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1. Inleiding  
 
1.1.  Aanleiding voor het onderzoek 
 
 
In het rapport ‘Ongekend onrecht’1 van de Parlementaire ondervragingscommissie 
Kinderopvangtoeslag (POK) over de toeslagenaffaire, is stevig kritiek geuit op de handelwijze van de 
bestuursrechter. Hij zou de uitvoering van regelgeving spijkerhard in stand hebben gehouden. De 
rechtsbescherming van burgers is ernstig tekort geschoten en ruim 26.000 ouders zijn door de 
handelwijze van de overheid en de bestuursrechtspraak gedupeerd geraakt.2 De bestuursrechter heeft 
nagelaten zijn belangrijke taak – het bieden van rechtsbescherming aan individuele burgers – goed uit 
te voeren. De commissie betoogt onder meer dat de bestuursrechter intensiever moet toetsen en zelfs 
de mogelijkheid moet krijgen om wetsbepalingen van dwingend recht buiten toepassing te laten.3  
 
In Nederland kent de rechtspraak een cultuur van constitutionele terughoudendheid waarin het 
gevoelig ligt om regels – afkomstig van democratisch gelegitimeerde organen – aan de rechter voor te 
leggen.4 Een afspiegeling hiervan is artikel 8:3, eerste lid Awb: de onmogelijkheid van rechtstreeks 
beroep tegen algemeen verbindende voorschriften (hierna: avv’s). In de literatuur wordt veelvuldig 
over dit artikel gedebatteerd5 en reeds bij de invoering van de Awb heeft het parlement geadviseerd 
om de bepaling (op een later moment) te schrappen.6 Het openstellen van rechtstreeks beroep tegen 
avv’s wordt gezien als een verbeterpunt in de terughoudende toetsing van wetgeving door de 
bestuursrechter. Toch heeft de wetgever deze bepaling tot op heden in stand gelaten. 
 
De toeslagenaffaire geeft aanleiding om de rechtsbescherming van de burger tegen avv’s nader te 
onderzoeken en – waar nodig – te verbeteren. Het is daarbij zinvol zo niet noodzakelijk om artikel 8:3, 
eerste lid Awb opnieuw te toetsen. Naast het individuele belang moet rekening worden gehouden met  
het algemene belang: de rechtszekerheid van avv’s. Hiertoe wordt in dit onderzoek het 
evidentiecriterium belicht en wordt beoordeeld of dit criterium – als rechtstreeks beroep tegen avv’s 
mogelijk is – een instrument kan zijn om de rechtszekerheid van avv’s te waarborgen. Dit brengt mij 
tot de centrale onderzoeksvraag: 
Is de tijd rijp om art. 8:3, eerste lid Awb te schrappen en welke betekenis dient hierbij aan het 
evidentiecriterium toe te komen?  

 
1 Kamerstukken II 2020/21, 35510, nr. 2. 
2 Zijlstra, NTB 2021/60. 
3 Kamerstukken II, 2020/21, 35510, nr. 2, p. 5. 
4 Schuurmans & Voermans 2010, p. 812. 
5 Zie bijv. Schuurmans & Voermans 2010, p. 809-831; Schutgens 2017, p. 111; Huisman 2019, p. 150-151; Polak 2019, p. 57-67. 
6 Kamerstukken II 1992/93, 22495, nr. 19. 
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1.2. Plan van behandeling 
 
 
Hoofdvraag:  

 Zijn de gevoerde argumenten nog valide om artikel 8:3, eerste lid Awb in stand te houden? 
 
In de eerste paragraaf van hoofdstuk 2 wordt artikel 8:3, eerste lid Awb onder de loep genomen. De 
argumenten worden besproken die de wetgever heeft opgeworpen om de uitsluiting van beroep tegen 
avv’s in te voeren én welke argumenten deze bepaling in stand houden. Dat rechtstreeks beroep tegen 
avv’s onmogelijk is, betekent niet dat de burger tegen deze voorschriften geen rechtsbescherming 
heeft. De mogelijkheid bestaat om bij de burgerlijke rechter rechtstreeks tegen een avv op te komen 
op basis van een vordering uit onrechtmatige daad ex art. 6:162 BW.7 In de tweede paragraaf wordt 
onderzocht of deze rechtsingang de burger (voldoende) rechtsbescherming biedt wanneer hij een avv 
onrechtmatig vindt. De deelvragen luiden: 

 Waarom is artikel 8:3, eerste lid Awb ingevoerd en tot op heden in stand gehouden? 
 Hoe zinvol is de rechtsgang bij de burgerlijke rechter wanneer de burger rechtstreeks tegen een 

avv  wil opkomen via een onrechtmatige daadsactie? 
 

Hoofdvraag: 
 Is de huidige exceptieve toetsing van avv’s door de bestuursrechter voldoende intensief en 

wordt indringender getoetst aan algemene rechtsbeginselen? 
 
Naast de rechtsingang bij de burgerlijke rechter, bestaat de mogelijkheid om avv’s indirect te laten 
toetsen middels een exceptieve toetsing door de bestuursrechter: hij toetst dan het avv aan hoger 
recht of algemene rechtsbeginselen als de burger in beroep gaat tegen een appellabel besluit en de 
ongeldigheid inroept van de bepaling waarop het besluit rust.8 Hoofdstuk 3 behandelt de exceptieve 
toets van avv’s en de toepassing hiervan door bestuursrechters. In de eerste paragraaf wordt 
besproken hoe deze toets met de maatstaf uit het Landbouwvliegers-arrest door de bestuursrechters 
terughoudend werd ingevuld. In de tweede paragraaf wordt onderzocht hoe de bestuursrechter op dit 
moment de exceptieve toets uitvoert en of deze toetsing is geïntensiveerd. De deelvragen luiden: 

 Hoe werd de exceptieve toets van avv’s – met de maatstaf uit het Landbouwvliegers- arrest – 
door de bestuursrechters ingevuld?  

 Hoe geven bestuursrechters op dit moment invulling aan de exceptieve toets? 
 
Hoofdvraag 

 Kan het evidentiecriterium (gehanteerd bij bestemmingsplannen) gebruikt worden om de 
bezwaren tegen rechtstreekse toetsing van avv’s (deels) weg te nemen? 

 
Eén van de argumenten om artikel 8:3, eerste lid Awb in stand te laten is, volgens de regering als 
medewetgever, de rechtsonzekerheid die bij het openstellen van rechtstreeks beroep tegen avv’s zou 
ontstaan. Het leerstuk van de formele rechtskracht wordt hierbij relevant en zou een openstelling 
bemoeilijken. Bij de exceptieve toets van bestemmingsplannen – die anders dan andere avv’s wel 
appellabel zijn9 - is echter een ontwikkeling gaande waarbij de Afdeling bestuursrechtspraak van de 
Raad van State (hierna: de Afdeling) de rechtszekerheid van avv’s in het kader van toetsing van 
bestemmingsplannen waarborgt met de extra horde van het evidentiecriterium.10 In de eerste 
paragraaf van hoofdstuk 4 wordt uiteengezet wat het evidentiecriterium omvat en middels een 
analyse van jurisprudentie onderzocht hoe de bestuursrechter dit criterium bij de exceptieve toets van 

 
7 Zie bijv. HR 31 december 1915, ECLI:NL:HR:1915:AG1773 (Guldemond/Noordwijkerhout). 
8 Schutgens 2017, p. 98. 
9 art. 8:2 Wro. 
10 De Vries, TO 2020/1. 
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bestemmingsplannen toepast. In de tweede paragraaf wordt bezien welke rol dit criterium kan spelen 
bij rechtstreeks beroep tegen (overige) avv’s. De deelvragen luiden: 

 Wat omvat het evidentiecriterium bij de exceptieve toetsing van een bestemmingsplan? 
 Hoe kan het evidentiecriterium bij overige avv’s worden ingezet wanneer rechtstreeks beroep 

open wordt gesteld? 
 
Tot slot wordt in hoofdstuk 5 het onderzoek afgesloten met de conclusie en volgt een aanbeveling 
omtrent de schrapping van artikel 8:3, eerste lid Awb. Ook wordt duidelijk  welke betekenis hierbij aan 
het evidentiecriterium dient toe te komen. 

 
 

1.3. Onderzoeksmethode 
 
 
Dit onderzoek betreft een descriptief en normatief onderzoek door middel van jurisprudentie- en 
literatuuronderzoek. Aan de hand van literatuur (zoals tijdschriftartikelen, boeken en VAR-
preadviezen), kamerstukken en wetgeving (en toelichting daarop), wordt een antwoord geformuleerd 
op de hoofdvragen middels de deelvragen waarna de centrale onderzoeksvraag beantwoord kan 
worden. De hoofdstukken 1 en 2 zijn voornamelijk beschrijvend, hoofdstuk 3 en 4 analyserend en 
hoofdstuk 5 is waarderend van aard.  
In de conclusie wordt duidelijk of de uitsluiting van rechtstreeks beroep tegen avv’s nog wel passend 
is of dat overtuigende argumenten kunnen worden gegeven om artikel 8:3, eerste lid Awb te kunnen 
schrappen. Dit onderzoek brengt de discussie over (wel of niet) openstellen van rechtstreeks beroep 
tegen avv’s bij de bestuursrechter opnieuw onder de aandacht en verschaft hiermee inzicht in de 
juridische betekenis die artikel 8:3, eerste lid Awb op dit moment heeft. De argumenten voor en tegen 
worden besproken en met de aanbeveling omtrent het evidentiecriterium levert dit onderzoek een 
bijdrage aan de wetenschappelijke (en nog altijd zeer levendige) discussie over het wel of niet in stand 
laten van artikel 8:3, eerste lid Awb.   
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2. De uitsluiting van rechtstreeks beroep tegen avv’s 
 
2.1. Inleiding 
 
 
De opzet van de Awb is het uniformeren van de bestuursrechtspraak waardoor met deze wet een 
einde kwam aan de chaos van regels die het bestuursrecht tot dat moment kenmerkte. Een heldere 
taakverdeling tussen de burgerlijke rechter en de bestuursrechter wordt beoogd, waarbij alleen de 
bestuursrechter – kort gezegd – bevoegd is in geschillen die zien op besluiten of daarmee gelijkgestelde 
handelingen.11 Op dit eenheidsstreven maakt artikel 8:3, eerste lid Awb duidelijk een inbreuk en past 
deze bepaling slecht in de structuur van de Awb.12 Waarom is dit artikel dan tóch door de wetgever 
ingevoerd en tot op heden in stand gehouden? 
Naast de gevoerde argumenten om rechtstreeks beroep tegen avv’s uit te sluiten, stelde de regering 
voorop dat de burgerlijke rechter rechtsbescherming kan bieden aan belanghebbenden omdat hem 
een oordeel kan worden gevraagd over de rechtmatigheid van avv’s op grond van de onrechtmatige 
daadsactie ex art. 6:162 BW.13 De vraag is dan of deze rechtsgang voor de burger wel voldoende 
toegankelijk en zinvol is wanneer hij een avv onrechtmatig vindt. In dit hoofdstuk wordt het 
bestaansrecht van artikel 8:3, eerste lid Awb onderzocht en de rechtsingang bij de burgerlijke rechter 
via een onrechtmatige daadsactie. Hierbij luidt de hoofdvraag:  

 Zijn de gevoerde argumenten nog valide om artikel 8:3, eerste lid Awb in stand te houden? 
Dit hoofdstuk heeft de volgende deelvragen: 

 Waarom is artikel 8:3, eerste lid Awb ingevoerd en tot op heden in stand gehouden? 
 Hoe zinvol is de rechtsgang bij de burgerlijke rechter wanneer de burger rechtstreeks tegen een 

avv op wil komen via een onrechtmatige daadsactie? 
In de tweede paragraaf worden de argumenten benoemd om artikel 8:3, eerste lid Awb in te voeren 
en welke argumenten deze bepaling tot op heden in stand houden. In de derde paragraaf wordt 
onderzocht of de rechtsgang bij de burgerlijke rechter wel voldoende rechtsbescherming aan de 
burger biedt wanneer hij met een onrechtmatige daadsactie tegen een avv opkomt. Tenslotte volgt in 
paragraaf vier de tussenconclusie en het antwoord op de hoofdvraag in dit hoofdstuk. 
 
 

2.2. Artikel 8:3, eerste lid Awb onder de loep 
 
 
Ook vóór de invoering van de Awb kende het Nederlandse bestuursrechtspraak geen bepaling waarin 
rechtstreeks beroep tegen avv’s mogelijk was. In de Nederlandse politieke traditie en de trias politica-
leer zit de angst om de kern van politieke resultaten aan de rechter voor te leggen, diep ingebakken.14 
Bij de invoering van de Awb vond de regering het zeker niet wenselijk om beroep tegen avv’s open te 
stellen. Zij gaf hiervoor meerdere argumenten:15 
- het belang van rechtszekerheid: door het openstellen van rechtstreeks beroep tegen avv’s zal 
onzekerheid bestaan over het wel of niet in werking kunnen treden van een avv. De strekking van een 
avv is immers dat deze zich leent voor herhaalde toepassing.  
- er moest niet ‘teveel overhoop’ worden gehaald.16 Met de invoering van de Awb werd de 
bestuursrechter geconfronteerd met nieuwe ontwikkelingen van een grote reorganisatie binnen de 

 
11 Schlössels, RUN 2016/196. 
12 Voermans 2017, p. 28. 
13 Kamerstukken II 1991/92, 22495, nr. 3, p. 92-93. 
14 Schuurmans & Voermans 2010, p. 809. 
15 Kamerstukken II 1991/92, 22495, nr. 3, p. 94. 
16 Kamerstukken II 1991/92, 22495, nr. 3, p. 92-95. 
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rechterlijke macht. Een uitbreiding van de rechtsmacht zou een verdere druk op deze reorganisatie 
leggen.  
- de vrees voor een aanzuigende werking. Wanneer rechtstreeks beroep tegen avv’s open wordt 
gesteld, zou het laagdrempelige bestuursrechtelijke proces meer burgers over de streep trekken om 
de rechtmatigheid van regels te bestrijden.17  
 
De Tweede Kamer accepteerde de argumenten van de regering maar wenste uiteindelijk een helder 
en uniform systeem waarbij rechtsbescherming voor de burger centraal staat. Een amendement 
inhoudende dat – vijf jaren na de inwerkingtreding van de Awb – beroep tegen avv’s mogelijk zou 
moeten worden en art. 8:2 Awb (oud) zou komen te vervallen, werd dan ook met ruime meerderheid 
aanvaard.18 In die periode konden de gerechten ervaring op doen met de Awb en de ontwikkelingen 
die met de grootschalige reorganisatie gemoeid was. Echter stelde de regering de datum van 1 januari 
1999 twee keer uit en gaf (ongeveer) dezelfde argumenten: overbelasting en de aanzuigende werking, 
de rechtszekerheid én de trias politica-leer die steeds in een andere vorm naar voren wordt gebracht: 
uitholling van de politieke democratie, controle dient toe te komen aan de Staten-Generaal en niet 
aan de rechter19 en de onwenselijkheid dat de rechter op de stoel van de bestuurder gaat zitten20. In 
de kern komt het er op neer dat rechterlijke toetsing van avv’s een onwenselijke inbreuk zou vormen 
op de positie van de politieke ambten.21 In 2012 wordt het artikel met de horizonbepaling om in de 
toekomst bestuursrechtelijk beroep tegen avv’s mogelijk te maken – zonder enig nader debat22 – in 
het kader van de Wet aanpassing bestuursprocesrecht geschrapt.23  
 
In de literatuur zijn vrijwel alle auteurs het eens om rechtstreeks beroep tegen avv’s mogelijk te 
maken.24 Zo stellen Schuurmans en Voermans dat de aangevoerde argumenten van de regering nog 
weinig valide zijn en de instandhouding van artikel 8:3, eerste lid Awb weinig houdbaar is.25 Ook 
merken zij terecht op dat de vraag – waarom inhoudelijk gezien rechtsbescherming tegen avv’s bij de 
bestuursrechter wenselijk zou zijn – in veel mindere mate bij de regering aan bod is gekomen. Zij 
ontkrachten de praktische argumenten met het volgende: 

 Na 15 jaar staat het stelsel van bestuursrechtspraak reeds stevig op zijn fundering. Wanneer 
artikel 8:3, eerste lid Awb wordt geschrapt, zal het voor burgers nog steeds efficiënter en 
goedkoper zijn om indirect beroep in te stellen tegen avv’s. Apart beroep instellen tegen een 
avv en daarna in een aparte procedure het gelijk proberen te halen over een 
uitvoeringsbeslissing, heeft volgens hen niet altijd zoveel zin. Het is inderdaad nog maar de 
vraag of burgers massaal gebruik zullen maken van de rechtstreekse beroepsmogelijkheid 
tegen avv’s als deze zou bestaan. Vaak is de burger zich pas bewust van een avv wanneer dit 
voor hem ongunstig uitvalt en / of wanneer hij hiermee te maken krijgt door een 
uitvoeringsbeslissing.  

Schuurmans en Voermans ontkrachten de trias politica argumenten met een opsomming van de 
volgende ontwikkelingen:26 

 Er is niet langer sprake van een verzuilde coalitie-democratie waarbij afspraken moeizaam tot 
stand zijn gekomen en de huiver bestaat dat de rechter daar een streep doorzet. Regelgeving 
komt steeds vaker tot stand door niet democratisch gelegitimeerde bestuursorganen. Wetten 
krijgen steeds meer een raamwerkkarakter waarna het aan het bestuur is overgelaten om 

 
17 Schuurmans & Voermans 2010, p. 812. 
18 Kamerstukken II 1992/93, 22495, nr. 19. 
19 Kamerstukken II 2003/04, 29279, 16, p. 12-13. 
20 Kamerstukken II 1996/97, 25383, nr. 1, p. 1-37 en Kamerstukken II 2003/04, 29279, 16, p. 12-13. 
21 Schutgens 2017, p. 116. 
22 Voermans 2017, p. 31. 
23 Stb. 2012, 682. 
24 Zie bijv. Barkhuysen & Den Ouden, NJB 2016/741; Barkhuysen, NJB 2015/1949; Polak 2015, p. 432; Van Male 2001, p. 69-91; Eijlander, NTB 1999, 
p. 143-149; Allewijn, NJB 1998, p. 787-788; Lubberdink 1996; Bok 1991, p. 206-210; Konijnenbelt, RegelMaat 1991, p. 121-122; Van der Vlies, NJB 
1991, p. 596; Van Male 1988, p. 353-357. 
25 Schuurmans & Voermans 2010, p. 809-831. 
26 Schuurmans & Voermans 2010, p. 817. 
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nadere keuzes te maken. Er zijn dan ook meer avv’s gekomen die – meer dan ooit – door het 
bestuur in delegatie worden vastgesteld en steeds minder als een echte daad van wetgeving 
kunnen worden gezien. 

 Het gevoerde argument van rechtsonzekerheid bij het openstellen van rechtstreeks beroep, 
ontkrachten Schuurmans en Voermans met het argument om ‘het gewoon eens te proberen’. 
Zij denken hierbij aan een korte termijn (bijvoorbeeld vier maanden) voor het instellen van 
rechtsmiddelen. Is het directe beroep ongegrond verklaard, dan stellen zij voor te werken met 
‘een vermoeden’. De regel wordt dan vermoed rechtmatig te zijn.27 Nadat beroepstermijnen 
zijn verstreken, moet volgens Schuurmans en Voermans geen formele rechtskracht aan avv’s 
worden toegekend. Een direct beroep tegen avv’s beoogt immers meer rechtsbescherming te 
geven en het dient niet om burgers in een ‘processuele val’ te laten leiden. Het vermoeden 
biedt dan een mildere tussenvorm. 

 
Ook Schutgens wijst de door de regering gevoerde argumenten in het VAR-preadvies 2017 stuk voor 
stuk van de hand: 

 de aanzuigende werking van het beroepsrecht: enige toename van het beroep op de 
bestuursrechter is – door de gemakkelijke procesingang van het bestuursrecht – te 
verwachten. Burgers spannen echter geen kansloze procedures aan. Zij procederen pas 
wanneer sprake is van serieuze belangen en beroep enig kans van slagen heeft.28 

 de trias politica: een non-argument. Rechterlijke toetsing van avv’s is al lang een gegeven. 
‘Burgerlijke rechter, bestuursrechter en strafrechter toetsen lagere regelingen in ieder geval al 
sinds 1864 aan hogere wetgeving en vanaf 1986 tevens aan ongeschreven recht. Openstelling 
verandert niets aan die bevoegdheid.’29 

 rechtsonzekerheid: een non-argument. ‘De juridische status van algemene regels is onzeker. 
Naar geldend recht blijft de rechter altijd bevoegd tot exceptieve toetsing en 
onverbindendverklaring. Regelingen waarvan de houdbaarheid ‘op het randje’ is, zullen 
worden getoetst, ook naar geldend recht.’30 

 de bestuursrechtspraak is er nog niet klaar voor: een vervallen argument. Inmiddels heeft het 
argument zijn overtuigingskracht verloren en is de Awb de afgelopen jaren aanzienlijk 
aangevuld en sterk verbeterd.31  

 
De angst voor overbelasting bij de bestuursrechter valt destijds wat voor te zeggen. De beperkte 
capaciteit van de rechterlijke organisatie en de eisen die aan de rechterlijke procedure moeten worden 
gesteld, impliceren een goed haalbare taakstelling.32 Dan moeten genoemde risico’s tijdens een grote 
reorganisatie binnen de rechterlijke macht niet genomen worden. Inmiddels zijn de door de regering 
gevoerde argumenten volkomen achterhaald. Met een bestaansrecht van bijna 30 jaar mag van de 
bestuursrechter voldoende ervaring met de Awb worden verwacht. Ook de ontwikkeling dat steeds 
meer avv’s in delegatie worden vastgesteld en vaak niet meer democratisch zijn gelegitimeerd, maakt 
dat rechterlijke controle en correctie van het regelend bestuursoptreden juist zeer wenselijk is.33 
Verder is de vrees dat de bestuursrechter op de stoel van het bestuursorgaan zou gaan zitten, 
volkomen onterecht. Sterker nog, de hoogste bestuursrechter heeft zijn excuses aan de burger 
aangeboden omdat hij beter rechtsbescherming had moeten bieden en daarin – door jarenlang star 
vast te houden aan strenge wetgeving en terughoudend te toetsen – zeer heeft gefaald.34 Met 
betrekking tot de rechtsonzekerheid is het inderdaad zo dat de bestuursrechter – bij het openstellen 
van rechtstreeks beroep tegen avv’s – bevoegd blijft tot exceptieve toetsing en het onverbindend 

 
27 Schuurmans & Voermans 2010, p. 830-831. 
28 Schutgens 2017, p.115-116. 
29 Schutgens 2017, p. 116-117. 
30 Schutgens 2017, p. 117. 
31 Schutgens 2017, p. 117. 
32 Schreuder-Vlasblom 1994, p. 59. 
33 ABRvS 22 december 2017, ECLI:NL:RVS:2017:3557, r.o. 8.1. 
34 Reflectierapport ‘Lessen uit de kinderopvangtoeslagzaken’ Raad van State, p. 8 (online publiek). 
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verklaren van de betreffende avv. Dit is ook het geval bij de exceptieve toetsing van 
bestemmingsplannen. En ondanks de relevantie van het leerstuk van de formele rechtskracht, moet 
de bestuursrechter de ruimte worden geboden om deze formele rechtskracht bij hoge uitzondering te 
doorbreken. Dit maakt de schrapping van artikel 8:3, eerste lid Awb niet rechtsonzeker maar biedt de 
bestuursrechter juist een mogelijkheid om een afweging te maken tussen rechtszekerheid en 
rechtvaardigheid, hetgeen de belanghebbende burger ten goede kan komen. 
 
 

2.3. De onrechtmatige daadsactie tegen een avv  
 
 
Naast de argumenten om beroep tegen avv’s uit te sluiten, stelde de regering voorop dat  
een rechtsingang bestaat bij de burgerlijke rechter om rechtstreeks tegen een avv op te komen. De 
burgerlijke rechter zou hiermee rechtsbescherming bieden aan belanghebbenden omdat hem een 
oordeel kan worden gevraagd over de rechtmatigheid van regels op grond van de onrechtmatige 
daadsactie ex art. 6:162 BW.35 Uit art. 112, eerste lid Grondwet volgt dat de burgerlijke rechter hiertoe 
in beginsel bevoegd is en zo – als aanvullende rechter – de lacunes in de (bestuursrechtelijke) 
rechtsbescherming kan opvullen. In de jaren negentig van de vorige eeuw benadrukte de Hoge Raad 
als burgerlijke rechter dat hij de burger rechtsbescherming kan bieden tegen avv’s.36 Een voorbeeld 
hiervan betreft de zaak Leenders/Ubbergen.37 In dit arrest belichtte de Hoge Raad de functie van de 
burgerlijke rechter als ‘restrechter’ en was het de taak van de burgerlijke rechter om de rechtmatigheid 
van het handelen van de gemeente te beoordelen. Van de burger kan niet gevergd worden om (ook al 
ligt dit weinig voor de hand) een beschikking aan te vragen (waartegen hij in bezwaar en beroep kan 
gaan) of bestuursdwang af te wachten met het uitsluitende doel om op deze manier het avv voor te 
kunnen leggen aan de bestuursrechter. Met dit arrest legde de Hoge Raad er de nadruk op dat de route 
naar de burgerlijke rechter zonder meer open stond in het belang van een effectieve 
rechtsbescherming.38  
 
In 2010 is door de Hoge Raad met het arrest Staat/Vreemdelingenorganisaties39 een koers ingezet, 
namelijk dat exceptieve toetsing door de bestuursrechter de aangewezen weg is om avv’s aan hoger 
recht vast te stellen. De burgerlijke rechter wijst naar een behoorlijke taakverdeling tussen beide 
rechters en houdt zich zoveel mogelijk afzijdig wanneer rechtsvragen over avv’s aan de orde worden 
gesteld die ook in bestuursrechtelijke procedures tegen besluiten naar voren kunnen worden gebracht 
(r.o. 4.6).40 De burgerlijke rechter lijkt steeds minder trek te hebben in procedures vanwege 
onrechtmatige wet- en regelgeving. Met name het risico op uiteenlopende oordelen tussen burgerlijke 
rechter en bestuursrechter is een aanwijsbare reden.41 Sinds dit arrest is een trend te zien dat de 
burgerlijke rechter de vordering van de burger tegen de onrechtmatigheid van een avv vaak niet-
ontvankelijk verklaart en de rechtsbescherming het aflegt tegen het belang van rechterlijke 
specialisatie.42  
 
Ook in de zaak Privacy First43 zet de Hoge Raad een streep door eerdere jurisprudentie waarin de 
nadruk was gelegd op effectieve rechtsbescherming aan de burger. De Hoge Raad komt in deze zaak 
niet tot een inhoudelijke beoordeling van de vordering. Hij oordeelt dat het algemeen belang waarvoor 

 
35 Kamerstukken II 1991/92, 22495, nr. 3, p. 92-93. 
36 Schlössels, RUN 2016/196. 
37 HR 11 oktober 1996, ECLI:NL:HR:1996:ZC2169 (Leenders Levensmiddelen/Ubbergen). 
38 Schlössels, RUN 2016/196. 
39 HR 9 juli 2010, ECLI:NL:PHR:2010:BM2314 (Staat/Vreemdelingenorganisaties). 
40 Van der Veen, TO 2018/4. 
41 Barkhuysen, NJB 2015/1949. 
42 Zie bijv. HR 22 mei 2015, ECLI:NL:HR:2015:1296; RB Oost-Brabant 26 augustus 2015, ECLI:NL:RBOBR:2015:5069; HR 3 juni 2016, 
ECLI:NL:PHR:2016:8 (SCAU/Universiteiten); Rb Den Haag 15 juli 2020, ECLI:NL:RBDHA:2020:6375. 
43 HR 22 mei 2015, ECLI:NL:HR:2015:1296 m.nt. J.J.J. Sillen (Staat der Nederlanden/Privacy First). 
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Privacy First opkomt een bundeling van individuele belangen betreft. De individuele aanvragers van 
een reisdocument kunnen bij de bestuursrechter terecht wanneer zij klachten zouden hebben over 
vermeende privacy schending. De Hoge Raad verklaart Privacy First daarom niet-ontvankelijk. In zijn 
noot bespreekt Sillen de uitgangspunten bij de taakverdeling tussen de bestuursrechter en de 
burgerlijke rechter. Het eerste is de specialisatiegedachte: ‘besluiten waartegen de wetgever beroep 
heeft opengesteld bij de bestuursrechter, moeten ook daadwerkelijk door deze rechter worden 
beoordeeld, en dus niet door de burgerlijke rechter.’ Het tweede is de doeltreffende rechtsbescherming 
tegen de overheid: ‘de justitiabele moet niet allerlei processuele kunstgrepen hoeven te verrichten om 
toegang tot de rechter te krijgen.’ Voor het gerechtshof staat vast dat Privacy First niet door de 
bestuursrechter kan worden ontvangen.44 Het uitgangspunt van de doeltreffende rechtsbescherming 
pleit er dan voor dat Privacy First haar vordering aan de burgerlijke rechter kan voorleggen. De Hoge 
Raad oordeelt echter anders en hecht daarmee veel belang aan het bewaken van de rechtseenheid 
door een behoorlijke taakverdeling tussen de bestuursrechter en burgerlijke rechter (r.o. 3.3.4). In 
deze procedure heeft Privacy First geen rechtsingang bij de burgerlijke rechter, noch bij de 
bestuursrechter. De Hoge Raad redeneert immers dat individuele belanghebbenden bij de 
bestuursrechter terecht kunnen. Het is maar de vraag of deze redenering – gelet op art. 6 EVRM – 
aanvaardbaar is.  
 
De jurisprudentielijn die de Hoge Raad heeft ingezet – namelijk de prioritaire weg van exceptieve 
toetsing van avv’s bij de bestuursrechter – wordt in de literatuur niet positief gevonden.45 De Hoge 
Raad lijkt te verwachten dat de burger (soms zeer complexe) vergunningaanvragen indient uitsluitend 
om het achterliggende avv door de bestuursrechter te laten toetsen. Hoewel deze route niet 
onoverkomelijk is (het aanvragen van een omgevingsvergunning of het afwachten van een 
handhavingsbesluit wordt in jurisprudentie niet als een onevenredig bezwarende weg aangemerkt46), 
is deze omweg niet wenselijk. De uitsluiting van rechtstreeks beroep tegen avv’s drukt dan wel erg 
zwaar op de schouders van de bestuursrechter en de burger.47 In de literatuur wordt de vraag 
opgeroepen of er niet toch direct beroep tegen avv’s bij de bestuursrechter moet worden 
opengesteld.48 Nu de rechtsbescherming aan de burger met betrekking tot avv’s met deze 
ontwikkeling blijkt tegen te vallen, is er geen beletsel om artikel 8:3, eerste lid Awb vervallen te 
verklaren. Het schrappen van dit artikel betekent immers primair een wijziging van de taakverdeling 
tussen rechters: de beoordeling gaat van de burgerlijke rechter naar de bestuursrechter die nu ook al 
via de exceptieve weg toetst. En als het schrappen van dit artikel niet aan de orde zou kunnen zijn, dan 
zou in ieder geval de burgerlijke rechter niet meer moeten terugdeinzen deze taak te verrichten.49 Met 
een arrest van 24 september 202150 lijkt de Hoge Raad hier gehoor aan te geven en heeft hij de strenge 
jurisprudentie inzake de taakverdeling tussen de burgerlijke rechter en de bestuursrechter, niet 
toegepast. Waaróm de Hoge Raad deze taakverdeling heeft verlaten, wordt echter niet nader 
gemotiveerd. In deze zaak worden de belangenorganisaties die tegen de vastgestelde verordening met 
betrekking tot een opt-in-systeem voor ongeadresseerd reclamedrukwerk opkomen, wél door de 
burgerlijke rechter ontvangen.  
 
Met de ingezette weg dat de burgerlijke rechter zich afzijdig houdt en naar de bestuursrechter (en de 
wenselijkheid van een behoorlijke taakverdeling) wijst, wordt feitelijk niet waar gemaakt wat de Awb-
wetgever destijds heeft gezegd bij artikel 8:3, eerste lid Awb, namelijk dat de burger altijd naar de 
burgerlijke rechter kan voor rechtsbescherming. In feite kan gesteld worden dat de weg naar de 
burgerlijke rechter is afgesloten als het gaat om toetsing van avv’s. Of deze toegang nu weer enigszins 
makkelijker wordt gemaakt zoals blijkt uit het arrest van de Hoge Raad omtrent het opt-in-systeem 

 
44 Hof Den Haag 18 februari 2014, ECLI:NL:GHDHA:2014:412. 
45 Zie bijv. HR 22 mei 2015, ECLI:NL:HR:2015:1296 m.nt. J.J.J. Sillen (Staat der Nederlanden/Privacy First); Huisman & Van der Veen 2018, p. 79-101. 
46 Zie bijv. ABRvS 28 september 2016, ECLI:NL:RVS:2016:2554; Rb Rotterdam 24 september 2019, ECLI:NL:RBROT:2019. 
47 HR 22 mei 2015, ECLI:NL:HR:2015:1296 m.nt. J.J.J. Sillen (Staat der Nederlanden/Privacy First). 
48 Zie bijv. Barkhuysen, NJB 2015/1949; Schutgens 2017, p. 113. 
49 Barkhuysen, NJB 2015/1949. 
50 HR 24 september 2021, ECLI:NL:HR:2021:1360. 
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voor ongeadresseerd reclamedrukwerk, moet gezien de recente datum hiervan verder worden 
afgewacht. We zouden immers ook te maken kunnen hebben met een eendagsvlieg. Vooralsnog lijkt 
het niet zo makkelijk om via een onrechtmatige daadsactie bij de burgerlijke rechter op te komen tegen 
een avv nu de burger via een exceptieve toetsing een oordeel kan vragen aan de bestuursrechter. 
Daarnaast moet afgevraagd worden of een dubbele rechtsmacht (direct beroep bij de burgerlijke 
rechter en indirect beroep over de band van de exceptieve toetsing bij de bestuursrechter) wel 
wenselijk is. De route bij de burgerlijke rechter bevat procedurele bezwaren en kent voor de burger 
duidelijke nadelen:  
- het is ‘ingewikkeld, kostbaar en omslachtig’.51 Er is sprake van een meer hoogdrempelige procedure 
door het verplicht stellen van een advocaat, er geldt een procesingang per dagvaarding en er gelden 
relatief hoge griffierechten. Ook stelt art. 6:162 BW voor onrechtmatige daad een aantal cumulatieve 
vereisten, namelijk onrechtmatigheid, toerekenbaarheid, schade, causaliteit en relativiteit. Het 
bestuursproces is veel toegankelijker. 
-   de burgerlijke rechter kan een regeling buiten toepassing laten of voor recht verklaren dat de 
uitvaardiging of toepassing daarvan onrechtmatig is. De regeling verdwijnt hiermee echter niet uit de 
rechtsorde en kan nog steeds tegen anderen toegepast worden. De bestuursrechter kan de regeling 
echter schrappen waardoor de rechtszekerheid is gediend.52 Het schrappen van artikel 8:3, eerste lid 
Awb  levert de burger naast meer rechtsbescherming, ook procedurele voordelen op.  
 
 

2.4. Tussenconclusie 
 
 
De invoering van artikel 8:3, eerste lid Awb is vanaf het begin omstreden geweest maar kent – gelet 
op haar bestaansgeschiedenis – een stabiele ontwikkeling. De regering vindt het niet wenselijk om 
artikel 8:3, eerste lid Awb te schrappen en is met argumenten gekomen die praktisch van aard zijn (de 
overbelasting en aanzuigende werking bij de bestuursrechter), het rechtszekerheidsargument en de – 
aan de trias politica ontleende – argumenten. Anno 2022 zijn deze argumenten volledig achterhaald: 
de Awb bestaat 28 jaar, regels worden steeds meer in delegatie en zonder democratische legitimiteit 
vastgesteld, van rechtsonzekerheid is geen sprake en de angst dat de bestuursrechter teveel op de 
stoel van de bestuurswetgever zou gaan zitten, blijkt vooral na de toeslagenaffaire volkomen 
onterecht. De bestuursrechter wordt verweten te terughoudend te toetsen en te star vast te houden 
aan wetgeving zonder oog te hebben voor de menselijke maat waardoor hij faalt in het bieden van 
(voldoende) rechtsbescherming. 
Ook de burgerlijke rechter die als ‘restrechter’ het hiaat in de bestuursrechtelijke rechtsbescherming 
dient op te vullen waardoor de burger rechtsbescherming kan worden geboden wanneer hij tegen een 
avv wil opkomen, blijkt zich niet thuis te geven. De burgerlijke rechter heeft sinds 2010 een koers 
uitgezet waarbij – in het belang van rechtseenheid – de weg naar deze ‘restrechter’ voor de burger 
weinig kans van slagen heeft. De burgerlijke rechter wijst op de behoorlijke taakverdeling tussen hem 
en de bestuursrechter en verklaart de vordering van de burger vaak niet-ontvankelijk: er is de 
bestuursrechtelijke weg van exceptieve toetsing om de onrechtmatigheid van een avv te doen 
beoordelen die met voldoende waarborgen is omkleed. Of het recente arrest van de Hoge Raad over 
het opt-in-systeem voor reclame navolging krijgt en de rechtsgang naar de burgerlijke rechter weer 
makkelijker wordt, moet zoals gezegd nog worden afgewacht.  
 
Conclusie: De door de regering gevoerde argumenten om artikel 8:3, eerste lid Awb in stand te houden, 
zijn achterhaald en niet meer valide. Sterker nog: er is meer reden om dit artikel te schrappen nu de 
effectieve rechtsbescherming – die de burgerlijke rechter met het bestaan van art. 8:3, eerste lid Awb 
aan de burger beoogt te geven – ondergeschikt is gebleken en de weg naar de burgerlijke rechter 

 
51 Schuurmans & Voermans 2010, p. 810. 
52 Schutgens 2017, p. 113. 
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eigenlijk is afgesloten wanneer het gaat om toetsing van avv’s. In feite is hiermee de taakverdeling 
tussen de burgerlijke rechter en de bestuursrechter – die bij het schrappen van artikel 8:3, eerste lid 
Awb zou zijn gewijzigd – al ingetreden. Voorkomen moet worden dat de burger kunstgrepen uithaalt 
(een beschikking bij de bestuursrechter aanvraagt of bestuursdwang afwacht) met het uitsluitende 
doel om op deze manier een avv via dit besluit na bezwaar voor te kunnen leggen aan de 
bestuursrechter. Het aanvragen van een omgevingsvergunning bijvoorbeeld kan een ontzettend 
complex proces zijn. Het indienen hiervan – slechts om het achterliggende avv door de bestuursrechter 
te laten toetsen – drukt dan wel erg zwaar op de schouders van de burger. Dat deze route over het 
algemeen niet als onevenredig bezwarend wordt aangemerkt, doet hier niets aan af. Met het 
openstellen van rechtstreeks beroep tegen avv’s wint het argument van verbetering van 
rechtsbescherming juist aan kracht.   
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3. De exceptieve toets: toen en nu 
 

3.1. Inleiding 
 
 
Naast de rechtsingang bij de burgerlijke rechter (die voor de toetsing van avv’s merendeels afgesloten 
blijkt), bestaat de mogelijkheid om avv’s indirect te laten toetsen middels een exceptieve toetsing door 
de bestuursrechter: hij toetst dan het avv aan hoger recht of algemene rechtsbeginselen als de burger 
in beroep gaat tegen een appellabel besluit en de ongeldigheid inroept van de bepaling waarop het 
besluit rust. In Nederland heerst een cultuur van rechterlijke terughoudendheid vanuit de gedachte 
dat de rechter niet op de stoel van de wetgever en het bestuur mag gaan zitten. Biedt de 
toetsingsmaatstaf van de exceptieve toets wél voldoende rechtsbescherming aan de burger wanneer 
hij een avv onrechtmatig vindt? De vraag is dan wat deze exceptieve toetsing inhoudt en hoe deze 
rechterlijke toetsingsmaatstaf door de bestuursrechter  wordt toegepast. Dit tweede spoor om tegen 
een avv op te komen – de exceptieve toets door de bestuursrechter – wordt in dit hoofdstuk 
onderzocht. Hierbij luidt de hoofdvraag:  

  Is de huidige exceptieve toetsing van avv’s door de bestuursrechter voldoende intensief en 
wordt daarbij indringender getoetst aan algemene rechtsbeginselen? 

Begonnen wordt met het Landbouwvliegers-arrest: van oudsher toetst de bestuursrechter in lijn met 
de in dit arrest voorgestane terughoudende toetsing aan algemene rechtsbeginselen. Daarna is – door 
de aanjagers van het VAR-preadvies 2015 van Hirsch Ballin en de conclusie van Widdershoven – een 
ontwikkeling bij de bestuursrechter in de toepassing van de exceptieve toets waarneembaar. Deze 
tweedeling resulteert in twee deelvragen: 

 Hoe werd de exceptieve toets van avv’s met de maatstaf van het Landbouwvliegers-arrest 
door de bestuursrechters ingevuld?  

 Hoe geven bestuursrechters op dit moment invulling aan de exceptieve toets?  
In de tweede paragraaf wordt de maatstaf van het Landbouwvliegers-arrest toegelicht en wat de 
exceptieve toets van avv’s voor de bestuursrechter sindsdien omvatte. In de derde paragraaf wordt de 
ontwikkeling van de exceptieve toets gevolgd en wordt mede aan de hand van de commentaren 
besproken hoe de hoogste bestuursrechters op dit moment invulling geven aan de exceptieve toets. 
Tenslotte volgt in paragraaf vier de tussenconclusie en het antwoord op de hoofdvraag van dit 
hoofdstuk. 
 
 

3.2. De exceptieve toets met de maatstaf van het Landbouwvliegers-arrest 
 

De exceptieve toets van een avv kan ertoe leiden dat dit voorschrift door de bestuursrechter buiten 
toepassing wordt gelaten of onverbindend wordt verklaard.53 Hiermee biedt de exceptieve toets een 
waarborg tegen avv’s die de burger anders door artikel 8:3, eerste lid Awb is ontnomen. Het bijzondere 
van het Landbouwvliegers-arrest54 is dat de burgerlijke rechter toetsing van materiële wetgeving, niet 
zijnde een wet in formele zin, aan het ongeschreven recht voor het eerst erkent en de verhouding 
tussen het willekeurverbod en de andere algemene rechtsbeginselen uiteen wordt gezet (rechterlijke 
toetsing van avv’s aan hoger recht wordt al sinds het midden van de negentiende eeuw in Nederland 
toegepast55). Het leerstuk van het willekeurverbod is reeds in het Doetinchemse 

 
53 Marseille e.a. 2016, p. 121-122. 
54 HR 16 mei 1986, ECLI:NL:HR:1986:AC9354, m.nt. M. van Scheltema (Landbouwvliegers). 
55 HR 2 december 1864, W 2646 (Potshuis); HR 3 februari 1863, W 2454; HR 13 januari 1879, W 4330.  
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woonruimteverordening-arrest56 geformuleerd: het bestuur mag geen misbruik maken van een 
gegeven bevoegdheid door willekeur. De Hoge Raad overwoog dat sprake is van willekeur indien het 
bestuursorgaan ‘bij afweging van de in aanmerking komende belangen in redelijkheid niet tot een 
vordering heeft kunnen komen, en dus afweging van die belangen geacht moet worden niet te hebben 
plaats gehad’. Na dit arrest zijn door de Hoge Raad vaker uitspraken gedaan waarbij de toetsing van 
verordeningen aan het willekeurverbod werd aanvaard.57 In het Landbouwvliegers-arrest overwoog 
de Hoge Raad vervolgens dat rechters zich bij de toetsing aan algemene rechtsbeginselen 
terughoudend moeten opstellen. Ook bepaalde de Hoge Raad dat geen rechtstreekse toetsing aan 
algemene rechtsbeginselen mogelijk is maar uitsluitend via de willekeurtoets, de zogenaamde 
willekeursluis – opgevat als de toets of het bestuursorgaan bij afweging van de betrokken belangen in 
redelijkheid tot het betreffende voorschrift heeft kunnen komen.   
 
Hoewel aanvankelijk uit het Landbouwvlieger-arrest is afgeleid dat de toetsing van avv’s aan algemene 
rechtsbeginselen via de willekeursluis dient plaats te vinden58, blijkt uit latere arresten van de Hoge 
Raad dat hij ook toetst aan andere algemene rechtsbeginselen en zich niet slechts beperkt tot het 
verbod van willekeur.59 In de bestuursrechtspraak werd bij de exceptieve toetsing min of meer de 
maatstaf van het Landbouwvliegers-arrest gehanteerd: de toets of het vaststellen van het avv in strijd 
is met het verbod op willekeur.60 Uit de standaardoverwegingen van de hoogste bestuursrechters – 
die door Widdershoven in zijn conclusie zijn belicht61 – is gebleken dat de terughoudendheid van de 
bestuursrechter centraal staat. De gehanteerde standaardformules van de Afdeling en het Centraal 
Beroep voor het Bedrijfsleven (hierna: CBB) zijn in belangrijke mate geïnspireerd op het 
Landbouwvliegers-arrest. De Centrale Raad van Beroep (hierna: CRvB) heeft meer afstand genomen 
van het arrest en de willekeursluis uit zijn formulering geschrapt hoewel de rechter wel de ‘nodige 
terughoudendheid’ moet betrachten. De Afdeling en de CBB refereren wel aan de willekeurformule, 
maar zij laten daarbij ruimte voor rechtstreekse  toetsing aan andere algemene rechtsbeginselen.62 Er 
is in de literatuur een tendens gesignaleerd naar een meer rechtstreekse en indringender toets door 
de bestuursrechters aan andere algemene rechtsbeginselen. Widdershoven constateert in zijn 
conclusie63 dat de (burgerlijke en bestuurs-) rechter de willekeursluis niet meer toepast bij toetsing 
aan het gelijkheidsbeginsel en evenmin bij toetsing aan het verbod van terugwerkende kracht als 
onderdeel van het beginsel van rechtszekerheid.64 Echter zou de rechter nog intensiever moeten 
toetsen.  
 
De literatuur steunt de ontwikkeling naar een indringender toets65: een grote meerderheid vindt de 
willekeurformule en de daarmee gepaard gaande terughoudendheid bij de rechterlijke toetsing van 
avv’s aan algemene rechtsbeginselen te strikt. Zij wijzen op de ontwikkeling waarbij formele wetgeving 
– die wel democratisch is gelegitimeerd – vooral als beleidsinstrument wordt ingezet om een wettelijke 
delegatiegrond voor nadere regelgeving te bieden. Het bestuur – waarvoor die legitimatie niet of in 
veel minder mate geldt – stelt de gedelegeerde wetgeving dan vast.66 Ook wordt gewezen op de 
ontwikkeling dat vergunningstelsels om redenen van efficiëntie vervangen worden door algemene 
regels waardoor de daarvoor geldende rechtsbescherming en inspraakmogelijkheden van burgers 

 
56 HR 25 februari 1949, ECLI:NL:PHR:1949:AG1963 (Doetinchemse woonruimtevordening). 
57 HR 21 oktober 1980, ECLI:NL:PHR:1980:AC7014 (Terheijdense parkeerregeling); HR 14 februari 1984, ECLI:NL:PHR:1984:AC8802. 
58 Van Male, 2015/II.a.9.4. 
59 Zie bijv. Keus, RegelMaat 2018/33; HR 18 januari 1991, ECLI:NL:PHR:1991:AC4031; HR 1 december 1993, ECLI:NL:HR:1993:ZC5523; HR 15 oktober 
2004, ECLI:NL:HR:2004:AP1668; HR 4 december 2009, ECLI:NL:HR:2009:BK0146. 
60 Zie bijv. CBB 29 januari 1988, ECLI:NL:CBB:1988:AM9870; CBB 24 mei 2004, ECLI:NL:CBB:2004:AP3323; ABRvS 22 juni 2005, 
ECLI:NL:RVS:2005:AT8009; ABRvS 20 juli 2005, ECLI:NL:RVS:2005:AT9708; CBB 27 september 2005, ECLI:NL:CBB:2005:AU3683; CBB 7 juli 2006, 
ECLI:NL:CBB:2006:AY6703; ABRvS 22 februari 2006, ECLI:NL:RVS:2006:AV2261; Rb. ’s-Hertogenbosch 14 maart 2007, ECLI:NL:RBSHE:2007:BA3370; 
CBB 14 januari 2009, ECLI:NL:CBB:2009:BH2629; CBB 17 oktober 2013, ECLI:NL:CBB:2013:210; ABRvS 29 april 2015, ECLI:NL:RVS:2015:1381; ABRvS 
23 november 2016, ECLI:NL:RVS:2016:3120. 
61 ABRvS 22 december 2017, ECLI:NL:RVS:2017:3557, r.o. 6.3. 
62 Zie ook ABRvS 22 december 2017, ECLI:NL:RVS:2017:3557, r.o. 6.3. 
63 Zie ook ABRvS 22 december 2017, ECLI:NL:RVS:2017:3557, r.o. 6.13. 
64 Van Heusden, JBPlus 2019/2. 
65 Zie bijv. Zijlstra, NTB 2015/16; Barkhuysen NJB 2015/1137; De Poorter & Capkurt, NTB 2017/10; Barkhuysen & Den Ouden NJB 2018/740. 
66 Zie bijv. De Poorter & Capkurt, NTB 2017/10; Hirsch Ballin 2015, p. 7-59; Widdershoven NTB 2018/30; Tjeenk Willink NJB 2017/1. 
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wordt aangetast.67 Burgers hebben immers – in vergelijking met beschikkingen – minder 
mogelijkheden tot inspraak bij avv’s. Aldus trekt het bestuur de macht naar zich toe, wordt de rechter 
op afstand gezet en laat de volksvertegenwoordiging dit gebeuren.68 Hoe vrijer de bevoegdheid tot het 
stellen van algemene regels of beschikkingen in een concreet geval, des te meer behoefte aan 
rechtsbescherming middels algemene rechtsbeginselen.69 De bovengenoemde ontwikkelingen maken 
duidelijk dat bij veel avv’s sprake is van een democratisch legitimiteitsgebrek. De bestuursrechter kan 
deze leemte corrigeren en de regels van bestuursorganen controleren.70 Ook uit de toeslagenaffaire 
dient een belangrijke les te worden geleerd en geeft de voorzitter van de Afdeling het volgende aan: 
de bestuursrechter moet juist zijn rechterlijk instrumentarium inzetten om de wet te ‘verzachten’ als 
de toepassing van de wet te streng uitvalt en om de eerder gekozen strenge lijn bij te stellen. Als de 
verhouding tussen procespartijen onevenwichtig is (en dat is het vaak bij een geschil omtrent een avv) 
dan moet de bestuursrechter zich juist kritischer opstellen bij de toetsing van bestuursbesluiten. Een 
intensievere toetsing is noodzakelijk om rechterlijk maatwerk te kunnen leveren en zodoende ‘om te 
helpen voorkomen dat burgers opnieuw klem komen te zitten tussen de raderen van wetgeving, 
bestuur en bestuursrechtspraak’.71 
 
 

3.3. De huidige exceptieve toets  
 
 
Het VAR-preadvies 2015 van Hirsch Ballin72 is een belangrijke aanzet gebleken voor de koerswijziging 
met betrekking tot de exceptieve toetsing van avv’s door de bestuursrechter. Hirsch Ballin wijst op de 
onvoldoende democratische legitimatie van het bestuur ten gevolge van een terugtredende wetgever 
waardoor veel besluiten van bestuursorganen tot stand komen zonder directe politieke aansturing of 
controle.73 Ook bespreekt hij de veranderingen in de constitutionele verhoudingen en hij betoogt dat 
bestuurlijk handelen steeds vaker raakt aan fundamentele rechten. Vanuit de wetenschap en de 
literatuur is er grote waardering voor het preadvies en wordt zijn opvatting breed gedeeld:  burgers 
hebben meer rechtsbescherming nodig tegen avv’s en hierbij past geen afstandelijkheid van de 
bestuursrechter.74 Ook in jaarverslagen van de Afdeling blijkt dat deze redenen ziet om minder 
terughoudend te toetsen.75 De Afdeling verwijst onder meer naar de Alcoholslotprogramma-
uitspraak76 waarin het (mede) ging om internationaal rechtelijke verplichtingen (art. 6 EVRM en het ne 
bis in idem-beginsel). Als gevolg van deze internationale verplichtingen, voert de bestuursrechter in  
deze uitspraak een inhoudelijkere toetsing uit op een avv namelijk een rechtstreekse toetsing aan het 
evenredigheidsbeginsel (art. 3:4, tweede lid Awb) en ontbreekt de eerder gehanteerde 
terughoudendheid via de willekeursluis in zijn overweging (r.o. 6.13). In de literatuur wordt opgemerkt 
dat de rechtspraak met betrekking tot de indringendheid van de exceptieve toetsing van avv’s in 
beweging is.77 Deze maatschappelijke tendens naar een indringender toetsende bestuursrechter, gaf 
de voorzitter van de Afdeling in 2017 aanleiding om in een tweetal bestuurszaken aan staatsraad 
advocaat-generaal Widdershoven te vragen hoe indringend de bestuursrechter mag of behoort te 
toetsen. 
Widdershoven stelt dat het evenwicht binnen de trias politica aan het wankelen is. Veel avv’s worden 
door het bestuur vastgesteld dat daartoe niet of in beperkte mate democratisch is gelegitimeerd. Er is 

 
67 Zie bijv. De Poorter & Capkurt, NTB 2017/10; Schueler, Regelmaat 2015/6; Barkhuysen, NJB 2015/1137. 
68 Schueler, Regelmaat 2015/6. 
69 Polak 1999, p. 23-25. 
70 Zie bijv. Hirsch Ballin 2015, p. 7-58; De Poorter & Capkurt, NTB 2017/10; Schuurmans, NTB 2017/15. 
71 Reflectierapport ‘Lessen uit de kinderopvangstoeslagzaken’ Raad van State 2021, p. 9-10 (online publiek). 
72 Hirsch Ballin 2015, p. 7-58. 
73 Hirsch Ballin 2015, p. 47 e.v.; Zie ook Ortlep & Zorg, AA  2018, p. 23. 
74 Zie bijv. Zijlstra, NTB 2015/16; Barkhuysen NJB 2015/1137; De Poorter & Capkurt, NTB 2017/10; Kegge JBplus  2018/4. 
75 Jaarverslag Raad van State 2015, p. 65-67 (online publiek); Jaarverslag Raad van State 2016, p. 60-61 (online publiek); Jaarverslag Raad van State 
2017, p. 61 (online publiek). 
76 ABRvS 4 maart 2015, ECLI:NL:RVS:2015:622 (Alcoholslotprogramma). 
77 De Poorter & Capkurt, NTB 2017/10; Ortlep & Zorg AA 2018, p. 23-25; Barkhuysen & Den Ouden NJB 2018/740. 
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geen garantie dat democratisch gekozen organen bij de totstandkoming ervan zijn betrokken en het 
bestuur zet door regeltechniek – namelijk de vervanging van vergunningsbevoegdheden door 
algemene regels – de rechter op afstand zolang hij deze regels alleen via de willekeursluis blijft toetsen. 
Om het evenwicht binnen de trias politica te herstellen is het nodig om de rechter intensiever te laten 
toetsen.  
Widdershoven neemt de volgende conclusie:78 

 de bestuursrechter moet een avv exceptief toetsen aan zowel materiële als formele algemene 
rechtsbeginselen. 

 het evenredigheidsbeginsel moet worden toegepast op de wijze zoals het Hof van Justitie van 
de Europese Unie de evenredigheidstoets hanteert. 

 bij de enkele strijd met een materieel rechtsbeginsel of wanneer bij schending van een formeel 
rechtsbeginsel het avv niet getoetst kan worden, moet het avv buiten toepassing worden 
gelaten of onverbindend worden verklaard. 

 de willekeursluis dient daarbij te worden losgelaten.                                                                     
 de intensiteit van de exceptieve toetsing is – gelet op de aard en inhoud van de 

vaststellingsbevoegdheid – afhankelijk van de beslissingsruimte die het bestuursorgaan heeft.  
 deze exceptieve toetsing is materieel terughoudend bij een ruime beslissingsruimte van het 

bestuursorgaan vanwege de feitelijke of technische complexiteit van de materie, dan wel 
omdat bij die beslissing politieke afwegingen kunnen worden gemaakt en materieel 
intensiever naarmate het voorschrift meer ingrijpt in het leven van de burger en diens 
fundamentele rechten in het geding zijn. In dat geval komt het EVRM om de hoek kijken en 
dwingt het internationaal recht tot een intensievere toetsing. Bij een intensievere materiële 
toetsing dient ook het zorgvuldigheids- en motiveringsbeginsel intensiever te zijn.  

De visie van Widdershoven brengt mee dat een effectieve rechtsbescherming aan de burger sterk 
afhangt van de indringendheid van exceptieve toetsing van avv’s door de bestuursrechter. Maar hoe 
bepaalt de bestuursrechter de mate van indringendheid waarmee die toetsing wordt uitgevoerd? Bij 
een toetsing aan algemene rechtsbeginselen trekt de bestuursrechter de lijn waar redelijkheid stopt 
en onredelijkheid begint. Besluiten waarvan de evidente onredelijkheid bij een belangenafweging niet 
is komen vast te staan, worden hiermee niet vernietigd.79 Concrete toetsingscriteria zijn niet 
voorhanden en het is aan de bestuursrechters gelaten om hier verder invulling aan te geven. Na een 
periode van stilte is de CRvB de eerste hoogste bestuursrechter die in 2019 de nieuwe lijn voor de 
intensiteit van de exceptieve toets uitzet. Hierbij is de conclusie van Widdershoven expliciet betrokken 
in de ‘1 juli-uitspraken’80. De willekeursluis wordt los gelaten en met betrekking tot de indringendheid 
van de exceptieve toetsing blijkt er voortaan meer ruimte te zijn waarbij de intensiteit van de 
beoordeling afhankelijk is van de beslissingsruimte: materieel terughoudend als de beslissingsruimte 
voortvloeit uit de feitelijke of technische complexiteit van de materie, of bij het nemen van de 
beslissing politiek-bestuurlijke afwegingen kunnen worden of zijn gemaakt. De beoordeling kan 
intensiever zijn naarmate het avv meer ingrijpt in het leven van de belanghebbende en daarbij 
fundamentele rechten aan de orde zijn.’81 Anders dan de conclusie van Widdershoven, is de CRvB 
echter van oordeel dat enkele strijd met formele beginselen niet kan leiden tot het onverbindend 
verklaren van een avv. Echter indien als gevolg van een gebrekkige motivering of onzorgvuldige 
voorbereiding door de rechter niet kan worden beoordeeld of er strijd is met hogere regelgeving, de 
algemene rechtsbeginselen of de algemene beginselen van behoorlijk bestuur, kan dit ertoe leiden dat 
de bestuursrechter een avv buiten toepassing laat en een daarop berustend uitvoeringsbesluit om die 
reden vernietigt. Als het vaststellende orgaan bij het voorbereiden en nemen van een avv de negatieve 
gevolgen daarvan voor een bepaalde groep uitdrukkelijk heeft betrokken en de afweging deugdelijk 
heeft gemotiveerd, voldoet deze keuze aan het zorgvuldigheids- en het motiveringsbeginsel en 

 
78 ABRvS 22 december 2017, ECLI:NL:RVS:2017:3557. 
79 Evers & De Poorter, RegelMaat 2021/1. 
80 CRvB 1 juli 2019, ECLI:NL:CRVB:2019:2016 t/m 2019. 
81 CRvB 1 juli 2019, ECLI:NL:CRVB:2019:2016, r.o. 7.5.1. 
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beperkt de toetsing door de bestuursrechter zich tot de vraag of de regeling in strijd is met het beginsel 
van een niet-onevenredige belangenafweging.82  
 
Hoewel tussen de benadering van de CRvB en de conclusie van Widdershoven verschillen bestaan, 
hebben zij gemeen dat wordt aangesloten bij de pleidooien in de literatuur voor een indringender en 
kritischer rechterlijke beoordeling van avv’s.83 De nieuwe lijn van de bestuursrechters wordt dan ook 
als een serieuze vernieuwing en verruiming gezien ten opzichte van het Landbouwvliegers-arrest. In 
haar annotatie bij deze uitspraak vermeldt Van Zanten dat deze nieuwe toetsingsmaatstaf niet alleen 
ruimte biedt voor een intensievere toetsing maar ook dat de schending van een formeel rechtsbeginsel 
voortaan kan leiden tot het buiten toepassing laten van een voorschrift. Daardoor ontstaan meer 
mogelijkheden om een avv als ondeugdelijk aan te merken en het buiten toepassing te laten waardoor 
het bestreden besluit wordt vernietigd. Ook worden bestuursorganen aangespoord om avv’s 
zorgvuldiger voor te bereiden en deugdelijker te motiveren waardoor bewustere inhoudelijke keuzes 
kunnen worden gemaakt. De CRvB overweegt dat de staatssecretaris onvoldoende onderzoek heeft 
verricht naar de onevenredig nadelige gevolgen van het verdeelmodel (voor ’s-Hertogenbosch). Ten 
gevolge hiervan wordt het avv buiten toepassing gelaten en worden de betrokken besluiten vernietigd 
wegens strijd met artikel 3:4, tweede lid Awb.84 Vanuit het perspectief van rechtsbescherming van de 
burger, kan de nieuwe benadering van de bestuursrechters alleen maar worden toegejuicht.  

De nieuwe maatstaf voor exceptieve toetsing is door de Afdeling overgenomen in haar uitspraak van 
12 februari 202085 en is daarna in diverse uitspraken van de CRvB en de Afdeling herhaald.86 Ook de 
Hoge Raad heeft zich recent expliciet aangesloten bij de ontwikkelingen van de nieuwe maatstaf in de 
bestuursrechtspraak. In dit arrest87 oordeelt hij dat de maatstaf voor rechterlijke toetsing van 
wetgeving in materiële zin uit het Binnenvaart-arrest88 naar zijn strekking niet verschilt van de maatstaf 
die de CRvB in zijn 1 juli-uitspraken heeft geformuleerd. In het Binnenvaart-arrest is in r.o. 3.9.1 
overwogen: ‘Bij die toetsing heeft de rechter echter niet tot taak om de waarde of het maatschappelijk 
gewicht dat aan de betrokken belangen moet worden toegekend, naar eigen inzicht vast te stellen. 
Voorts brengen zowel de aard van de wetgevende functie als de positie van de rechter in het 
Nederlandse staatsbestel mee dat hij ook overigens bij deze toetsing terughoudendheid moet 
betrachten.’ De intensiteit van de (burgerlijke) rechterlijke toetsing waarbij de maatstaf wel tot 
terughoudendheid noopt, is volgens de Hoge Raad conform de maatstaf van de CRvB. In tegenstelling 
tot wat in de literatuur werd gedacht,89 heeft de burgerlijke rechter de terughoudende 
toetsingsmaatstaf uit het Landbouwvliegers-arrest kennelijk losgelaten.   

In de recente conclusie van de staatsraden advocaat-generaal Widdershoven en Wattel90, oordelen zij 
dat de rechterlijke toetsing verruimd moet worden. Door de voorzitter van de Afdeling is hen gevraagd 
een conclusie te nemen over hoe intensief de bestuursrechter bestuurlijke maatregelen moet toetsen 
en de betekenis van het evenredigheidsbeginsel in dat verband. In twee van de drie zaken waarin de 
conclusie is gevraagd, betreft het woningsluiting na een drugsvondst.91 Een derde zaak gaat over 
illegale kamerverhuur. Widdershoven en Wattel vinden dat de bestuursrechter de intensiteit van zijn 
toets moet laten afhangen van de concrete algemene en particuliere belangen die bij een bestuurlijke 
maatregel zijn betrokken. Daarbij speelt de vraag een rol in hoeverre die maatregel de grondrechten 

 
82 CRvB 1 juli 2019, ECLI:NL:CRVB:2019:2016, r.o. 7.5.2. 
83 Zie bijv. De Poorter & Capkurt, NTB 2017/10. 
84 CRvB 1 juli 2019, ECLI:NL:CRVB:2019:2018, m.nt. M. van Zanten. 
85 ABRvS 12 februari 2020, ECLI:NL:RVS:2020:452. 
86 Zie bijv. CRvB 15 april 2020, ECLI:NL:CRVB:2020:955; ABRvS 29 april 2020, ECLI:NL:RVS:2020:1155; CRVB 20 augustus 2020, 
ECLI:NL:CRVB:2020:1961; ABRvS 9 september 2020, ECLI:NL:RVS:2020:2166; ABRvS 28 oktober 2020, ECLI:NL:RVS:2020:2565; ABRvS 7 juli 2021, 
ECLI:NL:RVS:2021:1468. 
87 HR 24 september 2021, ECLI:NL:HR:2021:1360. 
88 HR 18 mei 2018, ECLI:NL:HR:2018:729. 
89 CRvB 1 juli 2019, ECLI:NL:CRVB:2019:2018, m.nt. M. van Zanten. 
90 ABRvS 7 juli 2021, ECLI:NL:RVS:2021:1468. 
91 artikel 13b van de Opiumwet. 
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aantast. Het bestaande strikte onderscheid tussen slechts twee mogelijke toetsingsintensiteiten 
(terughoudend en indringend) dat de Afdeling hanteert, zou moeten verdwijnen. Widdershoven en 
Wattel zoeken – evenals Hirsch Ballin92 – de oplossing voor een intensievere toets in het 
evenredigheidsbeginsel93 dat volgens hen moet worden toegepast, zoals in het Unierecht met de 
stappen geschiktheid, noodzakelijkheid en evenwichtigheid. Het hanteren van dit beginsel bij de 
exceptieve toets van avv’s wordt in de literatuur toegejuicht om meer maatwerk te leveren in de 
rechtspraak en als toetsingsnorm die de rechter in staat stelt de burger effectieve rechtsbescherming 
te bieden.94 Dit beginsel wordt dan ook aangewezen wanneer een avv diep ingrijpt in het leven van de 
belanghebbende en daarbij diens fundamentele rechten aan de orde zijn.95 De Alcoholslotprogramma-
uitspraak96 – waarbij de Afdeling heeft geoordeeld dat de ingrijpende gevolgen voor de burger door 
het bestuursorgaan niet afdoende zijn afgewogen omdat geen rekening wordt gehouden met de 
uiteenlopende gevolgen hiervan voor diverse situaties en personen en daardoor leidt tot ongelijkheid 
en willekeur – biedt hiervan een goed voorbeeld. Het inzetten van het evenredigheidsbeginsel moet 
terecht worden toegejuicht: overheidshandelen kan erg ingrijpend zijn voor de burger. Als sprake is 
van grote belangen die voor de burger op het spel staan, wanneer bestuurlijke interventie raakt aan 
fundamentele rechten, moet de toetsing door de bestuursrechter meer indringend zijn. Zo wordt in 
de uitspraken over de Groningse gaswinning97, het Alcoholslotprogramma98 en de 
kinderopvangtoeslag waarin de ABRvS ‘omging’99, de toetsing door de bestuursrechter geïntensiveerd 
zodra de belangen van burgers die op het spel staan, groot waren. Ook in een uitspraak van de Afdeling 
– waarin wordt geoordeeld dat de woningsluiting na een drugsvondst zulke onevenredige gevolgen 
heeft voor de bewoners dat de burgemeester van zijn besluit had moeten afzien100 – lijkt in elk geval 
te neigen naar de conclusie van Widdershoven en Wattel. De indringendere toetsing is hiermee 
nadrukkelijk gekoppeld aan de in het geding zijnde fundamentele rechten. Met het 
evenredigheidsbeginsel kan de bestuursrechter materiële wetgeving (geen wetgeving in formele zin) 
corrigeren en besluiten vernietigen als de toepassing van de wet leidt tot onevenredig nadelige 
gevolgen voor de burger. De rechterlijke weg naar maatwerk kan hiermee worden geopend.  
 
Op 2 februari 2022 deed de Afdeling uitspraak in de drie zaken waarin een conclusie is gevraagd aan 
Widdershoven en Wattel.101 In de uitspraak van de woningsluiting door de burgemeester van 
Harderwijk gaat de Afdeling het meest uitvoerig in op de conclusie.102 De Afdeling onderschrijft dat de 
geschiktheid, de noodzakelijkheid en de evenwichtigheid bij de toetsing van een besluit aan de norm 
van artikel 3:4, tweede lid Awb een rol (kunnen) spelen. De Afdeling neemt expliciet afstand van de 
willekeurstoets bij de toetsing van besluiten (r.o. 7.10). Wel benadrukt zij dat de intensiteit van de 
toetsing aan het evenredigheidsbeginsel van veel factoren afhankelijk is en daarom van geval tot geval 
zal verschillen. Zo noemt de Afdeling bijvoorbeeld het verschil van een avv of een beschikking, een 
belastend of een begunstigend besluit, de aard en de mate van de beleidsruimte van het 
bestuursorgaan en de aard van de betrokken belangen en de mate waarin deze door het besluit 
worden geraakt (r.o. 7.10). De toetsing aan het evenredigheidsbeginsel moet dan ook geen 
drietrapstoets zijn maar veel meer een glijdende schaal waarop alle intensiteiten tussen vol en 
terughoudend toegepast moeten kunnen worden. Ook geeft de Afdeling aan dat zij in haar uitspraken 
zoveel mogelijk inzichtelijk maakt op welke wijze het besluit aan de norm van artikel 3:4, tweede lid 
Awb toetst (r.o. 7.10). In deze zaak oordeelt de Afdeling dat de burgemeester te weinig aandacht heeft 
besteed aan de belangen van de huurder en zijn (minderjarige) kinderen en hij wordt opgedragen om 

 
92 Hirsch Ballin 2015, p. 47-50; ABRvS 22 december 2017, ECLI:NL:RVS:2017:3557. 
93 artikel 3:4, tweede lid Awb. 
94 Hirsch Ballin 2015, p. 7-58; De Poorter & Capkurt, NTB 2017/10; Huisman & Jak, NTB, 2019/20; Barkhuysen & Den Ouden NJB 2018/740. 
95 Van Zanten, NTB 2020/203. 
96 ABRvS 4 maart 2015, ECLI:NL:RVS:2015:622 (Alcoholslotprogramma). 
97 o.a. ABRvS 18 november 2015, ECLI:NL:RVS:2015:3578. 
98 ABRvS 4 maart 2015, ECLI:NL:RVS:2015:622 (Alcoholslotprogramma). 
99 ABRvS 23 oktober 2019, ECLI:NL:RVS:2019:3535 en ABRvS 23 oktober 2019, ECLI:NL:RVS:2019:3536. 
100 ABRvS 6 oktober 2021, ECLI:NL:RVS:2021:2243. 
101 ABRvS 2 februari 2022, ECLI:NL:RVS:2022:285; ABRvS 2 februari 2022, ECLI:NL:RVS:2022:335; ABRvS 2 februari 2022, ECLI:NL:RVS:2022:334. 
102 ABRvS 2 februari 2022, ECLI:NL:RVS:2022:334. 
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een nieuw besluit te nemen. Of de bestuursrechter in het vervolg deze vollere toetsing overneemt, 
moet worden afgewacht. Met de toeslagenaffaire scherp op het netvlies – en de lering die hierop 
wordt gegeven om waar mogelijk het evenredigheidsbeginsel in te zetten103 - is de verwachting wel 
dat de rechterlijke toetsing verder ontwikkeld, verfijnd en intensiever gaat worden. Wattel heeft in 
zijn laatste conclusie de recente ontwikkelingen van de Afdeling overgenomen en refereert naar de 
drie uitspraken van de Afdeling van 2 februari 2022.104 Hij past het evenredigheidsbeginsel bij 
exceptieve toetsing toe maar oordeelt dat deze toetsing betrokkene niet kan baten.  
 
 

3.4. Tussenconclusie  
 
 
In de bestuursrechtspraak werd bij de exceptieve toetsing lange tijd de willekeurtoets van het 
Landbouwvliegers-arrest gehanteerd. Hoewel in de afgelopen jaren een koers is ingezet waarbij de 
bestuursrechter de exceptieve toets heeft geïntensiveerd en de willekeursluis uit het 
Landbouwvliegers arrest heeft losgelaten, staat de terughoudendheid van de bestuursrechter nog 
steeds in de uitspraken centraal. De intensiteit van de exceptieve toetsing wordt afhankelijk gemaakt 
van (1) de beslissingsruimte die het bestuursorgaan heeft en (2) de mate waarbij een avv meer ingrijpt 
in het leven van de belanghebbende en daarbij diens fundamentele rechten aan de orde zijn. Ook de 
Hoge Raad heeft zich aangesloten bij de ontwikkelde toetsingsmaatstaf door de bestuursrechter 
waarbij wel wordt benadrukt dat de benodigde terughoudendheid moet worden beoogd. In de 
conclusie van Widdershoven en Wattel, bevelen zij een verruiming van rechterlijke toetsing aan. De 
staatsraden vinden dat het strikte onderscheid dat de Afdeling hanteert tussen slechts twee mogelijke 
toetsingsintensiteiten (terughoudend en indringend) zou moeten verdwijnen. Zij vinden dat de rechter 
bij zijn toetsing zo veel mogelijk het evenredigheidsbeginsel moet inzetten om meer maatwerk te 
leveren in de rechtspraak en als toetsingsnorm die de rechter in staat stelt de burger effectieve 
rechtsbescherming te bieden. Vooral wanneer fundamentele rechten aan de orde zijn en een avv diep 
ingrijpt in het leven van de belanghebbende, is dit een aangewezen beginsel. De Afdeling neemt de 
aanbeveling van Widdershoven en Wattel niet helemaal over. De Afdeling onderschrijft dat de 
geschiktheid, noodzakelijkheid en evenwichtigheid een rol kunnen spelen bij de toetsing aan 
evenredigheid maar kiest voor een glijdende schaal waarbij alle intensiteiten tussen intensief en 
terughoudend zich kunnen voordoen. Hiermee wordt meer recht gedaan aan alle verschillende 
situaties die zich kunnen voordoen. Ook wordt expliciet afstand gedaan van de willekeurstoets. 
 
Conclusie: De exceptieve toetsing van avv’s is zich de laatste jaren in de rechtspraak aan het 
ontwikkelen. Van een zeer terughoudende toetsing wordt met de recente uitspraak van de Afdeling 
expliciet afstand gedaan van de willekeurtoets en heeft zij (ten dele) de aanbeveling van Widdershoven 
en Wattel overgenomen. De Afdeling hanteert bij de evenredigheidstoets een glijdende schaal waarbij 
alle intensiteiten tussen intensief en terughoudend zich kunnen voordoen. Gesteld kan worden dat de 
ontwikkeling van de indringendheid van exceptieve toetsing nog steeds voortduurt. Vanuit het 
perspectief van rechtsbescherming van de burger, juich ik een indringendere toetsing door de 
bestuursrechter (én de burgerlijke rechter) alleen maar toe. Het is belangrijk dat burgers vertrouwen 
hebben in de rechtspraak en zij mogen dan ook rekenen op een juridisch correcte en rechtvaardige 
beslissing van de rechter. Hiervoor is het nodig dat rechters maatwerk kunnen leveren, met oog voor 
de belangen van burgers, een betamelijke strengheid voor het bestuur en een exceptieve toetsing van 
avv’s met een intensievere toetsing. Hiertoe dient het evenredigheidsbeginsel een grote rol te spelen 
bij de toetsingspraktijk van de bestuursrechter. Met de recente uitspraken van de Afdeling maakt de 
bestuursrechter duidelijk dat hij het evenredigheidsbeginsel toepast en deze toets systematischer en 
minder afstandelijk gaat uitvoeren. Het moet nog blijken of bestuursrechters het nieuwe 

 
103 Zie bijv. Van Ettekoven, NJB 2021/101; ABRvS 7 juli 2021, ECLI:NL:RVS:2021:1468. 
104 ABRvS 16 februari 2022, ECLI:NL:RVS:2022:516. 
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beoordelingskader bij het evenredigheidsbeginsel ook bij de exceptieve toets vaker zullen inzetten. 
Gezien de verwachtingen die de voorzitter van de Afdeling met zijn reactie op het rapport ‘ongekend 
onrecht’ zelf heeft geschapen, lijkt dit echter wel logisch en is het hoopvol dat de uitspraken 
uitdrukkelijk langs de lijn van artikel 3:4, tweede lid Awb worden gemotiveerd. De recente conclusie 
van Wattel biedt in elk geval het perspectief dat het evenredigheidsbeginsel intensiever door de 
bestuursrechter zal worden gebruikt.   
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4. Het evidentiecriterium als mogelijke uitweg? 
 
4.1. Inleiding 
 

Wanneer het komt tot het vervallen van artikel 8:3, eerste lid Awb, wordt bij avv’s het leerstuk 
van de formele rechtskracht relevant. Dit beginsel is immers gekoppeld aan appellabele besluiten. 
Een besluit verkrijgt formele rechtskracht wanneer de beroepsmogelijkheid niet (tijdig) of de 
bestuursrechtelijke rechtsgang zonder succes is benut:105 het besluit wordt dan naar de wijze van 
totstandkoming en zijn inhoud in beginsel geacht rechtmatig te zijn.106 Ratio daarvan is de 
rechtszekerheid van de belangen van derden. Het verkrijgen van formele rechtskracht van het 
besluit houdende een avv sluit de mogelijkheid van exceptieve toetsing van dat (appellabel) avv 
echter niet uit. Het karakter van een avv - de algemene strekking en voor herhaling toepasbaar - 
is dat de rechter bij de exceptieve toets iedere keer voor de vraag kan staan of het onderliggende 
avv rechtmatig en daarom verbindend moet worden geoordeeld.107 Hoe (strikt) dient de 
bestuursrechter in die situaties dan om te gaan met de formele rechtskracht? Leidt het maken van 
een uitzondering van dit beginsel tot een onaanvaardbare onzekerheid ten aanzien van de 
rechtmatigheid van een avv? Of leidt het vasthouden van dit beginsel juist tot een verstikkende 
en onbillijke uitwerking voor de burger? Gelet op het karakter van avv’s waardoor (te) veel 
onzekerheden aan het openen van rechtstreeks beroep tegen avv’s zijn verbonden, vond de 
regering het destijds niet gewenst om rechtstreeks beroep tegen avv’s open te stellen.108 

Bij de exceptieve toets van bestemmingsplannen – die anders dan andere avv’s wel appellabel zijn109 
– is de laatste jaren een ontwikkeling gaande waarbij de bestuursrechter het evidentiecriterium 
hanteert als extra horde om de rechtszekerheid en de belangen van derden te waarborgen.110 Dit roept 
de vraag op wat het evidentiecriterium omvat en hoe de bestuursrechter dit criterium bij de exceptieve 
toets van bestemmingsplannen toepast. In dit hoofdstuk worden deze vragen onderzocht en relevante 
rechtspraak geanalyseerd. Hiermee wordt duidelijk hoe de bestuursrechter om gaat met de leer van 
de formele rechtskracht en of het potentieel regelmatig voorkomt dat in het kader van exceptieve 
toetsing een avv alsnog onverbindend wordt verklaard dan wel buiten toepassing wordt gelaten. De 
hoofdvraag hierbij luidt:  
 Kan het evidentiecriterium (gehanteerd bij bestemmingsplannen) gebruikt worden om de bezwaren 

tegen rechtstreekse toetsing van avv’s (deels) weg te nemen?  
Dit hoofdstuk heeft de volgende deelvragen:  
 Wat omvat het evidentiecriterium bij de exceptieve toetsing van een bestemmingsplan? 
 Hoe kan het evidentiecriterium bij overige avv’s worden ingezet wanneer rechtstreeks beroep open 

wordt gesteld? 
In de tweede paragraaf wordt onderzocht wat het evidentiecriterium omvat, hoe de bestuursrechter 
dit criterium bij de exceptieve toets van bestemmingsplannen toepast en wat de voordelen en/of 
bezwaren van dit criterium zijn. In paragraaf drie wordt bekeken hoe het evidentiecriterium kan 
worden ingezet bij overige avv’s wanneer artikel 8:3, eerste lid Awb wordt geschrapt. Tenslotte volgt 
in paragraaf vier de tussenconclusie en het antwoord op de hoofdvraag in dit hoofdstuk. 
 
 
  

 
105 Zie bijv. HR 16 mei 1986, ECLI:NL:HR:1986:AC9347, r.o. 3.3.2 (Heesch/Van den Akker). 
106 Zie bijv. HR 27 maart 2015, ECLI:NL:PHR:2015:946. 
107 Kamerstukken II 1992-1993, 22495, nr. 3, p. 94 en 95. 
108 Kamerstukken II 1992-1993, 22495, nr. 3, p. 94. 
109 Art. 8:2 Wro. 
110 De Vries, TO 2020/1. 
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4.2. Het evidentiecriterium onder de loep 
 
 
Het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft recent in een arrest antwoord gegeven op prejudiciële 
vragen van de Afdeling omtrent het leerstuk van de formele rechtskracht.111 De Afdeling vroeg onder 
meer of het Unierecht toestaat dat de nationale rechter uitgaat van de formele rechtskracht van een 
onherroepelijk geworden vergunningsvoorschrift, tenzij dat evident in strijd is met hoger recht, 
waaronder het Unierecht (r.o. 32). In de nationale rechtspraak is reeds lang geleden aanvaard dat een 
in rechte onaantastbaar besluit in een andere procedure nietig kan worden gevonden wanneer het 
evident onjuist is.112 Het leerstuk van de formele rechtskracht is dan ook niet absoluut en kent 
uitzonderingen in de jurisprudentie.113 Het Hof van Justitie EU stelt dat het Unierecht zich in beginsel 
niet verzet tegen de leer van de formele rechtskracht. Wel moet een uitweg mogelijk zijn op grond 
waarvan een in rechte onaantastbaar besluit toch (deels) aan de kant kan worden gezet. Zonder deze 
mogelijkheid zouden sommige zaken tot onnodig onbillijke uitkomsten kunnen leiden. In uitspraken 
waarbij geen uitzondering op de formele rechtskracht werd aangenomen,114 heeft dit – vanwege de 
onrechtvaardigheid daarvan – terecht tot kritiek geleid.115 Gelet hierop is het mooi dat zowel de Hoge 
Raad als de Afdeling in de uitspraken van de Groningse aardbevingsschade116 en de toeslagenaffaire117 
verdere versoepelingen van de leer van de formele rechtskracht hebben geïntroduceerd. Het Hof van 
Justitie EU hecht waarde aan het evidentiecriterium: ‘de regel van Nederlands recht die behelst dat het 
op basis van een summier onderzoek dat geen ruimte voor twijfel laat, evident moet zijn dat het 
betreffende voorschrift niet had mogen worden opgelegd omdat het in strijd was met hogere 
rechtsnormen’ (r.o. 58). Het Hof van Justitie EU oordeelt dat dit criterium ertoe strekt een juiste 
evenwicht te vinden tussen het rechtszekerheidsbeginsel en het beginsel van rechtmatigheid uit het 
oogpunt van het Unierecht, door in de regel een groter gewicht toe te kennen aan de bescherming van 
de rechtszekerheid ook al wordt - onder strikte voorwaarden - toegestaan dat daarvan wordt 
afgeweken (r.o. 75). 
 
Het evidentiecriterium wordt ook toegepast in procedures waarin onherroepelijke 
bestemmingsplannen exceptief worden getoetst. Een bestemmingsplan kan dan onverbindend 
worden geacht of buiten toepassing worden gelaten als bij exceptieve toetsing blijkt dat dit plan 
evident in strijd is met een hogere rechtsnorm. Hiervoor is alleen ruimte als de bestuursrechter die 
strijdigheid zonder nader onderzoek kan vaststellen. In de uitspraak Diemen118 legt de Afdeling uit 
waarom zij onherroepelijke bestemmingsplanregels met het evidentiecriterium beperkt exceptief 
toetst en deze regels niet aan dezelfde toetsingsmaatstaf worden onderworpen als de 
toetsingsmaatstaf die wordt gehanteerd in het kader van de beoordeling van beroepen tegen een 
vastgesteld bestemmingsplan.119 Een bestemmingsplan is – anders dan andere avv’s – wel appellabel: 
in eerste en enige aanleg staat beroep open bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van 
State.120 Exceptieve toetsing is dus pas aan de orde wanneer de bestemmingsplanprocedure reeds 
doorlopen is en het plan onherroepelijk is geworden. In dat stadium verlangt de rechtszekerheid dat 
derden in beginsel kunnen afgaan op de inhoud van het plan. Een mogelijke strijd met hoger recht of 
algemene rechtsbeginselen is dan niet genoeg om het bestemmingsplan onrechtmatig te vinden. Het 
bestemmingsplan moet daarmee evident in strijd zijn. Gelet op de appellabiliteit van het 

 
111 HvJ EU 20 mei 2021, ECLI:EU:C:2021:398 (X (Véhicules-citernes GPL)). 
112 Ortlep en Van Zanten, JBPL 2021, nr. 4. 
113 Zie bijv. HR 6 december 1986, ECLI:NL:PHR:1986:AC9347; HR 18 juni 1993, ECLI:NL:HR:1993:ZC1006; ABRvS 27 februari 2019, 
ECLI:NL:RVS:2019:466. 
114 Zie bijv. Hof ’s-Gravenhage 24 augustus 2010, ECLI:NL:GHSGR:2010:BN4316; ABRvS 4 maart 2015, ECLI:NL:RVS:2015:622; HR  
20 januari 2017, ECLI:NL:HR:2017:58. 
115 Zie bijv. Drion, NJB 2017/308; VAR Preadviezen 2019; Kortmann, NTB 2019/19. 
116 HR 19 juli 2019, ECLI:NL:HR:2019:1278. 
117 ABRvS 23 oktober 2019, ECLI:NL:RVS:2019:3535. 
118 ABRvS 19 februari 2020, ECLI:NL:RVS:2020:520, r.o. 5.3 (Diemen). 
119 Zie bijv. ook ABRvS 26 februari 2020, ECLI:NL:RVS:2020:616, r.o. 8.3. 
120 De Omgevingskamer is hiertoe belast. Zie art. 1 Regeling toedeling zaken Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 2020. 
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bestemmingsplan, de plaats van de exceptieve toetsing in de gehele bestemmingsplanprocedure, het 
verloop en de bijzondere kenmerken daarvan, is de Afdeling van oordeel dat het toepassen van het 
evidentiecriterium niet in strijd is met het Unierecht dat hier, binnen de grenzen van de beginselen 
van gelijkwaardigheid, doeltreffendheid en effectieve rechtsbescherming de nationale procedurele 
autonomie respecteert (r.o. 5.4).121 Verder wijst de Afdeling erop dat het indienen van een verzoek tot 
herziening van het bestemmingsplan bij de gemeenteraad de aangewezen rechtsgang is om het 
onherroepelijke plan te laten toetsen. De bestemmingsplanprocedure is immers speciaal ontworpen 
en voorzien van vele waarborgen voor de totstandkoming en de toetsing (van de rechtmatigheid) van 
een bestemmingsplan (r.o. 5.4). Bij een dergelijk verzoek wordt indringender aan hoger recht getoetst 
waardoor hiermee deze weg meer kansen biedt om de beoogde ontwikkeling uiteindelijk te kunnen 
realiseren.122 
 

Een analyse van uitspraken omtrent het evidentiecriterium bij de exceptieve toets van 
bestemmingsplannen 

Voor dit onderzoek zijn 27 uitspraken van de Afdeling geanalyseerd. Deze uitspraken zijn op 23 
november 2021 gevonden op de website www.rechtspraak.nl middels de zoektermen “Indien de 
bestemmingsregeling evident in strijd is met”. Deze uitspraken zijn opgenomen in de bijlage. Na 
analyse is het volgende naar voren gekomen: 

 In 12 (van de 27) uitspraken wordt door rechtszoekenden aangevoerd dat de 
bestemminsregeling in strijd is met hoger recht (nl. de Dienstenrichtlijn). In al deze uitspraken 
gebruikt de Afdeling ten aanzien van het evidentiecriterium de volgende standaardoverweging 
die bestaat uit 3 componenten: 

1. In een procedure als deze waarin wordt aangevoerd dat de bestemmingsregeling in strijd is 
met een hogere regeling, dient de bestemmingsregeling slechts onverbindend te worden 
geacht of buiten toepassing te worden gelaten, indien de bestemmingsregeling evident in strijd 
is met de hogere regeling.  

2. Voor evidentie is onder meer vereist dat de hogere regelgeving zodanig concreet is dat deze 
zich voor toetsing daaraan bij wijze van exceptie leent.   

3. Een planregel is alleen evident in strijd met hoger recht als de rechter zonder nader onderzoek 
kan vaststellen dat zich strijd met de hogere rechtsnorm voordoet. Dit is bijvoorbeeld het geval 
als iedere motivering ontbreekt. 
 
In 2 van deze uitspraken heeft de Afdeling overwogen dat, hoewel het betreffende college van 
burgemeester en wethouders een summiere onderbouwing heeft gegeven, het wel voldoende 
heeft onderbouwd dat de planregel niet evident in strijd is met de Dienstenrichtlijn.123 
In 3 van deze uitspraken heeft de Afdeling overwogen dat de onderbouwingsplicht van het 
college echter niet zo ver gaat dat het de beperking dient te onderbouwen aan de hand van 
een analyse met specifieke gegevens of met een op de situatie toegespitst rapport met daarin 
een cijfermatige onderbouwing.124 
In alle 12 uitspraken hebben de betreffende colleges tijdens de beroepsprocedures (alsnog) 
een verdere onderbouwing gegeven van de betreffende bestemmingsplanregel. De Afdeling 
oordeelt dat geen evidente strijd met de hogere regel wordt aangenomen. De 
bestemmingsplanregels zijn in stand gebleven. 
 

 
121 Zie ook Barkhuysen & Den Ouden, AB 2020, p. 1050. 
122 Olierook & Vlijmen, Gst 2020/114. 
123 ABRvS 24 februari 2021, ECLI:NL:RVS:2021:360, r.o. 6.10; ABRvS 7 juli 2021, ECLI:NL:RVS:2021:1474, r.o. 13.8. 
124 ABRvS 19 februari 2020, ECLI:NL:RVS:2020:520, r.o. 5.3. (Diemen); ABRvS 26 februari 2020, ECLI:NL:RVS:2020:616, r.o. 8.9; ABRvS 3 maart 2021, 
ECLI:NL:RVS:2021:457, r.o. 7.1. 
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 In andere 12 (van de 27) uitspraken gebruikt de Afdeling de standaardoverweging die bestaat 
uit componenten 1 en 2.  
In 3 van deze uitspraken heeft de Afdeling overwogen dat de vraag, of uit een oogpunt van 
een goede ruimtelijke ordening aan het perceel de juiste bestemming is toegekend, in het 
kader van een exceptieve toetsing van het desbetreffende planonderdeel, niet aan de orde 
kan komen. Dit onderdeel van het bestemmingsplan is namelijk geen avv maar omvat 
gebruiksvoorschriften op grond van artikel 3.1 lid a Wro. Het bestemmingsplan is 
onherroepelijk en van de rechtmatigheid daarvan moet worden uitgegaan. 125 
In al deze 12 uitspraken is overwogen dat niet is gebleken dat de bestemmingsregeling evident 
in strijd is met een hogere regel. 

 In 2 (van de 27) uitspraken gebruikt de Afdeling de standaardoverweging die alleen bestaat uit 
component 1.126 In deze uitspraken is overwogen dat niet is gebleken / geen sprake is van 
evidente strijd met een hogere regel. 

 In 1 uitspraak (van de 27 uitspraken) wordt overwogen dat ‘wat betreft het betoog van 
[appellant] dat de rechtbank het bestemmingsplan, exceptief toetsend, onverbindend had 
moeten verklaren, geldt dat in deze procedure geen plaats is voor de door hem voorgestane 
indringende toetsing van de juistheid van de bestemmingsregeling.’127   

 
Conclusie: De Afdeling heeft in de 27 uitspraken geen enkele keer een exceptief beroep op 
onrechtmatigheid van een bestemmingsplanregel gehonoreerd. De Afdeling oordeelt in al deze 
uitspraken dat geen evidente strijd met een hogere regel wordt aangenomen en dat het 
bestemmingsplan daardoor niet heeft geleid tot onverbindendheid of buiten toepassing is gelaten. 
Indien de motivering van het college ontbreekt, krijgt dit bestuursorgaan tijdens de beroepsprocedure 
de gelegenheid om alsnog een (nadere) onderbouwing van de betreffende bestemmingsplanregel te 
geven. Hoewel de Afdeling van oordeel is dat deze onderbouwing summier kan zijn, wordt de 
onderbouwing tot op heden altijd voldoende gevonden. Alhoewel gesteld kan worden dat het 
bestuursorgaan een vrij lichte motiveringsplicht heeft, doet de motivering bij een avv er wel degelijk 
toe: een gebrekkige motivering kan fataal zijn voor de verbindende kracht van het avv. De motivering 
biedt hiermee een waarborg tegen ‘blinde toepassing van algoritmes bij besluitvorming’.128 Toch kan 
niet aan de indruk worden onttrokken dat de houding van de bestuursrechter ten aanzien van de 
onderbouwing van een bestemmingsplan door het bestuursorgaan, erg terughoudend blijft nu geen 
zware eisen aan de motivering worden gesteld. Ook blijkt dat de onderbouwingsplicht van het 
bestuursorgaan niet zo ver gaat, dat het de beperking dient te onderbouwen aan de hand van 
specifieke gegevens of een toegespitst rapport met bijvoorbeeld een cijfermatige onderbouwing. De 
Afdeling maakt verder niet duidelijk welke eisen zij stelt om aan het evidentiecriterium te kunnen 
voldoen. In de literatuur worden wel een aantal factoren genoemd die relevant kunnen zijn bij de 
afweging om het evidentiecriterium al dan niet te aanvaarden maar deze zien niet specifiek op avv’s129 
(zie verder in de volgende paragraaf). 
 
Gelet op de voorgaande analyse, jurisprudentie en literatuur heeft het evidentiecriterium de volgende 
voordelen: 
-  Met dit criterium wordt voorkomen dat in volle omvang via de exceptieve toets (als)nog een volledig 

oordeel wordt gegeven over de rechtmatigheid van het bestemmingsplan. 
-  De formele rechtskracht dient het belang van de rechtszekerheid.130 Dit belang is bedoeld om de 

burger te beschermen tegen de overheid en niet andersom. ‘Het is daarom aanvaardbaar dat er een 

 
125 ABRvS 14 december 2016, ECLI:NL:RVS:2016:3339, r.o. 5.2; ABRvS 27 december 2018, ECLI:NL:RVS:2018:4266, r.o. 5.3; ABRvS 27 februari 2019, 
ECLI:NL:RVS:2019:607, r.o. 4.2. 
126 ABRvS 22 april 2020, ECLI:NL:RVS:2020:1115; ABRvS 2 juni 2021, ECLI:NL:RVS:2021:1177. 
127 ABRvS 22 maart 2017, ECLI:NL:RVS:2017:762, r.o. 6.4. 
128 https://wetgevingswerken.nl/blog/2020/5/feitenalsvoorwaarde. 
129 Ortlep en Van Zanten, JBPL 2021, nr. 4. 
130 Van der Linden 1998, p. 84. 
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correctiemechanisme wordt opgenomen waarbij de overheid de bescherming van de rechtszekerheid 
niet mag inroepen als het echt onredelijk is.’131  

-  Slechts bij hoge uitzondering zal de bestuursrechter ingrijpen. In gevallen waar het hoger recht 
onduidelijk is, zal de bestuursrechter niet ingrijpen. ‘Een dergelijk ingrijpen zal dus heel zeldzaam zijn 
zodat de impact op de rechtszekerheid beperkt zou moeten zijn.’132 

- Dit criterium is een open begrip en kan hierdoor contextueel worden toegepast. Voor gevallen 
waarbij de formele rechtskracht binnen het bestuursrecht een rol speelt, biedt het de mogelijkheid 
dit criterium wel of niet strikter toe te passen.133 

-  Het Hof van Justitie van de Europese Unie hecht waarde aan het evidentiecriterium. Wel geeft het 
Hof aan dat de toepassing van het evidentiecriterium (bij situaties van ketenbesluitvorming) niet 
zodanig restrictief mag zijn dat die uitzondering in feite louter fictief wordt.134 In de uitspraak 
‘Diemen’ heeft de Afdeling aangegeven het niet onmogelijk of uiterst moeilijk voor appellanten te 
vinden om hun rechten op grond van hoger recht (in casu de Dienstenrichtlijn) te effectueren, gelet 
op de bewijslastverdeling. Het is aan het college om te onderbouwen waarom de in het 
bestemmingsplan neergelegde beperkingen gerechtvaardigd zijn in het licht van de daaraan in de 
Dienstenrichtlijn gestelde eisen (r.o. 5.2).  

 
Het evidentiecriterium heeft de volgende nadelen: 
-  Het evidentiecriterium werpt een hoge drempel op voor de rechtszoekende die in beroep gaat tegen 

een – op een bestemmingsplan gebaseerde – omgevingsvergunning en daarbij aanvoert dat (een 
onderdeel van) de bestemmingsplanregels in strijd (is) zijn met hoger recht. Het evidentiecriterium 
is echter niet zinledig. Verzuimt het bestuursorgaan om alsnog een onderbouwing te geven, dan zal 
de planregel wél buiten toepassing worden gelaten dan wel onverbindend worden verklaard.135 Een 
rechtvaardiging voor deze strengere maatstaf is het zwaarwegende belang dat wordt toegekend aan 
de rechtszekerheid nu al eerder de mogelijkheid van beroep tegen het bestemmingsplan open heeft 
gestaan.136  

-  In de overwegingen van de bestuursrechter wordt vaak niet meer beredeneerd dan dat hetgeen is 
aangevoerd geen reden is om tot het oordeel te komen dat aan het evidentiecriterium is voldaan. 
Dit is een dooddoener (of machtsspreuk) waarbij de beslissing haar motivering is, zonder een 
vindplaats van argumenten.137 

 
Gelet op de voordelen van het evidentiecriterium, is het een mooi instrument om bij exceptieve 
toetsing van onherroepelijke bestemmingsplannen toe te passen. In dit stadium weegt het belang van 
rechtszekerheid zwaar en mogen derden in beginsel afgaan op de inhoud van het plan. Bij een 
onherroepelijk bestemmingsplan is dan ook het leerstuk van de formele rechtskracht van belang. Het 
evidentiecriterium werpt een hoge drempel op voor de rechtszoekende - uit een analyse van 27 
uitspraken is  gebleken dat de Afdeling geen enkele keer een exceptief beroep op onrechtmatigheid 
van een bestemmingsplanregel heeft gehonoreerd - maar het criterium voorkomt wél dat alsnog een 
volledig oordeel wordt gegeven over de rechtmatigheid van het bestemmingsplan. 
Wel dient de bestuursrechter bij de toepassing van het evidentiecriterium zorg te dragen voor een 
goede motivering waarin hij deze toepassing helder uitlegt. Uit een oogpunt van rechtsbescherming is 
het belangrijk dat burgers begrijpen hoe de rechter is omgegaan met de naar voren gebrachte 
argumenten. Ook wordt hiermee bijgedragen aan een legitimatie van het rechtsoordeel en aan 
rechtsvorming en rechtsontwikkeling.138 
 

 
131 Sanders 2019, p. 115. 
132 Sanders 2019, p. 115. 
133 Polak 2019, p. 53. 
134 HvJ EU 20 mei 2021, ECLI:EU:C:2021:398, r.o. 79 (X (Véhicules-citernes GPL)). 
135 ABRvS 19 februari 2020, ECLI:NL:RVS:2020:520, r.o. 5.3 (Diemen).  
136 Zie bijv. ABRvS 30 januari 2019, ECLI:NL:RVS:2019:260, r.o.  46.1; De Vries, TO 2020, nr. 1. 
137 Ortlep en Van Zanten, JBPL 2021, nr. 4. 
138 Pennarts 2008, p. 61. 
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4.3. Het evidentiecriterium bij appellabele avv’s (niet zijnde bestem-
mingsplannen)  
 
 
Bij het openstellen van rechtstreeks beroep tegen overige avv’s, krijgt de bestuursrechter bij de 
exceptieve toets te maken met de formele rechtskracht van dit avv en hoe strikt hij dit beginsel moet 
toepassen. De afweging om de formele rechtskracht bij uitzondering te doorbreken, ligt in het 
spanningsveld tussen rechtszekerheid en rechtvaardigheid.139 In de literatuur verschilt men van 
mening over de vraag naar welke kant de balans moet uitslaan.140 Ik pleit ervoor om een zwaarwegend 
belang aan de rechtszekerheid toe te kennen nu bij het schrappen van artikel 8:3, eerste lid Awb 
beroep tegen een avv open heeft gestaan. Het is immers juist het karakter van een avv dat maakt dat 
derden mogen afgaan op wat er in het avv staat nu een beroepsprocedure reeds zonder succes 
doorlopen is of mogelijk was en het avv onherroepelijk is geworden. Echter moet een uitweg mogelijk 
zijn om een onherroepelijk avv alsnog onverbindend of buiten beschouwing te verklaren. Uitgaande 
van de rechtsbeschermingsgedachte in het bestuursrecht, is het immers niet de bedoeling dat een 
burger onevenredig getroffen wordt: bijvoorbeeld werkloos raakt, zonder inkomsten komt te zitten én 
dubbel wordt gestraft.  
Een sprekend voorbeeld betreft jurisprudentie omtrent het Alcoholslotprogramma (hierna ASP) 
waarbij de gestrafte bestuurder ervoor kon kiezen een alcoholslot in zijn auto te laten inbouwen 
(kosten van ruim 4.500, euro) of zijn rijbewijs (in plaats van twee jaar) voor vijf jaar ongeldig te laten 
verklaren. Daarbovenop kreeg hij ook een strafbeschikking opgelegd.141 Uiteindelijk verklaart de 
Afdeling de zogenaamde ASP regeling onverbindend, onder meer vanwege de hoge kosten voor 
bestuurders en de onevenredigheid waarin bepaalde groepen personen (met name zij die voor hun 
werk een rijbewijs nodig hebben) door het ASP worden getroffen.142 Ook de lessen uit de 
kinderopvangtoeslagzaken – al betreft het in deze zaken een wet in formele zin en geen avv – tonen 
aan dat in situaties van knellende regelgeving of strenge uitvoeringspraktijken onnodige hardheid 
jegens de burger moet worden voorkomen.143  
 
Gelet op de voordelen van het evidentiecriterium, zou ook bij de exceptieve toets van overige avv’s 
het ‘noodluikje’ van het evidentiecriterium toegepast moeten worden. Hiermee kan de 
bestuursrechter evident onrechtmatige besluitvorming ondervangen: met het evidentiecriterium kan 
de bestuursrechter ingrijpen als bij de exceptieve toetsing blijkt dat een eerder onaantastbaar 
geworden avv evident onrechtmatig is. De duidelijke rechtsregel van de formele rechtskracht ‘klaar is 
klaar’ wordt dan ‘klaar is klaar, tenzij het evident onrechtmatig is’. Wanneer dus bij de exceptieve toets 
van deze avv’s wordt aangevoerd dat een avv in strijd is met een hogere regeling, dient het avv 
onverbindend te worden verklaard of buiten toepassing te worden gelaten indien het avv evident in 
strijd is met de hogere regeling. Volgens Ortlep en Van Zanten heeft het evidentiecriterium in zijn 
algemeenheid twee verschijningsvormen: in procedurele zin (zoals bij de exceptieve toets van 
onherroepelijke bestemmingsplannen) en in materiële zin zoals bijvoorbeeld bij de ernst van het 
gebrek van een in rechte onaantastbaar besluit of bij de evident onredelijke gevolgen die (het niet 
terugkomen van) een dergelijk besluit heeft. Bij toekomstige toepassingen van het evidentiecriterium 
vinden Ortlep en Van Zanten dat beide aspecten moeten worden betrokken in één afwegingskader, 
‘waarbij een eenvoudig vast te stellen maar minder ernstig (procedureel) gebrek bijvoorbeeld niet tot 
het aanvaarden van een uitzondering hoeft te leiden, terwijl daarvoor wellicht wel ruimte is bij een 

 
139 Polak 2019, p. 12. 
140 Zie bijv. Widdershoven en Ortlep 2004/2; Fruytier, NTBR 2008/22; Ortlep, O&A 2008/103; Schlössels en Zijlstra 2014, p. 428 e.v.; Polak 2019, p.16 
e.v.; Sanders 2019, p. 131. 
141 Zie bijv. ABRvS 11 september 2013, ECLI:NL:RVS:2013: 1111; ABRvS 21 mei 2014, ECLI:NL:RVS:2014: 1842; ABRvS 16 juli 2014, 
ECLI:NL:RVS:2014:2665. 
142 ABRvS 4 maart 2015, ECLI:NL:RVS:2015:622. 
143 Verslag van de werkgroep juridische reflectie Raad van State 2021, p. 266 e.v. (online publiek). 
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ernstig maar minder eenvoudig vast te stellen gebrek’.144 Ook vinden zij dat op de eventuele 
vaststelling van de evidente onrechtmatigheid van een in rechte onaantastbaar besluit altijd een 
afweging moet volgen tussen de met de rechtszekerheid gediende belangen en een rechtvaardige 
uitkomst.145 Dit betekent aan de ene kant het belang van de rechtszekerheid dat wordt gediend door 
aan de onaantastbaarheid van het avv vast te houden en aan de andere kant het belang van een 
rechtvaardige en evenredige geschilbeslechting waarbij alle overige feiten en omstandigheden 
moeten worden betrokken. Hiermee kan een evenwicht worden gevonden tussen rechtszekerheid en 
rechtvaardigheid. Bij de afweging om het evidentiecriterium al dan niet te aanvaarden, noemen Ortlep 
en Van Zanten de  vraag in hoeverre het gebrek tot een inhoudelijk andere uitkomst heeft geleid. Zo 
kan het bestuursorgaan zijn motivering nader onderbouwen waardoor het motiveringsgebrek is 
hersteld en het evidentiecriterium niet opgaat. Deze factor wordt – zoals blijkt uit de voorgaande 
analyse – reeds door de bestuursrechter meegenomen. Ook is het raadzaam om – zoals dat ook wordt 
geadviseerd bij het evenredigheidsbeginsel – het evidentiecriterium strikter toe te passen wanneer 
een avv diep ingrijpt in het leven van de belanghebbende en daarbij diens fundamentele rechten aan 
de orde zijn. Het evidentiecriterium is een open begrip en kan hiermee contextueel worden toegepast. 
Hiermee past het evidentiecriterium goed in de ontwikkeling van een meer indringende toets door de 
bestuursrechter en de menselijke maat die de rechter (meer) moet hanteren. Vooral de afweging 
tussen de met de rechtszekerheid gediende belangen en een rechtvaardige uitkomst, is – gezien de 
harde kritiek op de toeslagenaffaire en de kabinetsreactie om te streven naar het bieden van maatwerk 
in situaties van ernstige onbillijkheden – van belang om mee te nemen. 
 
De bestuursrechter dient wel een scherp onderscheid te maken tussen onverbindendheid en het 
buiten toepassing laten van een avv wanneer dit evident in strijd is met een hogere regel of met een 
algemeen rechtsbeginsel.146 Beide rechtsfiguren worden op dit moment door de Afdeling naast 
elkaar147 of door elkaar148 gebruikt in plaats van deze goed uit elkaar te houden. Het onderscheid is 
met het oog op het rechtszekerheidsbeginsel relevant omdat tussen deze rechtsfiguren verschil in 
rechtsgevolgen bestaat. Wanneer sprake zou zijn van evidente strijdigheid met een hogere regeling of 
met een materieel algemeen rechtsbeginsel, zou het avv onverbindend verklaard moeten worden. 
Onverbindendheid van een avv heeft een generiek karakter: het avv is hiermee zélf onrechtmatig 
omdat het in strijd is met hogere regels en daarom in geen enkel geval rechtmatig kan worden 
toegepast. Wanneer sprake zou zijn van strijdigheid met een formeel algemeen rechtsbeginsel, is dit 
avv op zichzelf niet onrechtmatig maar is de onrechtmatigheid gelegen in de toepassing van die regel 
in het concrete geval: het avv moet dan buiten toepassing worden gelaten.149 De bestuursrechter dient 
dan ook het juridisch relevante onderscheid goed in de gaten te houden en zich bewust te zijn van het 
verschil in rechtsgevolgen van beide rechtsfiguren. Verder dient de bestuursrechter bij zijn motivering 
waarin wel of niet is voldaan aan het evidentiecriterium, goed te beredeneren waarom dat dan zo is 
en zich niet schuldig te maken aan dooddoeners waarbij de beslissing haar motivering is. Het 
evidentiecriterium is een open begrip die in elke casus contextueel moet worden toegepast en helder 
moet worden uitgelegd bij de toepassing daarvan. Dit komt de overtuigingskracht en de 
rechtsontwikkeling van het evidentiecriterium  ten goede. Ook kan met een duidelijke wetsuitleg het 
gevoel van onrecht die een burger ervaart, hiermee worden verminderd. 
 
 
  

 
144 Ortlep en Van Zanten, JBPL 2021, nr. 4. 
145 Zie ook Polak 2019, p. 51-53. 
146 De Vries, TO 2020/1. 
147 Zie bijv. ABRvS 19 februari 2020, ECLI:NL:RVS:2020:520 (Diemen). 
148 Zie bijv. ABRvS 27 maart 2019, ECLI:NL:RVS:2019:965 (Decathlon). 
149 De Vries, TO 2020/1; zie ook CRvB 1 juli 2019, ECLI:NL:CRVB:2019:2018, m.nt. M. Van Zanten, aant. 6. 
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4.4. Tussenconclusie 
 
 
In procedures waarin onherroepelijke bestemmingsplannen exceptief worden getoetst, wordt het 
evidentiecriterium – als mogelijke uitweg op de formele rechtskracht – toegepast. Een 
bestemmingsplan kan dan onverbindend worden geacht of buiten toepassing worden gelaten als bij 
exceptieve toetsing blijkt dat dit plan evident in strijd is met een hogere rechtsnorm. Die strijdigheid 
dient de bestuursrechter dan zonder nader onderzoek vast te kunnen stellen. Uit de analyse van de 
uitspraken omtrent het evidentiecriterium bij de exceptieve toets van bestemmingsplannen, blijkt dat 
de Afdeling een exceptief beroep op onrechtmatigheid van een bestemmingsplanregel nog geen 
enkele keer heeft gehonoreerd. Het evidentiecriterium bij de exceptieve toets van een 
bestemmingsplan werpt dan ook een hoge drempel op voor de rechtszoekende. Toch is deze drempel  
gerechtvaardigd nu een zwaarwegend belang aan de rechtszekerheid moet worden toegekend nu al 
eerder de mogelijkheid van beroep tegen het bestemmingsplan open heeft gestaan. 
 
Ook bij het schrappen van artikel 8:3, eerste lid Awb wordt het leerstuk van de formele rechtskracht 
relevant. Gelet op de voordelen die het evidentiecriterium biedt, is dit criterium een mooi instrument 
om ook bij de exceptieve toets van (appellabele) avv’s een (hoge) uitzondering te maken op de formele 
rechtskracht en een balans te vinden tussen rechtszekerheid en rechtvaardigheid. Het 
evidentiecriterium kan dan worden ingezet om zonder nader diepgaand onderzoek te oordelen dat 
het avv in strijd is met een hogere regel of een algemeen rechtsbeginsel. Aanbevolen wordt om op de 
eventuele vaststelling van de evidente onrechtmatigheid van een in rechte onaantastbaar avv, een 
afweging te maken tussen de met de rechtszekerheid gediende belangen en een rechtvaardige 
uitkomst waarbij alle overige feiten en omstandigheden moeten worden betrokken. Ook dient het 
evidentiecriterium –  evenals bij de toepassing van het evenredigheidsbeginsel – strikter te worden 
toegepast wanneer een avv diep ingrijpt in het leven van de belanghebbende en daarbij diens 
fundamentele rechten aan de orde zijn. Het EVRM dwingt bij de aantasting van fundamentele rechten 
immers tot een intensievere toetsing. Hiermee krijgt de toepassing van het evidentiecriterium een 
meer menselijke maat die past in de ontwikkeling van een meer indringende toets door de 
bestuursrechter. Hierbij moet de bestuursrechter wel een heldere koers varen en een scherp 
onderscheid maken tussen onverbindendheid en het buiten toepassing laten van een avv wanneer dit 
evident in strijd is met een hogere regel of met een algemeen rechtsbeginsel. Het juridisch relevante 
onderscheid (het avv is zélf onrechtmatig óf het avv is op zichzelf niet onrechtmatig maar slechts in de 
concrete toepassing daarvan) moet goed in de gaten worden gehouden nu verschil bestaat in het 
rechtsgevolg. Tot slot dient de bestuursrechter zorg te dragen voor een goede motivering waarin hij 
helder de toepassing van het evidentiecriterium uitlegt. Met deze aanbevelingen komt dit de 
rechtszekerheid zeker ten goede. 
 
Conclusie: Het evidentiecriterium dat op dit moment wordt toegepast bij de exceptieve toets van 
bestemmingsplannen, kan ook bij de exceptieve toets van overige avv’s worden toegepast wanneer 
artikel 8:3, eerste lid wordt geschrapt en hiermee beroep tegen avv’s wordt opengesteld. De voordelen 
van dit criterium wegen zwaarder dan de nadelen:  
- voorkomen wordt dat in volle omvang via de exceptieve toets (als)nog een volledig oordeel wordt 
gegeven over de rechtmatigheid van het avv; 
- de zware drempel van het criterium biedt een waarborg tegen de rechtszekerheid maar de 
bestuursrechter heeft wel de mogelijkheid om bij hoge uitzondering in te grijpen.  
Het bezwaar dat bij de openstelling van rechtstreeks beroep tegen avv’s bestaat, namelijk de 
relevantie van de formele rechtskracht en de bemoeilijking hiervan bij een openstelling, kan hiermee 
worden weggenomen. Met de hoge drempel van het evidentiecriterium – waarbij de bestuursrechter 
wel de mogelijkheid heeft om een balans te vinden tussen rechtszekerheid en rechtvaardigheid en zo 
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nodig een uitzondering te maken op de formele rechtskracht – wordt een onherroepelijk avv 
voldoende gewaarborgd.  
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5. Conclusie 
 

5.1.  Conclusie 
 
 
De tijd is meer dan rijp om artikel 8:3, eerste lid Awb te schrappen. Er zijn geen argumenten (meer) 
om dit artikel in stand te houden en de rechtsbescherming aan de burger kan hiermee worden 
verbeterd. De Awb staat inmiddels stevig op zijn fundament, regels worden steeds meer in delegatie 
en zonder democratische legitimiteit vastgesteld, van rechtsonzekerheid is geen sprake en de angst 
dat de bestuursrechter teveel op de stoel van de bestuurswetgever zou gaan zitten, is onterecht. Ook 
heeft de burger bij de burgerlijke rechter onvoldoende rechtsbescherming wanneer hij een avv 
onrechtmatig vindt. Men kan immers bij de bestuursrechter terecht voor een exceptieve toetsing van 
avv’s. Hiermee lijkt reeds sprake te zijn van een gewijzigde taakverdeling tussen beide rechters die juist 
bij het schrappen van artikel 8:3, eerste lid Awb zou zijn ingetreden. Tot slot kan gesteld worden dat 
er sprake is van een ontwikkeling van een meer indringende toetsing door de bestuursrechter. Deze 
blijkt echter niet voldoende intensief. Er wordt een verruiming van rechterlijke toetsing aanbevolen 
waarbij het evenredigheidsbeginsel vaker moet worden toegepast.  De Afdeling staat hierbij in de 
kinderschoenen waarbij deze het evenredigheidsbeginsel meer lijkt in te zetten om meer maatwerk te 
leveren in de rechtspraak en als toetsingsnorm die de rechter in staat stelt de burger effectieve 
rechtsbescherming te bieden. 
 
Als de burger de beroepsmogelijkheid bij appellabele avv’s niet (tijdig) of zonder succes heeft benut, 
wordt het leerstuk van de formele rechtskracht relevant en zal de bestuursrechter bij de exceptieve 
toets van (inmiddels onaantastbare) avv’s moeten schipperen tussen het belang van de 
rechtszekerheid en de rechtvaardigheid. Het leerstuk van formele rechtskracht is immers niet absoluut 
en jurisprudentie zoals het Alcoholslotprogramma en de Groningse gaswinning, vertoont een steeds 
verdere versoepeling. In procedures waarin onherroepelijke bestemmingsplannen exceptief worden 
getoetst, blijkt het evidentiecriterium een mooi instrument te bieden: 

 voorkomen wordt dat in volle omvang via de exceptieve toets (als)nog een volledig oordeel 
wordt gegeven over de rechtmatigheid van het avv; 

 de zware drempel van het criterium biedt een waarborg tegen de rechtszekerheid maar de 
bestuursrechter heeft wel de mogelijkheid om bij hoge uitzondering in te grijpen.  

De voordelen van het evidentiecriterium bieden een goed uitgangspunt om dit instrument ook bij de 
exceptieve toets van overige avv’s (niet zijnde bestemmingsplannen) te hanteren wanneer 
rechtstreeks beroep wordt opengesteld. Het bezwaar dat bij de openstelling van rechtstreeks beroep 
tegen avv’s bestaat, namelijk de relevantie van de formele rechtskracht en de bemoeilijking hiervan 
bij een openstelling, kan hiermee worden weggenomen. 
 
 

5.2. Aanbeveling 
 
 
De toetsing van avv’s kan eenvoudiger, efficiënter en effectiever. Het streven om het 
evenredigheidsbeginsel bij exceptieve toetsing meer in te zetten, moet worden toegejuicht. Daarnaast 
is het voorstel om artikel 8:3, eerste lid Awb te schrappen. De burger kan dan rechtstreeks in beroep 
tegen avv’s waarbij een volledig oordeel wordt gegeven over de rechtmatigheid van een avv. Wanneer 
de burger na een aan hem gericht besluit alsnog de onverbindendheid van een avv wil inroepen, kan 
hij de weg van de exceptieve toetsing bewandelen. Een aanbeveling aan de bestuursrechter is om bij 
de exceptieve toetsing van appellabele avv’s het evidentiecriterium te hanteren. Aanbevolen wordt 
om op de eventuele vaststelling van de evidente onrechtmatigheid van een in rechte onaantastbaar 
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avv, een afweging te maken tussen de met de rechtszekerheid gediende belangen en een 
rechtvaardige uitkomst waarbij alle overige feiten en omstandigheden moeten worden betrokken. Ook 
dient het evidentiecriterium –  evenals bij de toepassing van het evenredigheidsbeginsel – strikter te 
worden toegepast wanneer een avv diep ingrijpt in het leven van de belanghebbende en daarbij diens 
fundamentele rechten aan de orde zijn. Hierbij dient de bestuursrechter wel zorg te dragen voor een 
goede motivering waarin hij helder de toepassing van het evidentiecriterium uitlegt. Hiermee kan aan 
de rechtspraktijk handvatten worden gegeven wanneer er aan het evidentiecriterium is voldaan. Bij 
de exceptieve toets van onherroepelijke bestemmingsplannen, is tot op heden geen enkele keer aan 
dit criterium voldaan. Verwacht wordt dat ook bij de exceptieve toets van overige (onherroepelijke) 
avv’s het evidentiecriterium een zware horde zal zijn waarbij het bestuursorgaan bij een 
motiveringsgebrek bijvoorbeeld, de mogelijkheid heeft dit gebrek te herstellen. Gelet op het juridisch 
relevante onderscheid, is ook aan te bevelen dat de bestuursrechter bij de exceptieve toets een 
heldere koers vaart en een scherp onderscheid maakt tussen onverbindendheid en het buiten 
toepassing laten van een avv wanneer dit evident in strijd is met een hogere regel of met een algemeen 
rechtsbeginsel. Wanneer de bestuursrechter met deze aanbevelingen een vaste en consequente koers 
in zijn rechtspraak zal varen, draagt dit beslist bij aan een goede rechtsontwikkeling die met betere 
rechtsbescherming en rechtszekerheid gepaard zal gaan.  
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