergoeding kan worden aangesproken. Heeft de inbezitnemer onrechtmatig gehandeld en kan van hem schadevergoeding in geld worden gevorderd? Of kan van de

derde persoon de grond als schadevergoeding worden teruggevorderd? De Hoge Raad merkt als

schadeveroorzakende gebeurtenis, in de zin van artikel 3:310 BW, het overgaan van de eigendom
(als gevolg van verjaring van de rechtsvordering tot revindicatie) aan. Dit gebeurt in dit hypothe-

tische geval op het moment dat een derde de grond in bezit heeft. Deze derde was niet de inbezitnemer maar heeft wel de verjaring voltooid. Kan deze derde, die eigenaar wordt, zodoende uit

onrechtmatige daad worden aangesproken? Is het hiervoor relevant of deze persoon te goeder of te
kwader trouw is?

Uit de eerder aangehaalde citaten van de minister, waar de Hoge Raad haar overwegingen (mede)
op baseert, kan worden afgeleid dat het ook voor deze situatie relevant is of de derde persoon

bekend was met de voorgeschiedenis. De mogelijkheid om deze derde persoon, die eigenaar wordt,
uit onrechtmatige daad uit te spreken, lijkt eerder aangenomen te kunnen worden als deze persoon
te kwader trouw was. Ook hierover bestaat echter nog geen duidelijkheid.

Conclusie
Het recept van de Hoge Raad lijkt hoopgevend. In een statische situatie, zonder wisselingen van

bezitters en eigenaren, zal dit grondeigenaren die hun grond door inbezitneming kwijt zijn geraakt,

zoals gemeenten, zeker helpen. Het recept is echter in situaties waarin wel wisselingen van bezitter

en eigenaar plaatsvinden niet zonder meer één op één toepasbaar. Er blijven veel vragen open voor
deze dynamische situaties, terwijl deze in onze ervaring veel vaker voorkomen dan de relatief

eenvoudige statische situatie, waarin de grondeigenaar alleen met de oorspronkelijke inbezitnemer

te maken heeft. De juichstemming die uit sommige commentaren op dit arrest spreekt, mag dus wel
een beetje gerelativeerd worden.
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