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1. Inleiding  
Op 1 januari 2010 is de Wet bestuurlijke lus in werking getreden.1 Met deze wet is de Algemene wet 
bestuursrecht (Awb) aangevuld met een regeling die de bestuursrechter de bevoegdheid geeft om 
het bestuursorgaan gedurende de gerechtelijke procedure bij tussenuitspraak de gelegenheid of 
opdracht te geven om een gebrek in het bestreden besluit te herstellen.2 De bestuursrechter dient 
ingevolge art. 8:41a Awb het aan hem voorgelegde geschil zo veel mogelijk definitief te beslechten. 
Het figuur van de bestuurlijke lus beoogt het vergroten van de mogelijkheden om tot finale 
geschilbeslechting te komen.3  
 
Nadat het bestuursorgaan zijn herstelpoging heeft uitgevoerd, hebben partijen op grond van art. 
8:51b, derde lid, Awb de gelegenheid om hun zienswijze over de wijze waarop het gebrek is hersteld 
naar voren te brengen. De bestuursrechter kan op grond van art. 8:57, tweede lid, aanhef en onder c, 
in samenhang met artikel 8:51b, derde lid, Awb echter bepalen dat een tweede zitting achterwege 
kan blijven als partijen schriftelijk hun zienswijze hebben gegeven op de herstelpoging van het 
bestuursorgaan. Uit onderzoek is gebleken dat de bestuursrechter partijen in de regel niet uitnodigt 
voor een tweede zitting om de herstelpoging van het bestuursorgaan nader te bespreken.4 Het 
bestuursorgaan lijkt zich bij zijn herstelpoging van geen kwaad bewust en richt zich voornamelijk op 
het herstellen van het gebrek en neemt hierbij een formalistische houding aan waarbij de burger niet 
bij de herstelpoging wordt betrokken.  
 
In de literatuur zijn meermaals de schaduwzijden van de bestuurlijke lus opgemerkt. In tegenstelling 
tot bestuursorganen krijgen burgers namelijk geen herstelpoging van de bestuursrechter dan wel de 
mogelijkheid om hun (bewijs)positie te versterken. In de bestuurlijke lus bergt eveneens het gevaar 
dat bij de burger de indruk wordt gewekt dat het bestuursorgaan door de bestuursrechter wordt 
voorgetrokken. Daarbij kan de toepassing van de bestuurlijke lus bijdragen aan de veronderstelling 
dat de beroepsprocedure in een wijze van ‘bestuurtje helpen’ dreigt te ontaarden.5 Er kleefde 
immers een gebrek aan het bestreden besluit, maar de burger wordt uiteindelijk in het ongelijk 
gesteld nadat het bestuursorgaan zijn fout heeft mogen herstellen.6 De burger kan hierdoor de 
indruk krijgen dat de bestuursrechter zich verwijdert van zijn belangen als burger in de procedure.  
 
De rechtsfiguur van de bestuurlijke lus biedt vooralsnog beperkte processuele mogelijkheden voor de 
burger aan. Doordat de burger niet (altijd) wordt betrokken bij de herstelpoging van het 
bestuursorgaan, kan dit leiden tot ontevredenheid met de wijze waarop de beroepsprocedure is 
verlopen en de uitkomst ervan. De ongehoorde burger kan hierdoor het vertrouwen in de overheid 
(verder) verliezen. Tevens heeft de tragedie van de toeslagenaffaire het vertrouwen van de 
ongehoorde burger in de overheid geschaad en daarbij de noodzaak laten zien dat de overheid zich 

                                         
1 Stb. 2009, 570. 
2 Marseille 2019, p. 359 en Kamerstukken II 2017/18, 34 107, nr. 2, p. 1. 
3 Het voorgaande stuk is afkomstig van mijn eerder geschreven paper ‘De bestuurlijke lus: een verslechtering van de 
rechtspositie van de appellerende burger?’ uit het jaar 2020. 
4 Kamerstukken II 2014/15, 34 107, nr. 1 (Evaluatie Bestuurlijke Lus Awb 
en internationale rechtsvergelijking) en Kamerstukken II 2017/18, 34 107, nr. 2, p. 2-3. 
5 Koenraad 2010, p. 249. N.B.: Het voorgaande stuk is afkomstig van mijn eerder geschreven paper ‘De bestuurlijke lus: een 
verslechtering van de rechtspositie van de appellerende burger?’ uit het jaar 2020. 
6 Backes e.a. 2014, p. 121. 
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rekenschap moet geven aan de feiten en omstandigheden van het individuele geval. Het sociale 
zekerheidsrecht, in het bijzonder de Participatiewet, is het terrein waarop het hiervoor geschetste 
probleem bij uitstek speelt. De Participatiewet fungeert als laatste vangnetvoorziening en kent een 
kwetsbare doelgroep. Om te voorkomen dat het vertrouwen van de kwetsbare burger verder wordt 
afgekalfd, is bijzondere aandacht voor zijn procespositie nodig. De burger dient een gelegenheid te 
krijgen om zich uit te spreken over zijn zaak en het gevoel te hebben dat er serieus naar hem wordt 
geluisterd. Gelet op hetgeen in het voorgaande is uiteengezet en mede gelet op onder meer het 
beginsel van hoor en wederhoor en het verdedigingsbeginsel staat in dit onderzoek de volgende 
vraag centraal:  
 
“Verdient het aanbeveling om een burger actief te betrekken bij de poging van het bestuursorgaan om 
een gebrek in een besluit te herstellen tijdens de beroepsprocedure over de rechtmatigheid van dit 
besluit, met name in de Participatiewet?”  
 
Om bovengenoemde vraag te kunnen beantwoorden zijn de volgende deelvragen geformuleerd, te 
weten: 
1. Wat is de inhoud en reikwijdte van art. 8:51a Awb? 
2. Wat kan het bestuursorgaan na toepassing van de bestuurlijke lus doen? 
3.  Wat kan de burger na toepassing van de bestuurlijke lus doen? 
4. Wat kan de bestuursrechter na toepassing van de bestuurlijke lus doen? 
5. Welke mogelijkheden krijgt de burger in de praktijk? 
6. Welke effecten heeft het horen van de burger? 
 
1.2  Onderzoeksopzet en leeswijzer 
In hoofdstuk 2 wordt de inhoud en reikwijdte van art. 8:51a Awb beschreven, waarin op de 
toepassingsvoorwaarden van de bestuurlijke lus wordt ingegaan. Achtereenvolgens wordt in 
hoofdstuk 3, 4 en 5 vervolgens uiteengezet wat het bestuursorgaan, de burger en de bestuursrechter 
kan doen na toepassing van de bestuurlijke lus. Daarbij zullen de wettelijke processuele 
mogelijkheden (en instrumenten) in aanmerking worden genomen. Om voornoemde 
onderzoeksvragen te kunnen beantwoorden zal literatuur- en jurisprudentieonderzoek plaatsvinden.  
 
In hoofdstuk 6 wordt onderzocht welke mogelijkheden de burger in de praktijk van het 
bestuursorgaan krijgt als de herstelpoging wordt uitgevoerd. Hiertoe zijn vragenlijsten verspreid 
onder het team Juridische Zaken van Stroomopwaarts MVS, de gemeenschappelijke regeling van het 
college van burgemeester en wethouders Maassluis, Vlaardingen en Schiedam en tevens onder het 
Servicepunt71 te Leiden, de uitvoeringsorganisatie van de gemeenten Leiden, Leiderdorp, 
Oegstgeest en Zoeterwoude. De reden hiervoor ligt gelegen in het feit dat de geënquêteerden 
werkzaam zijn in onder meer de Participatiewet en zij, vanwege de functie die zij bekleden, met 
enige regelmaat op de rechtbank en de Centrale Raad van Beroep (CRvB) komen om de belangen van 
het college van burgemeester en wethouders van de betreffende gemeente(n) te behartigen. Zij 
hebben ervaring opgedaan en kennis verworven met het uitvoeren van een herstelpoging om het 
geconstateerde gebrek in het bestreden besluit te (laten) herstellen, nadat de bestuursrechter 
toepassing aan de bestuurlijke lus heeft gegeven. Vanuit dit oogpunt is het gekozen 
onderzoeksmiddel uitermate geschikt en relevant voor het onderzoek. De bevindingen van de 
vragenlijsten worden onder meer benut om de centrale vraag van dit onderzoek te beantwoorden. 
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Tevens wordt met behulp van jurisprudentieonderzoek onderzoek verricht naar de toepassing van 
art. 8:57 lid 2 Awb en hoe dit processueel voor de burger uitpakt. Vervolgens wordt in hoofdstuk 7 
ingegaan op de effecten die het horen van de burger, als bezwaarmaker, met zich meebrengen. Deze 
vraag wordt met behulp van voornamelijk literatuuronderzoek beantwoord. Dit onderzoek wordt in 
hoofdstuk 8 met een conclusie en aanbevelingen afgesloten. 
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2. De inhoud en reikwijdte van artikel 8:51a Awb 
 
2.1 Inleiding 
Artikel 8:51a Awb geeft de bestuursrechter de mogelijkheid om het bestuursorgaan in de 
gelegenheid te stellen het gebrek in het bestreden besluit te herstellen. Het gaat hierbij om een 
bevoegdheid.7 De bestuursrechter is bij de constatering van het gebrek niet gehouden om toepassing 
aan de bestuurlijke lus te geven. Betreft het de rechter die oordeelt in laatste instantie (in eerste en 
enige aanleg dan wel in hoger beroep), dan gaat het om een verplichting voor het bestuursorgaan 
om het gebrek te (laten) herstellen (art. 8:51d Awb). Uit de parlementaire geschiedenis over de Wet 
bestuurlijke lus volgt dat het bestuursorgaan zich in dat geval niet kan onttrekken aan maatregelen 
om het gebrek te (laten) herstellen.8 In beginsel dient het bestuursorgaan bij toepassing van de 
bestuurlijke lus zelf het geconstateerde gebrek in het bestreden besluit te herstellen. De wetgever 
heeft met de zinsnede ‘of te laten herstellen’ aangeduid dat het herstel (bijvoorbeeld in geval van 
een bevoegdheidsgebrek) evenwel door het bevoegde bestuursorgaan, anders dan de besluitnemer, 
kan plaatsvinden.9 Hieronder wordt eerst ingegaan op de toepassingsvoorwaarden van art. 8:51a 
Awb. Tevens wordt ingegaan op de formulering van de tussenuitspraak, in het bijzonder hoe 
specifiek die (mogen) zijn. 
 
2.2 Toepassingsvoorwaarden uit artikel 8:51a Awb 
De artikelen in de Awb over de bestuurlijke lus geven weinig informatie onder welke 
omstandigheden en/of voorwaarden toepassing van de bestuurlijke lus kan plaatsvinden. Allereerst 
is het van belang te benoemen dat de bestuursrechter bevoegd moet zijn tot kennisneming van het 
aan hem voorgelegde geschil. Ten tweede dient het beroep ontvankelijk te zijn. Het is niet mogelijk 
om toepassing te geven aan de bestuurlijke lus indien de bestuursrechter onbevoegd is en het 
beroep niet-ontvankelijk.10  
 
Uit art. 8:51a Awb volgt verder dat het gebrek een hoofdvoorwaarde vormt voor de toepassing van 
de bestuurlijke lus. Blijkens de MvT wordt onder gebrek verstaan: “een strijdigheid met een 
geschreven of ongeschreven rechtsregel die kan leiden tot vernietiging van het bestreden besluit 
indien deze niet tijdens de beroepsprocedure wordt weggenomen”.11 Tevens volgt uit de MvT dat het 
toepassen van de bestuurlijke lus feitelijk geen zin indien het gebrek in het bestreden besluit naar 
zijn aard niet herstelbaar is.12 Bij constatering van een gebrek in het bestreden besluit onderzoekt de 
bestuursrechter of toepassing van de bestuurlijke lus al dan niet op haar plaats is, waarbij hij over 
een ruime mate van vrijheid beschikt.13 Voor toepassing van de bestuurlijke lus is voldoende dat het 
geconstateerde gebrek naar verwachting (en op eenvoudige wijze) kan worden hersteld.14 Het 
gebrek dient verder concreet te zijn en geen complex karakter te bevatten. Daarbij dient tevens het 

                                         
7 ABRvS 13 april 2011, ECLI:NL:RVS:2011:BQ1079, m.nt. R. Ortlep. 
8 Kamerstukken II 2007/08, 31 352, nr. 6, p. 23 (MvT). 
9 Ortlep 2014, par. 3. 
10 Koenraad 2010, p. 235. 
11 Kamerstukken II 2007/08, 31 352, nr. 3, p. 10 (MvT). 
12 Kamerstukken II 2007/08, 31 352, nr. 6, p. 14-15 (MvT) en De Poorter: in T&C Awb, art. 8:51a Awb, par. 4 (online, 
bijgewerkt tot 1 juli 2022. 
13 Venema: in Module uitvoering sociale zekerheid & bestuursrecht, art. 8:51a Awb (online, bijgewerkt tot 31 augustus 
2020). 
14 Polak 2011, par. 2.1. 
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reparatietraject goed te overzien zijn, hetgeen onder meer inhoudt dat het herstel van het gebrek 
binnen een redelijke termijn moet hebben plaatsgevonden, bijvoorbeeld binnen zes maanden. De 
bestuurlijke lus leent zich niet voor zaken waarbij het herstel van het gebrek te veelomvattend is en 
het herstel daardoor te lang zal duren of de tijd die gemoeid zal zijn met het nemen van een nieuw 
besluit onvoldoende kan worden ingeschat.15 Dit geldt ook voor de situatie waarin het onzeker is 
welk besluit het bestuursorgaan na het herstel geschikt acht.16  
 
Toepassing van de bestuurlijke lus komt pas in beeld als andere instrumenten tot finale 
geschilbeslechting niet kunnen worden ingezet.17 Een vermoeden van onrechtmatigheid volstaat niet 
voor toepassing van de bestuurlijke lus. Er dient een werkelijk gebrek te worden geconstateerd.18 Na 
constatering van een op zichzelf herstelbaar gebrek, kan toepassing van de bestuurlijke lus alsnog 
mogelijk achterwege blijven. Dit kan aan de orde zijn indien (bijvoorbeeld) de feitelijke dan wel 
juridische situatie aanzienlijk is gewijzigd en in dit verband herstel van het gebrek binnen een 
redelijke termijn niet mogelijk is. De bestuurlijke lus verdient in dat geval dan niet de voorkeur.19  
 
Bij gebreken die zich in beginsel lenen voor herstel kan worden gedacht aan motiveringsgebreken 
(strijd met art. 3:46 of 7:12 lid 1 Awb), zorgvuldigheidsgebreken (onderzoeksgebrek, strijd met art. 
3:2 Awb) en bevoegdheidsgebreken. Het herstel van een gebrek in het bestreden besluit kan 
(bijvoorbeeld) plaatsvinden door het nemen van een nieuw of gewijzigd besluit, een nadere 
motivering, het alsnog overleggen van een verplicht advies of een nieuw (zorgvuldig) 
feitenonderzoek. Tevens is denkbaar dat de bestuursrechter het bestuursorgaan de gelegenheid 
biedt om op een bepaald gedingstuk te reageren.  
 
Uit art. 8:51a, eerste lid en tweede volzin van de Awb volgt verder dat toepassing van de bestuurlijke 
lus niet plaatsvindt indien belanghebbenden die niet als partij aan het geding deelnemen daardoor 
onevenredig kunnen worden benadeeld. Hierbij kan worden gedacht aan de situatie waarbij het 
bestuursorgaan, na een aanvankelijke weigering, alsnog een positief besluit op de aanvraag neemt. 
Indien bij de voorbereiding van het nieuwe besluit alsnog derden moeten worden betrokken, dan is 
de toepassing van de bestuurlijke lus niet op haar plaats. Art. 8:51a, eerste lid en tweede volzin van 
de Awb benadrukt overigens dat het zich beperkt tot belanghebbenden die niet als partij aan het 
geding deelnemen, maar de bestuurlijke lus wordt ook niet toegepast als een partij onevenredig kan 
worden benadeeld.20 Toepassing van de bestuurlijke lus is evenmin aan de orde als het 
bestuursorgaan het bezwaar niet inhoudelijk heeft beoordeeld en het bezwaar niet-ontvankelijk 
heeft verklaard. Het materiële geschil is in dat geval nog niet aan de orde geweest.21 In de literatuur 
wordt verder betoogd dat naar mate een besluit meer gebreken kent, de aanleiding om de 
bestuurlijke lus toe te passen, afneemt.22 
 

                                         
15 Ortlep 2014, par. 3. 
16 De Waard 2015, par. 8.2.8. 
17 De Poorter: in T&C Awb, art. 8:51a Awb, par. 4 (online, bijgewerkt tot 1 juli 2022) en Polak 2011, par. 2.1. 
18 Backes e.a. 2014, p.40. 
19 Venema: in Module uitvoering sociale zekerheid & bestuursrecht, art. 8:51a Awb (online, bijgewerkt tot 31 augustus 
2020). 
20 Ortlep 2014, par. 3. 
21 Klasen 2013, p. 48. 
22 Backes e.a. 2014, p. 40. 
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De laatste wettelijke voorwaarde voor toepassing van de bestuurlijke lus is dat de bestuursrechter 
niet buiten de grenzen van het geschil mag treden.23  
 
2.3 Toepassingsvoorwaarden van artikel 8:51a Awb uit de jurisprudentie 
De jurisprudentie biedt meer aanknopingspunten voor de nadere invulling van het begrip en 
hoofdvoorwaarde van art. 8:51a Awb, te weten: het gebrek. Uit de jurisprudentie volgt in dit verband 
dat toepassing van de bestuurlijke lus in de Participatiewet (PW) voornamelijk plaatsvindt bij 
zorgvuldigheids- en motiveringsgebreken of indien het bestreden besluit geen of onvoldoende 
feitelijke grondslag heeft dan wel het bestuursorgaan (opnieuw) een belangenafweging moet 
maken.24 Meer specifiek kan worden gedacht aan een onzorgvuldige voorbereiding en een 
ontoereikende motivering in het bestreden besluit ten aanzien van de arbeidsverplichtingen in de zin 
van art. 9, eerste lid, PW of de situatie waarin het bestuursorgaan ten onrechte is uitgegaan van een 
gezamenlijke huishouding en de intrekking van het recht op bijstand in het verlengde hiervan berust 
op een ondeugdelijke motivering.25  
 
Toepassing van de bestuurlijke lus is blijkens jurisprudentie niet aangewezen indien het gebrek 
slechts een rekenkundige of financiële uitwerking betreft die naar verwachting geen nieuwe discussie 
zal opleveren.26 Eveneens blijft toepassing van de bestuurlijke lus achtwege indien nog nader 
onderzoek door het bestuursorgaan moet plaatsvinden.27 De bestuurlijke lus verdraagt zich voorts 
niet met het rechtsmiddel van beroep in cassatie, dat openstaat tegen uitspraken van de CRvB ten 
aanzien van het begrip gezamenlijke huishouding en duurzaam gescheiden leven.28 Een bestuurlijke 
lus is evenwel niet aangewezen bij onzekerheid met betrekking tot de snelheid van de uitkomst van 
het geschil of de mogelijke duur van het onderzoek door het bestuursorgaan.29 Dit geldt ook voor de 
situatie indien in het bestreden besluit een bestuurlijke boete aan de burger is opgelegd en de 
bestuursrechter oordeelt dat geen sprake is van een gedraging die onder een wettelijke 
verbodsbepaling valt dan wel de overtreding niet aan de burger kan worden toegerekend.30 Uit 
jurisprudentie volgt verder dat het toepassen van de bestuurlijke lus begrensd wordt door de goede 
procesorde. Dit speelt met name in boetezaken waarin sprake is van een gebrekkig feitenonderzoek. 
De goede procesorde verzet zich tegen toepassing van de bestuurlijke lus in boetezaken die gericht is 
op nadere bewijslevering.31 De bestuurlijke lus is tot slot niet aangewezen in zaken indien het 
bestreden besluit berust op toepassing van beleid die als kennelijk onredelijk is gekwalificeerd en 
vorming van nieuw beleid in dat geval waarschijnlijk lijkt.32 
 

                                         
23 Koenraad 2010, p. 238. 
24 Zie in dit verband bijvoorbeeld: Rb. Den Haag 22 maart 2022, ECLI:NL:RBDHA:2022:2573, CRvB 8 juli 2014, 
ECLI:NL:CRVB:2014:2347 en Rb. Noord-Holland 14 juli 2020, ECLI:NL:RBNHO:2020:5129. 
25 Rb. Den Haag 30 juli 2021, ECLI:NL:RBDHA:2021:8583 en Rb. Den Haag 21 september 2020, ECLI:NL:RBDHA:2020:9219. 
26 CRvB 21 december 2021, ECLI:NL:CRVB:2021:3270, r.o. 4.10.5, CRvB 31 augustus 2021, ECLI:NL:CRVB:2021:2178, r.o. 
4.8.3 en Rb. Overijssel 24 januari 2018, ECLI:NL:RBOVE:2018:231, r.o. 4.5 en Rb. Rotterdam 12 december 2019, 
ECLI:NL:RBOBR:2019:7088, r.o. 10. 
27 CRvB 13 februari 2018, ECLI:NL:CRVB:2018:541, r.o. 4.10 en CRvB 8 juni 2021, ECLI:NL:CRVB:2021:1362, r.o. 4.6. 
28 CRvB 27 mei 2014, ECLI:NL:CRVB:2014:1973, r.o. 4.7 en CRvB 7 mei 2019, ECLI:NL:CRVB:2019:1542, r.o. 4.12. 
29 CRvB 20 november 2018, ECLI:NL:CRVB:2018:3700, r.o. 4.9. 
30 Marseille 2019, p. 361 en Ortlep 2014, par. 3. 
31 Marseille 2019, p. 361 en ABRvS 5 juli 2017, ECLI:NL:RVS:2017:1819. 
32 CRvB 11 december 2020, ECLI:NL:CRVB:2020:3387, r.o. 4.9. 



 

10 
 

2.4 De tussenuitspraak 
Indien de bestuursrechter beslist om toepassing te geven aan de bestuurlijke lus, dan doet hij dat in 
de vorm van een tussenuitspraak. In de tussenuitspraak oordeelt de bestuursrechter, kort gezegd, 
over kwesties van openbare orde, onderschrijft of verwerpt hij bepaalde standpunten van partijen en 
oordeelt hij welke rechtsregel(s) bij het bestreden besluit is/zijn geschonden.33 De bestuursrechter 
dient zich zorgvuldig te beraden over de inhoud en vorm van de tussenuitspraak.34 De 
tussenuitspraak is bindend, hetgeen inhoudt dat de vaststelling van het gebrek of de gebreken voor 
de partijen, de bestuursrechter en derden in beginsel definitief is. De tussenuitspraak heeft daarmee 
een ingrijpend karakter.35  
 
De tussenuitspraak heeft twee elementen.36 De rechter geeft allereerst zijn opvatting over de 
beroepsgronden van de burger waarover hij reeds (definitief) kan oordelen. Dit betreft doorgaans 
beroepsgronden die naar het oordeel van de bestuursrechter niet slagen. Vervolgens neemt hij een 
beslissing tot aanhouding van de beroepsprocedure met een aanbod of opdracht aan het 
bestuursorgaan om bepaalde (herstel)handelingen te verrichten waarin het bestuursorgaan wordt 
aangezet om het gebrek in het bestreden besluit te (laten) herstellen.37  
 
In de tussenuitspraak moet duidelijk vermeld staan met behulp van welke maatregel(en) het gebrek 
kan worden hersteld en binnen welke termijn.38 De termijn voor herstel van een gebrek is in beginsel 
bindend.39 Art. 8:80a lid 2 Awb bepaalt dat de tussenuitspraak zo veel mogelijk vermeld op welke 
wijze het gebrek kan worden hersteld. Hiermee lijkt art. 8:80 lid 2 Awb de bestuursrechter veel 
ruimte te bieden. De formulering hiervan vereist prudentie om te voorkomen dat de bestuursrechter 
zich teveel in de beleids- en beoordelingsruimte van het bestuursorgaan treedt. Hij dient zich te 
beperken tot de wijze waarop het gebrek kan worden hersteld en laat in het midden wat er met het 
bestreden besluit moet gebeuren.40 De bestuursrechter kan in neutrale bewoordingen aangeven 
welke uitgangspunten en elementen het bestuursorgaan bij de herstelpoging moet of juist niet mag 
betrekken. De aanwijzingen dienen duidelijk en sluitend te zijn om het succes op herstel van het 
gebrek te vergroten.41  
 
Afhankelijk van de aard van het gebrek kunnen de inhoud en de aanwijzingen in de tussenuitspraak 
verschillen. Indien het gaat om (bijvoorbeeld) een motiveringsgebrek, dan kan de bestuursrechter 
vermelden welke aspecten van het besluit nader moeten worden onderbouwd. Betreft het gebrek de 
feitenvaststelling, dan kan de bestuursrechter aanwijzingen geven waar en op welke wijze het 
bestuursorgaan aanvullend onderzoek moet doen.42 Indien de bestuursrechter het belang van finale 
geschilbeslechting vooropstelt, zal hij voor gedetailleerde aanwijzingen kiezen.43 Dit is echter niet 

                                         
33 ABRvS 24 augustus 2011, ECLI:NL:RVS:2011:BR5704, m.nt. R. Ortlep, par. 2. 
34 Koenraad & Verbeek 2011, p. 75. 
35 Kamerstukken II 2007/08, 31 352, nr. 4, p. 7. 
36 Backes e.a. 2014, p. 77. 
37 Backes e.a. 2014, p. 77. 
38 Kamerstukken II 2007/08, 31 352, nr. 6, p. 21 (MvT). 
39 Polak 2011, par. 2.2. 
40 De Poorter: in T&C Awb, art. 8:80a Awb, par. 3 (online, bijgewerkt tot 1 juli 2022). 
41 Schreuder-Vlasblom 2017, par. 4.8.1.1. 
42 CRvB 16 april 2013, ECLI:NL:CRVB:2013:BZ7385, m.nt. A.T. Marseille, par. 2. 
43 Marseille 2019, p. 366. 



 

11 
 

zonder risico’s. De bestuursrechter dient de aanwijzingen, waarmee hij het bestuursorgaan op pad 
stuurt om het gebrek te herstellen, niet te minutieus te formuleren. Een (te) gedetailleerde 
tussenuitspraak verdraagt zich niet met de eisen uit art. 6 EVRM. Door het verzoek zo minutieus te 
formuleren, kan bij de burger namelijk de indruk ontstaan dat de rechtbank haar onbevangenheid 
heeft verloren bij de beoordeling van zijn mogelijke verwerken en bewijzen, hetgeen in strijd is met 
art. 6 EVRM. 44 Zodra de schijn van partijdigheid of onbevangenheid wordt gewerkt, is immers al 
sprake van een schending van art. 6 EVRM. De bestuursrechter zwijgt over de mogelijke gevolgen 
van, bijvoorbeeld, het aanvullend onderzoek of de extra (nadere) motivering, zodat het risico op 
mogelijke inhoudelijke sturing, die twijfel kan geven aan zijn onbevangenheid, wordt voorkomen.45 In 
sommige gevallen volstaat de bestuursrechter met de overweging dat herstel met ‘inachtneming’ 
van de overwegingen in de tussenuitspraak moet plaatsvinden.46 
 
2.5 Mislukte ‘lussen’ en gevolgen 
Het komt voor dat de herstelpoging van het bestuursorgaan mislukt. Het ligt op de weg van de 
bestuursrechter om te beoordelen of het gebrek is hersteld. Er kan sprake zijn van een mislukte 
herstelpoging indien (bijvoorbeeld) het gewijzigde besluit nog steeds lijdt aan een onderzoeks- en/of 
motiveringsgebrek.47 Het gebrek is ook niet hersteld indien het bestuursorgaan geen herstelpoging 
onderneemt. De lus is dan mislukt. De bestuursrechter vernietigt in dat geval het bestreden besluit 
zonder de rechtsgevolgen ervan in stand te laten.48 Indien het gebrek naar het oordeel van de 
bestuursrechter niet is hersteld, dan staat hij voor de vraag of het bestuursorgaan een extra 
herkansing krijgt.49 In beginsel krijgt het bestuursorgaan één kans om een gebrek in het bestreden 
besluit te (laten) herstellen. Uit jurisprudentie komt naar voren dat de bestuursrechter in dat geval 
doorgaans geen aanleiding ziet om een tweede bestuurlijke lus toe te passen, omdat dat geen 
doelmatige en efficiënte afdoeningswijze zou inhouden of indien hij geen vertrouwen heeft dat het 
bestuursorgaan het gebrek wel op een deugdelijke manier herstelt.50 Indien de herstelpoging van het 
bestuursorgaan is mislukt, dan kan de bestuursrechter het laten bij een kale vernietiging. Het beroep 
is in dat geval gegrond en het bestreden besluit wordt in dit verband vernietigd. Dit kan 
(bijvoorbeeld) aan de orde zijn indien de bestuursrechter van oordeel is dat hij over onvoldoende 
gegevens beschikt om zelf in de zaak te voorzien of omdat de rechtmatige uitkomst naar de huidige 
stand van zaken nog te veel open ligt.51 Het bestuursorgaan krijgt dan de opdracht om een nieuw 

                                         
44 CRvB 16 april 2013, ECLI:NL:CRVB:2013:BZ7385, r.o. 4.5.  
45 De Poorter: in T&C Awb, art. 8:80a Awb, par. 3 (online, bijgewerkt tot 1 juli 2022) en Schreuder-Vlasblom 2017, par. 
4.8.1.1. 
46 Marseille 2019, p. 365. 
47 Zie onder meer Rb. Midden-Nederland 7 juni 2021, ECLI:NL:RBMNE:2021:2548, r.o. 7, Rb. Den-Haag 29 september 2020, 
ECLI:NL:RBDHA:2020:10438, r.o. 3, Rb. Midden-Nederland 16 november 2020, ECLI:NL:RBMNE:2020:5034 en Rb. 
Gelderland 8 juni 2022, ECLI:NL:RBGEL:2022:2853, r.o. 12.1. 
48 Zie onder meer Rb. Noord-Holland 6 oktober 2020, ECLI:NL:RBNHO:2020:7768, r.o. 3 en Rb. Den-Haag 4 december 2018, 
ECLI:NL:RBDHA:2018:14557, r.o. 3. 
49 Koenraad 2014, par. 6.3. 
50 Zie onder meer: Rb. Noord-Holland 6 oktober 2020, ECLI:NL:RBNHO:2020:7768, r.o. 3, Rb. Amsterdam 25 maart 2022, 
ECLI:NL:RBAMS:2022:1764, r.o. 12, Rb. Noord-Nederland 22 augustus 2017, ECLI:NL:RBNNE:2017:3227, r.o. 6, Rb. Overijssel 
7 oktober 2021, ECLI:NL:RBOVE:2021:3751, r.o. 11 en Rb. Midden-Nederland november 2020, ECLI:NL:RBMNE:2020:5034, 
r.o. 9 en Rb. Gelderland 8 juni 2022, ECLI:NL:RBGEL:2022:2853, r.o. 12.1. 
51 Zie bijvoorbeeld CRvB 5 januari 2021, ECLI:NL:CRVB:2021:6, r.o. 4.9.4 en Rb. Midden-Nederland 7 juni 2021, 
ECLI:NL:RBMNE:2021:2548, r.o. 7. 
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besluit te nemen met inachtneming van de uitspraak van de bestuursrechter.52 Een andere 
mogelijkheid is dat de bestuursrechter eventueel toch een kans ziet om het geschil finaal te 
beslechten, door zijn uitspraak in de plaats van het vernietigde besluit te stellen.53 De 
bestuursrechter is evenzeer bevoegd tot het passeren van formele gebreken ingevolge art. 6:22 
Awb.54 Het inzetten van de bestuurlijke lus doet immers geen afbreuk aan de in afdeling 8.2.6 Awb 
genoemde mogelijkheden om het dictum van de einduitspraak vorm te geven.55 Eén ding is in ieder 
geval zeker: de toepassing van de bestuurlijke lus impliceert dat het oorspronkelijke besluit gegrond 
zal worden verklaard en dat dat besluit zal worden vernietigd.56 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                         
52 Zie bijvoorbeeld Rb. Noord-Nederland 22 augustus 2017, ECLI:NL:RBNNE:2017:3227. 
53 Marseille & Huisman 2014, par. 4. 
54 Kamerstukken II 2007/08, 31 352, nr. 6, p. 7 (MvT) en CRvB 1 augustus 2014, ECLI:NL:CRVB:2014:2652, m.nt. A.M.L. 
Jansen. Jansen is in zijn noot bij deze uitspraak kritisch en stelt dat op een mislukte lus een vernietiging van het bestreden 
besluit (eventueel met instandlating van de rechtsgevolgen) moet volgen, omdat de bestuursrechter immers de beslissing 
heeft genomen het gebrek niet te passeren op grond van art. 6:22 Awb.  
55 Kamerstukken II 2007/08, 31 352, nr. 6, p. 7 (MvT). 
56 CRvB 29 januari 2016, ECLI:NL:CRVB:2016:375.  
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3.   Wat kan het bestuursorgaan na toepassing van de bestuurlijke lus doen? 
 
3.1 Inleiding 
Het bestuursorgaan hoefde zich vroeger tijdens de beroepsprocedure slechts bezig te houden met 
het verdedigen van het bestreden besluit.57 Het bestuursorgaan werd immers pas in kennis gesteld 
van het gebrek nadat de bestuursrechter een einduitspraak had gedaan. Tegenwoordig dient het 
bestuursorgaan een actievere proceshouding aan te nemen en al tijdens de beroepsprocedure actief 
na te denken over het herstel van het gebrekkige besluit.58 Dit komt onder meer doordat de 
bestuursrechter zich sinds 2008 heeft ontwikkeld van een toetser tot een geschilbeslechter met 
aandacht voor de actuele en toekomstige belangen van partijen, in het bijzonder die van de burger. 
Tevens lijkt de menselijke maat bij de bestuursrechter door de maatschappelijke gevolgen van de  
toeslagenaffaire ook te zijn ingedaald, waardoor er meer aandacht is voor positie van de burger ten 
opzichte van de overheid.  
 
Nadat de bestuursrechter in een tussenuitspraak aan partijen bekend heeft gemaakt dat hij 
toepassing aan de bestuurlijke lus geeft, is het bestuursorgaan gehouden om zo spoedig mogelijk aan 
te geven op welke wijze wordt omgegaan met de tussenuitspraak. Het verschaffen van duidelijkheid 
door het bestuursorgaan over haar herstelpoging bevordert een efficiënt verloop van de 
beroepsprocedure.59 In dit verband speelt de vraag over welke mogelijkheden het bestuursorgaan 
beschikt nadat het ingevolge art. 8:51b, eerste lid, Awb de bestuursrechter heeft laten weten dat zij 
gebruik maakt van de gelegenheid om het gebrek te (laten) herstellen. De herstelpoging van het 
bestuursorgaan kan geschieden door het nemen van een nieuw besluit of door op andere wijze het 
gebrek te herstellen. Het bestuursorgaan heeft hierin in beginsel de vrije keuze.60 
 
3.2 Een herstelbrief 
De bestuursrechter kan het herstel van het gebrek op diverse manieren voorschrijven dan wel 
suggereren aan het bestuursorgaan (zie in dit verband art. 8:80a, tweede lid, van de Awb). Het 
bestuursorgaan is in staat om veel gebreken te herstellen.61 In hoofdstuk 2 is beschreven welke 
gebreken naar hun aard in beginsel herstelbaar zijn, zoals motiverings- en zorgvuldigheidsgebreken. 
Dit zijn bij uitstek gebreken die goed op een andere wijze te herstellen zijn dan door het nemen van 
een nieuw (vervangend) besluit. In de Awb is niet aangegeven op welke wijze gebreken dienen te 
worden hersteld. Het herstel kan onder meer bestaan uit het (alsnog) laten verrichten van 
aanvullend (nader) onderzoek dan wel een betere motivering van de keuze waarmee een burger zich 
niet kan verenigen.62  
 
Het ligt vervolgens op de weg van het bestuursorgaan om de bestuursrechter in kennis te stellen van 
zijn poging tot herstel van het gebrek. Dit kan in de vorm van een brief met een informatieve 
mededeling die niet op rechtsgevolg is gericht (hierna: herstelbrief).63 In de herstelbrief kan 

                                         
57 Koenraad 2014, par. 1. 
58 Koenraad 2014,  par. 1. 
59 Kamerstukken II 2007/08, 31 352, nr. 6, p. 7 (MvT). 
60 Koenraad 2014, par. 7.  
61 Koenraad 2014, par. 4.2. 
62 Koenraad 2014, par. 6.1. 
63 Koenraad 2014, par. 6.2. 
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(bijvoorbeeld) een nadere motivering worden opgenomen of een uiteenzetting dat en waarom het 
alsnog horen van een belanghebbende niet heeft geleid tot wijziging van het bestreden besluit.64 De 
bestuursrechter onderzoekt vervolgens hoe een brief met informatie over het herstel van het 
geconstateerde gebrek juridisch moet worden gekwalificeerd, aangezien dit gevolgen heeft voor de 
formulering van het dictum van de einduitspraak.65 De praktijk laat namelijk zien dat het niet altijd 
duidelijk is hoe de herstelcorrespondentie moet worden gekwalificeerd. Het komt regelmatig voor 
dat het bestuursorgaan een verweerschrift instuurt met daarin vermelding van de intrekking of 
wijziging van het bestreden besluit. Het is dan aan de bestuursrechter of de brief een inhoudelijke en 
op publiekrechtelijke rechtsgevolg gerichte beslissing is of slechts een vooraankondiging van een 
beslissing.66 Om processuele verwarring te voorkomen kan het bestuursorgaan direct duidelijkheid 
geven over de juridische status van zijn brieven.67 
 
De bestuursrechter verklaart het beroep gegrond indien het bestuursorgaan volstaat met het sturen 
van een herstelbrief. Het bestuursorgaan erkent immers dat aan het bestreden besluit een gebrek 
kleeft. De bestuursrechter laat vervolgens de rechtsgevolgen van het bestreden besluit in stand, 
aangezien het gebrek is hersteld en belanghebbenden niet (langer) door het gebrek worden 
benadeeld.68 
 
3.3 Een herstelbesluit  
Het bestuursorgaan kan er ook voor kiezen om potentiele rechtsonzekerheid te voorkomen door bij 
het communiceren over het herstel van een gebrek een nieuw besluit te nemen.69 Het nieuwe besluit 
ter uitvoering van tussenuitspraken van de bestuursrechter in het kader van de bestuurlijke lus dient 
als een vervangingsbesluit zoals bedoeld in art. 6:19, eerste lid, Awb te worden gekwalificeerd. Dit 
heeft tot gevolg dat tegen het nieuwe besluit geen afzonderlijk rechtsmiddel hoeft te worden 
aangewend en het nieuwe besluit tot intrekking, wijziging of vervanging van het bestreden besluit 
van rechtswege bij de lopende beroepsprocedure wordt betrokken, tenzij partijen daarbij 
onvoldoende belang hebben. Het nieuwe besluit ziet op dezelfde rechtsbetrekking als het besluit 
waaraan het gebrek kleeft.70  
 
Volgens de wetgever verdient het voor belanghebbenden uit een oogpunt van rechtszekerheid het 
nemen van een nieuw of gewijzigd besluit de voorkeur. Dit speelt met name in zaken waarin tegen 
het bestreden besluit rechtstreeks beroep is ingesteld dan wel het bestuursorgaan heeft ingestemd 
met het overslaan van de bezwaarschriftenprocedure (art. 7:1a, eerste lid, Awb) of als het gaat om 
een beslissing op bezwaar waarbij het primaire besluit op grond van art. 7:11, tweede lid, Awb is 
herroepen of gewijzigd. De voornoemde besluiten hebben met elkaar gemeen dat deze rechtstreeks 
in de rechtspositie van burgers ingrijpen.71 Vooral indien het gaat om de beslissing op een aanvraag 
die met behulp van afdeling 3.4 Awb is voorbereid. De vernietiging van een gebrekkig besluit met 

                                         
64 Kamerstukken II 2007/08, 31 352, nr. 3, p. 7 (MvT). 
65 Koenraad 2014, par. 7.  
66 Koenraad 2014, par. 6.3. 
67 Koenraad 2014, par. 6.3. 
68 Koenraad 2014, par. 6.3. 
69 Koenraad 2014, par. 6.3. 
70 Kamerstukken II 2007/08, 31 352, nr. 3, p. 8 (MvT) en Koenraad 2014, par. 6.2. 
71 Kamerstukken II 2007/08, 31 352, nr. 3, p. 7 (MvT) 
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behulp van afdeling 3.4 Awb kan namelijk tot rechtsonzekerheid bij belanghebbenden leiden, temeer 
indien de bestuursrechter de rechtsgevolgen van het bestreden besluit in stand laat.72 Bij het nemen 
van een herstelbesluit dat strekt tot intrekking, wijziging of vervanging van het bestreden besluit, 
vervalt hiermee het laatstgenoemde besluit. In navolging hiervan verklaart de bestuursrecht het 
beroep gericht tegen het bestreden besluit in beginsel niet-ontvankelijk. Het beroep tegen het 
herstelbesluit wordt ongegrond verklaard, aangezien aan het herstelbesluit geen gebrek (meer) 
kleeft.73 
 
3.4 Het beleggen van een extra hoorzitting ex artikel 7:9 Awb 
Als hoofdregel geldt in beginsel dat belanghebbenden voorafgaand aan het nemen van de beslissing 
op bezwaar in ieder geval één keer moeten worden gehoord.74 Op grond van art. 7:3 Awb mag het 
bestuursorgaan in bepaalde gevallen op het bezwaar beslissen zonder een belanghebbende te horen. 
Art. 7:9 Awb bepaalt echter dat er ook gevallen zijn waarin het bestuursorgaan belanghebbenden 
voorafgaand aan de beslissing op bezwaar twee keer moet horen.75 Indien het bestuursorgaan na het 
horen van belanghebbenden feiten en omstandigheden bekend worden die voor de op het bezwaar 
te nemen beslissing van aanmerkelijk belang kunnen zijn, is het bestuursorgaan gehouden deze 
feiten aan belanghebbenden mede te delen en daarbij hen gelegenheid te bieden daarover te 
worden gehoord. Art. 7:9 Awb heeft betrekking op nieuwe informatie die na afloop van een eerste 
hoorzitting bij het bestuursorgaan bekend is geworden. De nieuwe informatie kan blijken uit 
adviezen of andere documenten. Tevens kunnen mondelinge verklaringen van getuigen en 
deskundigen leiden tot de situatie die een tweede hoorzitting met de burger rechtvaardigheden.76 
Art. 7:9 Awb kan als een verlengde hoorplicht worden beschouwd.77  
 
Tijdens de beroepsprocedure kan blijken dat aan het bestreden besluit een gebrek kleeft. De 
bestuursrechter heeft in dit verband mogelijkheden om het bestuursorgaan te bewegen tot herstel 
van het gebrek, onder meer door toepassing aan de bestuurlijke lus te geven. Het bestuursorgaan 
kan ingevolge art. 3:2 Awb tijdens de herstelpoging van het gebrek genoodzaakt zijn tot het beleggen 
van een extra hoorzitting.78 Als het naar het oordeel van de bestuursrechter een extra zitting vereist 
is, dan legt hij dit vast in zijn tussenuitspraak met daarbij een afstemming van de lengte van de 
termijn voor herstel van het gebrek in samenhang met de tijd die naar verwachting gemoeid zal zijn 
met het horen.79  
 
Na de vernietiging van de bestreden beslissing op bezwaar kan het bestuursorgaan ingevolge art. 3:2 
Awb jo. art. 7:9 Awb eveneens een extra hoorzitting beleggen. De bezwaarprocedure herleeft 
immers doordat het geschil niet finaal is beslecht. Het bestuursorgaan dient in dat geval wederom op 
het bezwaar te beslissen. Dit speelt met name in zaken waarbij de bestuursrechter de beslissing op 
bezwaar heeft vernietigd wegens een onderzoeksgebrek ingevolge art. 3:2 Awb of wegens een 

                                         
72 Koenraad 2014, par. 7. 
73 Koenraad 2014, par. 6.3. 
74 Koenraad 2008, par. 1. 
75 Koenraad 2008, par. 1. 
76 Koenraad 2018, par. 2.1. 
77 Koenraad 2018, par. 2.2. 
78 Koenraad 2008, par. 3.1. 
79 Koenraad 2008, par. 3.2. 
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onjuiste wettelijke grondslag. In deze gevallen zal het horen per definitie zorgen voor nieuwe, 
relevante gegevens. Een hoorzitting kan echter achterwege blijven indien de nadere mondelinge 
uiteenzettingen tot een herhaling van zetten zal leiden. Dit geldt ook indien de beslissing op bezwaar 
is vernietigd wegens een motiveringsgebrek (art. 7:12 lid 1 Awb) en de nadere aanvulling geen 
aanleiding tot wijziging van het eerder genomen standpunt geeft.80  
 
3.5 Geen gebruik bestuurlijk lus 
Hiervoor is uiteengezet op welke wijze het bestuursorgaan het geconstateerde gebrek kan herstellen 
indien zij is ingegaan op het door de bestuursrechter geboden gelegenheid tot herstel. Indien de 
bestuursrechter toepassing geeft aan de bestuurlijke lus, impliceert dat dat het bestreden besluit zal 
worden vernietigd.81 De veronderstelling is dat het bestuursorgaan zal instemmen met het verzoek 
om aan de bestuurlijke lus invulling te geven.82 Te onderscheiden hiervan is de situatie waarin het 
bestuursorgaan ook voor de eer kan bedanken en aan de bestuursrechter laat weten geen 
herstelpoging te zullen ondernemen.83 Een bestuursorgaan zal dit doen als dat oneens is met het 
oordeel van de bestuursrechter dat aan het bestreden besluit een gebrek kleeft.84 Dit ligt anders 
indien tegen de uitspraak van de bestuursrechter geen hoger beroep kan worden ingesteld. Het 
bestuursorgaan is dan gehouden om zich te berusten in het oordeel van de bestuursrechter over de 
gebrekkigheid van het bestreden besluit. Art. 8:51d Awb bepaalt namelijk dat de bestuursrechter die 
in hoogste aanleg oordeelt het bestuursorgaan kan opdragen een gebrek in het besluit te herstellen. 
De situatie waarin het bestuursorgaan in reactie op de uitnodiging van de bestuursrechter om een 
gebrek te herstellen beargumenteert dat de bestuursrechter de zaken verkeerd zag en er helemaal 
geen gebrek was, dient naar het oordeel van de CRvB te worden opgevat dat het bestuursorgaan 
geen gebruik wenst te maken van de mogelijk om het geconstateerde gebrek te herstellen.85 Indien 
het bestuursorgaan geen gebruik maakt van de geboden herstelmogelijkheid, dan weet zij zeker dat 
het de procedure verliest en de bestuursrechter het bestreden besluit zal vernietigen.86  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                         
80 Koenraad 2018, par. 3.3. 
81 Marseille 2019, p. 359. 
82 Kamerstukken II 2007/08, 31 352, nr. 4, p. 4. 
83 Marseille 2019, p. 360. 
84 Marseille 2019, p. 360. 
85 Marseille 2019, p. 364 en CRvB 2 november 2012, ECLI:NL:CRVB:2012:BY2116. 
86 Backes e.a. 2014, p. 38 en Kamerstukken II 2007/08, 31 352, nr. 4, p. 4. 
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4. Wat kan de burger na toepassing van de bestuurlijke lus doen? 
 
4.1 Inleiding 
Het beginsel van hoor en wederhoor brengt met zich dat de bestuursrechter na ontvangst van de 
herstelbrief of het herstelbesluit de overige partijen de gelegenheid biedt om hun zienswijze naar 
voren te brengen. 87 In art. 8:51b, derde lid, Awb is de mogelijkheid aan partijen gegeven om binnen 
vier weken hun schriftelijke zienswijze naar voren te brengen over de wijze waarop het 
bestuursorgaan gepoogd heeft het gebrek te (laten) herstellen. De datum waarop de bestuursrechter 
partijen bericht markeert de aanvang van de termijn waarbinnen partijen hun zienswijze naar voren 
kunnen brengen. De bestuursrechter heeft in dit verband de bevoegdheid om deze termijnen te 
verlengen. Van deze bevoegdheid dient terughoudend gebruik te worden gemaakt.88   
 
4.2 Zienswijze 
De burger heeft op grond van art. 8:51, derde lid, Awb de mogelijkheid om een schriftelijke 
zienswijze naar voren te brengen over de wijze waarop het gebrek door het bestuursorgaan is 
hersteld. In de zienswijze dient de burger zijn opmerkingen naar voren te brengen over de wijze 
waarop het herstel heeft plaatsgevonden. Gelet op het belang van een efficiënte geschilbeslechting 
en de rechtszekerheid van partijen wordt in het licht van de goede procesorde niet aanvaard dat in 
de zienswijze nieuwe beroepsgronden worden aangevoerd die reeds tegen het bestreden besluit 
naar voren hadden kunnen worden gebracht.89 Het staat de bestuursrechter niet vrij om terug te 
komen van zonder voorbehouden gegeven oordelen in de tussenuitspraak. Dit is slechts mogelijk in 
zeer uitzonderlijke gevallen.90 De burger dient in zijn zienswijze niet in te gaan op andere 
beroepsgronden dan die waarop de tussenuitspraak en de herstelpoging betrekking hebben, maar 
kan slechts opkomen tegen de wijze waarop het gebrek is hersteld.91  
 
Uit het evaluatieonderzoek van Backes e.a. komt naar voren dat burgers in de praktijk in het 
overgrote deel van de gevallen waarin de bestuurlijke lus wordt toegepast, een zienswijze naar voren 
brengen.92 Dit beeld wordt ook bevestigd door een overgroot deel van uitspraken in sociale 
zekerheidszaken.93 Verder komt uit het evaluatieonderzoek van Backes e.a. naar voren dat de 
ingebrachte zienswijzen door de bestuursrechter als een bron van extra informatie bij het rechterlijk 
oordeel worden betrokken. Echter blijkt ook dat het burgers vaak niet lukt om in de schriftelijke 
zienswijze iets (substantieels) in te brengen op (bijvoorbeeld) nieuwe onderzoeksgegevens die door 

                                         
87 Kamerstukken II 2007/08, 31 352, nr. 6, p. 17 (MvT). 
88 Kamerstukken II 2007/08, 31 352, nr. 6, p. 17 (MvT). 
89 Vergelijk ABRvS 26 april 2016, ECLI:NL:RVS:2016:1121, ABRvS 24 februari 2016, ECLI:NL:RVS:2016:498, ABRvS 28 oktober 
2015, ECLI:NL:RVS:2015:3304, ABRvS 11 februari 2015, ECLI:NL:RVS:2015:322, ABRvS 19 februari 2014, 
ECLI:NL:RVS:2014:549, ABRvS 31 december 2013, ECLI:NL:RVS:2013:2680, ABRvS 30 oktober 2013, ECLI:NL:RVS:2013:1696, 
ABRvS 12 juni 2013, ECLI:NL:RVS:2013:CA2877, ABRvS 5 juni 2013, ECLI:NL:RVS:2013:CA2065, ABRvS 17 juni 2015, 
ECLI:NL:RVS:2015:1895, CRvB 19 april 2016, ECLI:NL:CRVB:2016:1460 en De Poorter, in: T&C Awb, art. 8:51b Awb, par. 4 
(online, bijgewerkt tot 1 juli 2022). 
90 Rb. Den Haag 29 september 2020, ECLI:NL:RBDHA:2020:1043 en CRvB 8 juli 2016, ECLI:NL:CRVB:2016:4390. 
91 De Poorter 2013, par. 7.3 en Rb. Den Haag 21 september 2020, ECLI:NL:RBDHA:2020:9219, r.o. 5. 
92 Backes e.a. 2014, p. 86. 
93 Zie onder meer: Rb. Den Haag 30 juli 2021, ECLI:NL:RBDHA:2021:8711, Rb. Den Haag 21 september 2020, 
ECLI:NL:RBDHA:2020:9219 en Rb. Den Haag 4 mei 2020, ECLI:NL:RBDHA:2020:5174. 
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het bestuursorgaan worden overgelegd in het kader van het herstel van het gebrek. De zienswijzen 
leveren voor bestuursrechter vaak weinig nieuws op.94 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                         
94 Backes e.a. 2014, p. 86. 
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5. Wat kan de bestuursrechter doen na toepassing van de bestuurlijke lus? 
 
5.1 Inleiding 
Wie beroep instelt, kan er vanuit gaan dat zijn zaak ter zitting wordt behandeld (art. 8:60 Awb).95 De 
bestuursrechter maakt een inschatting van het nut van een behandeling van de zaak ter zitting.96 Hij 
bepaalt in grote lijnen hoe het proces verloopt en mag hierin ‘dominus litus’ zijn.97 De procespartijen, 
in het bijzonder de rechtzoekende burger, hebben er belang bij hun zaak ter zitting toe te lichten. 
Art. 8:57 lid 1 Awb biedt de bestuursrechter de mogelijkheid om het onderzoek ter zitting 
achterwege te laten, mits partijen daarmee (stilzwijgend) instemmen.98 Dit is bedoeld voor gevallen 
waarin de bestuursrechter geen gebruik maakt om de zaak met toepassing van art. 8:54 Awb 
vereenvoudigd af te doen, maar toch van oordeel is dat een zitting hoogstwaarschijnlijk weinig nut 
zal hebben.99 Een bespreking hiervan valt buiten het bestek van dit onderzoek. In dit hoofdstuk zal 
specifiek en uitsluitend op art. 8:57 lid 2 Awb worden ingegaan. Art. 8:57 lid 2 Awb geeft de 
bestuursrechter de bevoegdheid om onder voorwaarden bij toepassing van de bestuurlijke lus een 
tweede zitting achterwege te laten.   
 
5.2 Afdoening zonder nadere zitting 
De bestuursrechter oordeelt of een tweede zitting achterwege blijft indien na afloop van de in art. 
8:56 Awb bedoelde eerste zitting een bestuurlijke lus is toegepast.100 Art. 8:64 lid 5, tweede volzin, 
Awb bepaalt dat hiervoor geen toestemming van partijen nodig is. Dit kan alleen indien sprake is van 
één van de vier in art. 8:57 lid 2 Awb genoemde omstandigheden voor de bestuursrechter reden 
kunnen zijn om te veronderstellen dat een tweede zitting redelijkerwijs niet kan bijdragen aan een 
beoordeling van de zaak. Dit is het geval indien het bestuursorgaan heeft medegedeeld dat het geen 
gebruik maakt van de gelegenheid om het gebrek te (laten) herstellen (sub a), indien het 
bestuursorgaan de hersteltermijn ongebruikt heeft laten verstrijken (sub b), indien partijen hun 
schriftelijke zienswijze naar voren hebben gebracht over de herstelpoging van het bestuursorgaan 
(sub c) en indien partijen de reactietermijn op de herstelpoging ongebruikt hebben laten verstrijken 
(sub d). Zijn een van die vier situaties aan de orde, dan staat niets de bestuursrechter in de weg een 
tweede zitting achterwege te laten.101 Deze bevoegdheid wordt echter wel begrensd door het in art. 
6 EVRM en art. 47 Handvest neergelegde verdedigingsbeginsel.102 Uit het verdedigingsbeginsel vloeit 
voort dat de bestuursrechter geen gebruik mag maken van het bepaalde in art. 8:57 lid 2 Awb indien 
een inhoudelijke behandeling van het beroep niet ter zitting heeft plaatsgevonden. Het 
verdedigingsbeginsel eist dat partijen de gelegenheid moeten krijgen hun belangen ten overstaan 
van een onafhankelijke rechter te betogen.103 

                                         
95 CRvB 23 april 2014, ECLI:NL:CRVB:2014:1379, m.nt. A.T. Marseille, par. 1. 
96 Venema, in: Module uitvoering sociale zekerheid en bestuursrechter, art. 8:57 Awb, aant. 1.5 (online, bijgewerkt tot 19 
april 2020). 
97 Venema, in: Module uitvoering sociale zekerheid en bestuursrechter, art. 8:57 Awb, aant. 1.5 (online, bijgewerkt tot 19 
april 2020). 
98 Borman, in: T&C Awb, art. 8:57 Awb, par. 1 (online, bijgewerkt tot 1 juli 2022). 
99 Borman, in: T&C Awb, art. 8:57 Awb, par. 1 (online bijgewerkt tot 1 juli 2022). 
100 Borman, in: T&C Awb, art. 8:57 Awb, par. 3a (online, bijgewerkt tot 1 juli 2022). 
101 CRvB 23 april 2014, ECLI:NL:CRVB:2014:1379, m.nt. A.T. Marseille, par. 2. 
102 Borman, in: T&C Awb, art. 8:57 Awb, par. 3a (online, bijgewerkt tot 1 juli 2022) en CRvB 23 april 2014, 
ECLI:NL:CRVB:2014:1379 en ABRvS 2 mei 2018, ECLI:NL:RVS:2018:1442. 
103 CRvB 23 april 2014, ECLI:NL:CRVB:2014:1379, r.o. 4.1 en Kamerstukken II 2007/08, 31 352, nr. 3, p. 13 (MvT). 
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De bestuursrechter die de gelegenheid biedt tot herstel van het gebrek vóór de verzending van de 
uitnodiging als bedoeld in art. 8:56 Awb, moet rekening houden met het feit dat er een zitting zal 
plaatsvinden.104 Dit is anders in de situatie waarin de bestuursrechter toepassing geeft aan de 
bestuurlijke lus nadat het beroep reeds ter zitting is behandeld. Partijen hebben zich in dat geval 
doorgaans kunnen uitlaten over alle relevante aspecten van de zaak en (eventuele) stukken, na de 
bestuurlijke lus, kunnen daaraan niets wezenlijks toevoegen. Een nadere zitting leidt dan mogelijk tot 
een nodeloze vertraging dan wel tot het op een oneigenlijke wijze traineren van de 
beroepsprocedure.105 De wetgever achtte het daarom wenselijk om met art. 8:57 lid 2 Awb de 
bestuursrechter voldoende mogelijkheden te geven om te beoordelen of een nadere zitting 
achterwege dient te blijven.106 Het blijft overigens altijd mogelijk om met toestemming van partijen 
van een nadere zitting af te zien. Het achterwege laten van een nadere zitting is eerder 
gerechtvaardigd bij een tweepartijengeschil dan bij een meerpartijengeschil, omdat er bij een 
meerpartijengeschil doorgaans sprake is van belanghebbenden met verschillende tegengestelde 
belangen.107 De eisende partij in een tweepartijengeschil, zoals beroepen tegen uitkerings- of 
subsidiebeschikkingen, hebben daarentegen ook vaak onvoldoende belang bij de vernietiging van het 
bestreden besluit, omdat dit besluit reeds door het bestuursorgaan is teruggetrokken.108 Dit is slechts 
anders indien de eisende partij aannemelijk heeft gemaakt dat hij schade heeft geleden door het 
oorspronkelijke bestreden besluit.109 
 
Op grond van art. 8:57 lid 2 onder a Awb kan de bestuursrechter een nadere zitting achterwege laten 
indien het bestuursorgaan heeft medegedeeld dat het geen gebruik maakt van de gelegenheid om 
het gebrek te (laten) herstellen. Het bestuursorgaan kan ervoor opteren om geen gebruik te maken 
van de gelegenheid tot herstel van het door de bestuursrechter geconstateerde gebrek.110 Ingevolge 
art. 8:51b lid 1 Awb moet het bestuursorgaan hiervan mededeling aan de bestuursrechter doen. Ook 
indien het bestuursorgaan het feitelijk nalaat om het gebrek te (laten) herstellen kan de 
bestuursrechter op grond van art. 8:51 lid 2 onder b Awb beslissen een nadere zitting achterwege te 
laten en het onderzoek te sluiten. Deze omstandigheid doet zich voor als het bestuursorgaan niet 
binnen de gestelde termijn van art. 8:51a lid 2 Awb overgaat tot het (laten) herstellen van het 
geconstateerde gebrek in het bestreden besluit.111 
 
In art. 8:51b lid 3 Awb is bepaald dat partijen het recht hebben om schriftelijk hun zienswijze naar 
voren te brengen over de wijze waarop het bestuursorgaan het gebrek in het bestreden besluit heeft 
hersteld of laten herstellen. Op grond van art. 8:57 lid 2 onder c Awb kan de bestuursrechter, indien 
het beroep reeds ter zitting is behandeld, na toepassing van art. 8:51a Awb bepalen dat een nader 
onderzoek ter zitting achterwege kan blijven indien partijen hun schriftelijke zienswijze naar voren 

                                         
104 Kamerstukken II 2007/08, 31 352, nr. 3, p. 13 (MvT). 
105 Kamerstukken II 2007/08, 31 352, nr. 3, p. 13 (MvT) en Venema, in: Module uitvoering sociale zekerheid en 
bestuursrechter, art. 8:57 Awb (online, bijgewerkt tot 19 april 2020). 
106 Kamerstukken II 2007/08, 31 352, nr. 3, p. 13-14 (MvT). 
107 Borman, in: T&C Awb, art. 8:57 Awb, par. 3a (online, bijgewerkt tot 1 juli 2022). 
108 Borman, in: T&C Awb, art. 8:57 Awb, par. 3a (online, bijgewerkt tot 1 juli 2022) en Kamerstukken II 2007/08, 31 352, nr. 
3, p. 14 (MvT). 
109 Kamerstukken II 2007/08, 31 352, nr. 3, p. 14 (MvT). 
110 Borman, in: T&C Awb, art. 8:57 Awb, par. 3b (online, bijgewerkt tot 1 juli 2022) en Backes e.a. 2014, p. 37. 
111 Borman, in: T&C Awb, art. 8:57 Awb, par. 3c (online, bijgewerkt tot 1 juli 2022). 
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hebben gebracht.112 Art. 8:57 lid 2 onder c Awb mag echter niet worden toegepast indien tijdens de 
eerdere zitting geen inhoudelijke behandeling van het beroep heeft plaatsgevonden. Partijen hebben 
zich in dat geval niet kunnen uitlaten over alle relevante aspecten van de zaak en de stukken die zijn 
overgelegd, hetgeen in strijd is met het verdedigingsbeginsel.113 De in art. 8:57 lid 2 onder c Awb 
verschafte bevoegdheid aan de bestuursrechter dient te allen tijde binnen de grenzen van het 
redelijke te worden uitgeoefend. Voldoende is dat in ieder geval een zitting is gehouden en dat 
daarbij alle relevante aspecten van het beroep aan de orde zijn gekomen.114 Een nadere zitting kan 
met toepassing van art. 8:57 lid 2 Awb daarom enkel achterwege blijven indien de zaak in een 
eerdere zitting integraal is besproken en partijen in staat zijn geweest hun schriftelijke zienswijze 
naar voren te brengen.115 De bestuursrechter kan voorts op grond van art. 8:57 lid 2 onder d Awb 
besluiten dat een nadere zitting achterwege blijft, indien partijen geen gebruik maken van de 
mogelijkheid hun schriftelijke zienswijze naar voren te brengen over de wijze waarop het 
bestuursorgaan het door de bestuursrechter geconstateerde gebrek heeft hersteld of laten 
herstellen. Indien partijen het nalaten om hun schriftelijke zienswijze naar voren te brengen en de 
bestuursrechter beslist dat een nadere zitting achterwege kan blijven, dan sluit hij daarbij ook het 
onderzoek. Partijen mogen hierdoor echter niet worden benadeeld.116 
 
Met het procesreglement is door de sectoren bestuursrecht invulling gegeven aan een aantal 
bepalingen van de Awb die van belang zijn bij de behandeling van beroepschriften. In art. 2.20 van 
het Procesreglement bestuursrecht rechtbanken 2021 is bepaald dat partijen de mogelijkheid 
hebben om binnen een termijn van vier weken te reageren dat zij gebruik willen maken van het recht 
om ter zitting te worden gehoord. Indien zij die mogelijkheid niet benutten, vindt sluiting van het 
onderzoek plaats en wordt er zonder zitting uitspraak gedaan. De griffier deelt de beslissing over de 
sluiting van het onderzoek aan partijen mee. Dit doet hij binnen vier weken nadat zich een van de 
situaties zich heeft voorgedaan als bedoeld in art. 8:57 lid 2 Awb. De Centrale Raad van Beroep 
hanteert eveneens dezelfde regeling als hiervoor genoemd indien aan art. 8:57 lid 2 Awb toepassing 
wordt gegeven (art. 21 Procesregeling bestuursrechtelijke colleges 2014). De sluiting van het 
onderzoek impliceert een spoedige einduitspraak van de bestuursrechter, hetgeen uit de in art. 8:66 
lid 1 Awb genoemde termijn voortvloeit. De bestuursrechter beschikt in dat geval (weer) over alle in 
art. 8:72 genoemde uitspraakbevoegdheden.117 
 
Voor de goede orde wordt opgemerkt dat de bestuursrechter na toepassing van de bestuurlijke lus 
over alle in hoofdstuk 8 van de Awb omschreven onderzoeksbevoegdheden beschikt, zoals het 
voorleggen van nadere vragen aan partijen (art. 8:45 lid 1 Awb), het benoemen van een deskundige 
(art. 8:47 lid 1 Awb) en de bestuursrechter kan, indien gewenst, zelfs wederom toepassing aan art. 
8:51a Awb geven.  
 
 
 

                                         
112 Borman, in: T&C Awb, art. 8:57 Awb, par. 3d (online, bijgewerkt tot 1 juli 2022). 
113 CRvB 23 april 2014, ECLI:NL:CRVB:2014:1379, r.o. 4.1 en Kamerstukken II 2007/08, 31 352, nr. 3, p. 13-14 (MvT). 
114 CRvB 23 april 2014, ECLI:NL:CRVB:2014:1379, m.nt. A.T. Marseille, par. 4. 
115 Borman, in: T&C Awb, art. 8:57 Awb, par. 3d (online, bijgewerkt tot 1 juli 2022) en zie onder meer CRvB 23 juli 2013, 
ECLI:NL:CRVB:2013:1124 en CRvB 26 februari 2016, ECLI:NL:CRVB:2016:676. 
116 Borman, in: T&C Awb, art. 8:57 Awb, par. 3e (online, bijgewerkt tot 1 juli 2022). 
117 Kamerstukken II 2007/08, 31 352, nr. 6, p. 19 (MvT). 
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6. Welke mogelijkheden krijgt de burger in de praktijk? 
 
6.1 Inleiding 
Een burger kan ingevolge art. 8:51b lid 3 Awb een schriftelijke zienswijze over de herstelpoging van 
het bestuursorgaan naar voren brengen. De vraag die hierbij speelt is of de burger door het 
bestuursorgaan wordt gehoord. Het bestuursorgaan is op grond van art. 7:2 Awb in beginsel slechts 
gehouden tot het beleggen van één hoorzitting. Tevens is hierbij verder van belang te onderzoeken 
hoe de bestuursrechter handelt na de herstelpoging door het bestuursorgaan en de daarover naar 
voren gebrachte schriftelijke zienswijze van de burger. In dit verband zal jurisprudentieonderzoek 
worden verricht naar zaken waarin toepassing aan de bestuurlijke is gegeven om te beoordelen of de 
bestuursrechter daarbij een nadere zitting heeft belegd dan wel dit op grond van art. 8:57 lid 2 Awb 
achterwege heeft gelaten. Om het voorgaande te onderzoeken is tevens een vragenlijst verspreid 
onder de afdeling Juridische Zaken van Stroomopwaarts MVS, de gemeenschappelijke regeling van 
de colleges van burgemeester en wethouders van Maassluis, Vlaardingen en Schiedam en het 
Servicepunt 71 te Leiden.  
 
6.2 Vragenlijsten 
De vragenlijst bevat drie algemene inleidende vragen over functie en werkgebied en negen 
inhoudelijke vragen. De vragenlijst is totaal onder twaalf medewerkers uitgezet. Alle twaalf 
medewerkers hebben de vragenlijst ingevuld, waarvan tien juridisch adviseurs, één jurist en één 
coördinator van de afdeling Juridische Zaken. Alle respondenten zijn werkzaam in het bestuursrecht, 
meer specifiek de Participatiewet, IOAW, IOAZ, Jeugdwet, Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 
(Wmo) en de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs). De respondenten hebben één tot 
veertig jaar werkervaring in hun huidige functie. De opbouw van deze paragraaf zal bestaan uit een 
beschrijving en conclusie welke voortvloeien uit de afzonderlijke antwoorden op de vragen.  
 
Op de vraag of de bezwaren in de organisatie door een externe commissie als bedoeld in art. 7:13 
Awb worden behandeld antwoorden alle twaalf respondenten dat dit het geval is. Er is wel een 
onderscheid te maken tussen ambtelijke zaken en commissiezaken zoals hiervoor genoemd. In het 
‘Aanwijzingsbesluit ambtelijk horen SOW MVS’ hebben de colleges van Maassluis, Vlaardingen en 
Schiedam categorieën van bezwaarschriften aangewezen als de categorieën waarbij het horen 
ambtelijk, zonder tussenkomst van een externe commissie, kan plaatsvinden. Dit betreffen 
voornamelijk zaken van minder complexe aard dan wel minder grote (financiële) belangen, zoals 
bezwaren gericht tegen het buiten behandeling laten van aanvragen om bijstand, bijzondere 
bijstand, aflossingsbedragen en opschortingen van het recht op bijstand. In aantallen wordt 
gemiddeld de helft van de ingekomen bezwaarschriften bij Stroomopwaarts MVS door een externe 
commissie gehoord en de helft daarvan ambtelijk gehoord.  
 
Tien van de twaalf respondenten hebben in de praktijk eerder te maken gehad met toepassing van 
de bestuurlijke lus, variërend van één keer tot tien keer eerder. De wijze waarop het gebrek tijdens 
de beroepsprocedure is gerepareerd hangt volgens (een meerderheid van de) respondenten nauw 
samen met de aard van het geconstateerde gebrek. Indien het een motiveringsgebrek betreft wordt 
het gebrek door middel van een herstelbrief met nadere motivering gerepareerd. Bij 
zorgvuldigheidsgebreken (art. 3:2 Awb) wordt nader onderzoek verricht en een aanvullend rapport of 
nadere bewijsstukken overgelegd. Uit de antwoorden volgt tevens dat het verrichten van nader 
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onderzoek niet in alle gevallen tot een geslaagde herstelpoging leidt. Tevens is het ook gebruikelijk 
dat een nader verweerschrift in de vorm van een herstelbrief wordt overgelegd. Vijf respondenten 
hebben geantwoord dat zij nagenoeg in alle gevallen een herstelbesluit in de zin van art. 6:19 lid 1 
Awb nemen. Bij grote(re) gebreken wordt in beginsel altijd een herstelbesluit genomen. Onder de 
respondenten heeft het nemen van een herstelbesluit ook de voorkeur indien de rechtsgevolgen van 
het bestreden besluit wijzigen. Drie respondenten hebben tevens te maken gehad met de ‘informele 
bestuurlijke lus’, waarbij het geconstateerde gebrek ter zitting is hersteld of binnen de daartoe 
gestelde termijn zonder dat toepassing aan art. 8:51a Awb werd gegeven. Als voorbeelden worden in 
dit verband genoemd zaken met betrekking tot de arbeidsverplichtingen ex art. 9 PW – het medisch 
advies waarop de besluitvorming was gebaseerd voldeed niet aan de eisen van zorgvuldigheid - en 
waarin een bijstandsgerechtigde stortingen op zijn bankrekening had ontvangen.   
 
Op de vraag of het actief betrekken van de burger bij de herstelpoging ervoor zorgt of hij zich (meer) 
gehoord voelt dan wel zich eerder kan verenigen met het bestreden besluit, lopen de antwoorden 
van de respondenten nogal uiteen. De meerderheid van de respondenten heeft de voorgaande vraag 
met ‘ja’ beantwoord, maar verbinden hieraan wel enkele randvoorwaarden. Zo wordt onder meer 
genoemd dat het actief betrekken van de burger bij de herstelpoging slechts zinvol is indien het geen 
gebrek van ‘juridisch technische’ aard betreft en met de herstelpoging gedeeltelijk wordt 
tegemoetgekomen. Als de uitkomst hetzelfde blijft, dan draagt een wetstechnische uitleg weinig of 
niets toe. Het ligt dan op de weg van de gemachtigde van de burger om de wetstechnische uitleg te 
geven. De inhoudelijke uitleg van het besluit heeft reeds in de fase voorgaande aan het beroep 
plaatsgevonden. Tevens wordt genoemd dat burgers vaak toch al van mening zijn dat de toepassing 
van de bestuurlijke lus lijkt op ‘bestuurtje helpen’ en het actief betrekken van de burger bij de 
herstelpoging in beginsel geen meerwaarde biedt. Het betrekken van de burger wordt evenwel niet 
zinvol geacht in de situatie waarbij de bestuursrechter in de tussenuitspraak ‘duidelijke’ aanwijzingen 
aan het bestuursorgaan geeft. Als (praktijk)voorbeeld wordt in dit verband genoemd een 
tussenuitspraak waarin de bestuursrechter aanwijzingen gaf die betrekking hadden op het aanpassen 
van de hoogte en de periode van de terugvordering. Op basis van de gegeven antwoorden kan 
worden geconcludeerd dat de respondenten het van belang achten dat de burger bij de 
herstelpoging wordt betrokken. Zij vinden dat het betrekken van de burger bij de herstelpoging 
bijdraagt aan transparantie, ervoor kan zorgen dat hij zich (meer) gehoord voelt en dat het 
wantrouwen van de burger naar het bestuursorgaan toe (en daarmee het bestreden besluit) 
afneemt. De burger voelt zich hierdoor een onderdeel van de besluitvormingsprocedure. Ook wordt 
genoemd dat het betrekken van de burger (of zijn gemachtigde) aan een betere uitkomst van de zaak 
kan bijdragen. Slechts één respondent denkt dat het actief betrekken van de burger bij de 
herstelpoging niet zorgt dat hij zich gehoord voelt of zich eerder met het bestreden besluit kan 
verenigen. Deze respondent heeft niet gemotiveerd waarom dit standpunt is ingenomen.  
 
Uit de beantwoording van de vragenlijsten volgt verder dat met de schriftelijke zienswijze van de 
burger verschillend wordt omgegaan. Een meerderheid van de respondenten neemt de schriftelijke 
zienswijze van de burger ter kennisname aan en voegen deze bij het dossier. Vervolgens vindt er een 
inhoudelijke beoordeling plaats. Hierbij wordt met name bekeken of de inhoud ervan gevolgen voor 
de besluitvorming heeft. Daarbij worden alle omstandigheden in beoordeling genomen. Eén 
respondent heeft aangegeven dat hij de zienswijze altijd bij de beoordeling betrekt en de 
bestuursrechter eveneens van een reactie voorziet. De zienswijze wordt daarentegen ook gezien als 
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een verlenging van het eerdere beroepschrift. Tevens wordt het standpunt ingenomen dat na het 
repareren van het gebrek de zaak verder bij de bestuursrechter ligt.  
 
De praktijk laat verder zien dat een belanghebbende tijdens de verlengde bezwaarprocedure – dit is 
de procedure tussen de vernietiging van de eerste beslissing (die is vernietigd) op bezwaar en de 
tweede beslissing op bezwaar (die nog moet worden genomen) – in beginsel niet alsnog mondeling 
wordt gehoord. Het (alsnog) horen van de burger vindt incidenteel plaats. De maatstaf die gebruikt 
wordt om te bepalen of het wenselijk dan wel nodig is een tweede hoorzitting te beleggen is of de 
reeds beschikbare informatie voldoende is voor het nemen van een nieuw besluit. Eén respondent 
geeft daarbij ook aan dat hij beoordeelt of de burger al dan niet in zijn belangen wordt geschaad bij 
het (eventueel) achterwege laten van een (nadere) hoorzitting. Indien nader aanvullend onderzoek 
noodzakelijk is om tot een goede besluitvorming te komen, wordt de burger (en zijn gemachtigde) 
voor een hoorzitting uitgenodigd. De input van de burger is dan noodzakelijk. Een tweede zitting 
wordt ook belegd indien de verwachting is dat het bestreden besluit in stand blijft. Ook indien er veel 
onvrede heerst aan de zijde van de burger kan het nuttig zijn om de burger uit te nodigen en 
(opnieuw) te horen. Van het beleggen van een hoorzitting wordt bewust afgezien in de situatie 
waarin geen twijfel bestond over de uitkomst van het nieuwe besluit (als voorbeeld wordt genoemd: 
een ingangsdatum met terugwerkende kracht van het recht op bijstand die afweek van de gewenste 
ingangsdatum) of indien volledig tegemoet werd gekomen aan de bezwaren van de burger. 
Geconcludeerd kan worden dat de respondenten in ieder geval beoordelen of er feitelijk en/of 
juridisch onderzoek nodig is, omdat dit (bijvoorbeeld) eerder niet (goed) is gebeurd of in de 
(overwegingen van de) uitspraak ‘iets’ is opgedragen dan wel het verdere verloop van de zaak na het 
besluit ook van belang is voor het nemen van een nieuw besluit. Hierbij geeft één respondent het 
voorbeeld waarin een afwijzing van een bijstandsuitkering alsnog in een toekenning resulteert, 
waardoor de financiële situatie van de burger vanaf de ingangsdatum ook relevant is en gewijzigd 
kan zijn. Tevens kan worden geconcludeerd dat de respondenten beoordelen of een reactie van de 
burger nodig of gewenst is, omdat er (bijvoorbeeld) feitelijke informatie en/of nadere bewijsstukken 
nodig is/zijn of de bevindingen van het nadere onderzoek een reactie van de burger of een nadere 
uitwisseling van standpunten vraagt dan wel de schriftelijke uitwisseling vragen oproept.  
 
Art. 3:2 Awb wordt door een meerderheid van de respondenten als wettelijk kader gehanteerd om te 
bepalen of het wenselijk dan wel nodig is een tweede hoorzitting te beleggen. De voorkeur gaat uit 
naar art. 3:2 Awb, omdat het betrekking heeft op het vergaren van kennis omtrent relevante feiten 
en omstandigheden en de af te wegen belangen. Ook wordt genoemd dat het vaak gaat om een 
gebrek of lacune die moet worden ‘gerepareerd’ en dat daarom art. 3:2 Awb in plaats van art. 7:9 
Awb als uitgangspunt wordt genomen. Enkele respondenten hanteren art. 7:9 Awb als wettelijk 
kader om te bepalen of het wenselijk of nodig is een tweede hoorzitting te beleggen: is er iets nieuws 
dat nog moet worden onderzocht? Indien deze vraag met ‘ja’ wordt beantwoord, worden de nieuwe 
feiten en omstandigheden die zich voordoen en die niet eerder konden worden ingebracht in de 
procedure op grond van art. 7:9 Awb meegewogen.  
 
Een meerderheid van de respondenten vindt dat een tweede zitting, na ontvangst van de schriftelijke 
zienswijze, in de praktijk voor de burger een meerwaarde kan bieden. De burger krijgt dan de 
mogelijkheid om zijn zienswijze aanvullend toe te lichten. Dit is waardevol voor burgers die zich niet 
goed schriftelijk kunnen uiten. De mondelinge toelichting van de burger kan dan mogelijk tot een 
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ander besluit leiden. Ook wordt genoemd dat de beroepsprocedure voornamelijk is bedoeld voor de 
burger en niet zozeer voor het bestuursorgaan. Doordat de burger een gelegenheid krijg tot het 
stellen van vragen of het beantwoorden van vragen, kan dit ervoor zorgen dat hij zich eerder 
gehoord voelt en zich met de uitspraak kan verenigen. Een tweede zitting kan daarom positief 
bijdragen aan het gevoel van de burger dat hij zich gehoord voelt.  
 
De vraag of een tweede zitting in de praktijk een meerwaarde voor de burger kan bieden hangt 
volgens respondenten ook samen met de (proces)houding van de burger en het bestuursorgaan. 
Genoemd wordt in dit verband dat indien de burger overtuigd is van zijn eigen zienswijze of gelijk, 
het beleggen van een tweede zitting niet ervoor zorgt dat hij zich meer gehoord voelt: het zal slechts 
tot een herhaling van zetten leiden. Uit de antwoorden valt op dit punt verder af te leiden dat een 
tweede zitting bij de burger de indruk kan wekken dat het bestuursorgaan (spreekwoordelijk gezien) 
‘overstag’ gaat en hij gelijk zal krijgen. Indien tijdens de zitting dan alsnog blijkt dat het 
bestuursorgaan het bestreden besluit handhaaft, kan dit voor gevoelens van teleurstelling en 
onbegrip zorgen. Tevens volgt uit de antwoorden dat het beleggen van een tweede zitting slechts als 
meerwaarde voor de burger wordt gezien, indien hij weet dat zijn inbreng daadwerkelijk in de 
beslissing van de bestuursrechter wordt meegenomen. Bij zaken waarin een wetstechnische uitleg 
op de voorgrond staat wordt een tweede zitting voor de burger niet van meerwaarde geacht. 
Afsluitend moet nog worden genoemd dat één respondent van mening is dat de burger, gedurende 
bezwaar en beroep, voldoende gelegenheid heeft gehad om zijn standpunt naar voren te brengen en 
dat het op enig moment tijd is voor een einduitspraak. De respondent acht de hoger 
beroepsprocedure bij de CRvB aangewezen om verdere inhoudelijke standpunten naar voren te 
brengen en vindt dat een tweede zitting geen soelaas voor de burger biedt en daarom ook 
achterwege moet blijven.  
 
6.3 Jurisprudentieonderzoek ex artikel 8:57 lid 2 Awb 
In deze paragraaf wordt geanalyseerd of de bestuursrechter, na toepassing van art. 8:51a lid 1 Awb, 
een nadere zitting organiseert of dat hij met toepassing van art. 8:57 lid 2 Awb bepaalt dat geen 
nadere zitting nodig is en het onderzoek wordt gesloten. In dit verband zijn uitspraken verzameld en 
geanalyseerd door een aantal selectiecriteria toe te passen via www.rechtspraak.nl en Kluwer 
Navigator. Het eerste selectiecriterium is dat uitsluitend binnen het sociale zekerheidsrecht is 
gezocht naar einduitspraken van rechtbanken en de CRvB. Het tweede selectiecriterium zijn de 
zoektermen ‘bestuurlijke lus’, ‘8:57 lid 2 Awb’ of ‘zienswijze’ en ‘bijstand’ dan wel ‘Participatiewet’. 
Het derde selectiecriterium omvat de periode waarin naar uitspraken is gezocht, te weten vanaf  
1 januari 2019 tot en met 30 augustus 2022 (dit is de datum waarop het jurisprudentieonderzoek is 
uitgevoerd). Een kortere periode dan hiervoor genoemd levert geen voldoende bruikbare resultaten 
op. De zoekopdracht levert dertig resultaten op. Nadat deze op bruikbaarheid zijn gefilterd en 
beoordeeld, leveren de zoekresultaten uiteindelijk acht bruikbare resultaten op. De reden hiervoor is 
dat een groot gedeelte van de resultaten – ondanks de selectiecriteria - alsnog tussenuitspraken 
betroffen of de zoekterm ‘bestuurlijke lus’ in de uitspraken was gebruikt om aan te geven dat de 
bestuursrechter geen aanleiding zag om hieraan toepassing te geven.  
  
Uit de geanalyseerde uitspraken volgt dat kan worden geconcludeerd dat rechtbanken en de 
Centrale Raad van Beroep een nadere zitting met toepassing van art. 8:57 lid 2 Awb in beginsel 
achterwege laten. Hieraan heeft voorafgaand een onderzoek ter zitting plaatsgevonden waarop 
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vervolgens – in een tussenuitspraak - toepassing aan art. 8:51a Awb is gegeven. In de geanalyseerde 
uitspraken is niet toegelicht waarom is besloten een nadere zitting met toepassing van art. 8:57 lid 2 
Awb achterwege is gelaten. Uit de overwegingen van de geanalyseerde uitspraken kunnen hiertoe 
wel enkele omstandigheden worden genoemd die – mogelijk – hebben geleid tot het achterwege 
laten van een nadere zitting. In dit verband worden een aantal van de geanalyseerde uitspraken 
uiteengezet om een beeld te schetsen van de overwegingen die (mogelijk) hebben geleid tot het 
achterwege laten van een nadere zitting.  
 
Allereerst wordt de zaak aangehaald waarbij de rechtbank in een tussenuitspraak heeft geoordeeld 
dat het college niet aannemelijk heeft gemaakt dat eisers in een bepaalde periode een gezamenlijke 
huishouding hebben gevoerd en het bestreden besluit op een ondeugdelijke motivering berust.118 
Het college is vervolgens in de gelegenheid gesteld het gebrek in het bestreden besluit te herstellen 
en heeft hiertoe een herstelbesluit genomen waarin de terugvorderingsperiode is teruggebracht en 
het terugvorderingsbedrag is verlaagd.119 Naar het oordeel van de bestuursrechter heeft het college 
hiermee een geslaagde herstelpoging ondernomen. De burger heeft vervolgens een schriftelijke 
zienswijze conform art. 8:51b lid 3 Awb naar voren gebracht. Uit de overwegingen van de uitspraak is 
af te leiden dat eisers hebben aangegeven het met de inhoud van de tussenuitspraak niet eens te 
zijn. Zij hebben hiermee – naar het oordeel van de bestuursrechter – herhaald wat zij eerder in de 
beroepsprocedure naar voren hebben gebracht. De bestuursrechter overweegt dan ook dat slechts 
in zeer uitzonderlijke gevallen kan worden teruggekomen van zo’n in de tussenuitspraak gegeven 
oordeel en dat in casu zo’n zeer uitzonderlijk geval zich niet voordoet.120 Dit is mijns inziens een 
relevant gegeven die de bestuursrechter – mogelijk – heeft betrokken bij zijn beslissing om een 
nadere zitting op grond van art. 8:57 lid 2 sub c Awb achterwege te laten.  
 
Tevens kan worden gesteld dat een nadere zitting achterwege blijft indien naar het oordeel van de 
bestuursrechter het in de tussenuitspraak geconstateerde gebrek is hersteld, de rechtsgevolgen van 
het bestreden besluit in stand worden gelaten en het geschil zich vooral toespitst op een juridische 
uitleg dan wel kwalificatie.121 Uit de overwegingen van deze uitspraak volgt dat het geschil zich 
toespitst op de vraag of het bestuursorgaan terecht de aanvraag om bijstand vereenvoudigd heeft 
afgedaan en het (motiverings)gebrek heeft geheeld in het licht bezien van art. 4:6 Awb. Het 
bestuursorgaan had het namelijk ten onrechte nagelaten om een periode in het kader van de 
aanvraag om bijstand te beoordelen. Mijns inziens maken de overwegingen van de uitspraak kenbaar 
dat het gaat het ‘slechts’ gaat om een kwalificatie van de aanvraag om bijstand: is er sprake van een 
herhaalde aanvraag of zijn er nieuw gebleken feiten en veranderde omstandigheden in de zin van art. 
4:6 Awb? De zienswijze van de burger levert ook geen nieuwe gezichtspunten op, omdat de 
bestuursrechter – samen met het bestuursorgaan – van oordeel is dat er geen sprake is van een 
‘novum’ in de zin van art. 4:6 Awb.122 Een nadere zitting blijft, gelet op het voorgaande, vermoedelijk 
achterwege. Een ander voorbeeld betreft de zaak waarin de bestuursrechter in een tussenuitspraak 
heeft geoordeeld dat het bestuursorgaan bepaalde stortingen op de bankrekening van de burger ten 

                                         
118 Rb. Den Haag 21 september 2020, ECLI:NL:RBDHA:2020:9219. 
119 Rb. Den Haag 21 september 2020, ECLI:NL:RBDHA:2020:9219, r.o. 3. 
120 Rb. Den Haag 21 september 2020, ECLI:NL:RBDHA:2020:9219, r.o. 5 en Rb. Rotterdam 31 augustus 2020, 
ECLI:NL:RBROT:2020:7519. 
121 Rb. Midden-Nederland 22 mei 2020, ECLI:NL:RB:MNE:2020:2239, r.o. 2-3. 
122 Rb. Midden-Nederland 22 mei 2020, ECLI:NL:RB:MNE:2020:2239, r.o. 5-6. 
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onrechte als middelen heeft aangemerkt. Het bestuursorgaan heeft een nieuw besluit genomen en 
daarmee het geconstateerde gebrek in het bestreden besluit, naar het oordeel van de 
bestuursrechter, hersteld. Uit de overwegingen van de (eind)uitspraak komt naar voren dat de 
schriftelijke zienswijze van de burger geen nieuwe gezichtspunten oplevert, omdat in de 
tussenuitspraak reeds hierover een oordeel is gegeven en de bestuursrechter geen aanleiding ziet 
om daarover nu anders te oordelen.123  
 
Verder volgt verder uit de analyse dat een nadere zitting op grond van art. 8:57 lid 2 sub c Awb 
achterwege wordt gelaten indien het bestreden besluit – na de herstelpoging van het 
bestuursorgaan en schriftelijke zienswijze van de burger - alsnog wordt vernietigd en het 
bestuursorgaan door de rechtbank dan wel de CRvB wordt opgedragen een nieuwe beslissing op 
bezwaar te nemen.124 De zaak wordt immers naar het bestuursorgaan terugverwezen aangezien de 
bestuursrechter niet zelf in de zaak kan voorzien.125 Een nadere zitting wordt eveneens achterwege 
gelaten indien naar het oordeel van de bestuursrechter de herstelpoging van het bestuursorgaan niet 
is geslaagd en het geconstateerde gebrek in het bestreden besluit niet is hersteld.126 Ook in dat geval 
wordt de zaak – na vernietiging van het bestreden besluit – naar het bestuursorgaan terugverwezen.  
De analyse laat verder zien dat een nadere zitting eveneens achterwege blijft en het onderzoek 
wordt gesloten in de situatie waarin het bestuursorgaan geen poging heeft ondernomen om het 
gebrek te herstellen (art. 8:57 lid 2 sub b Awb). Uit de overwegingen van deze uitspraak komt naar 
voren dat het bestuursorgaan de in de tussenuitspraak gegeven termijn niet heeft benut en 
ongebruikt heeft laten verstrijken. Naar het oordeel van de bestuursrechter bestaat dan geen 
aanleiding om een tweede bestuurlijke lus toe te passen, omdat dat geen doelmatige en efficiënte 
afdoeningswijze zou inhouden.127 Het bestreden besluit is vervolgens vernietigd en het 
bestuursorgaan is opgedragen om een nieuw besluit te nemen op het bezwaar met inachtneming 
van de uitspraak. De zaak wordt terugverwezen en dat maakt dat een nadere zitting achterwege 
blijft. Het bestuursorgaan is immers (weer) aan zet.   
 
Gelet op hetgeen hierboven is geanalyseerd krijgt de burger in de praktijk in beginsel geen 
mogelijkheid om zijn schriftelijke zienswijze op een nadere zitting mondeling toe te lichten. Uit de 
geanalyseerde uitspraken komt naar voren dat een nadere zitting in beginsel op grond van art. 8:57 
lid 2 Awb achterwege wordt gelaten en het onderzoek wordt gesloten.  
 
 
 
 
 
 
 

                                         
123 Rb. Rotterdam 8 september 2021, ECLI:NL:RBROT:2021:8961, r.o. 5. 
124 CRvB 29 juni 2021, ECLI:NL:CRVB:2021:1737 en Rb. Midden-Nederland 7 juni 2021, ECLI:NL:RBMNE:2021:2548. 
125 CRvB 29 juni 2021, ECLI:NL:CRVB:2021:1737, r.o. 3.6.2 en Rb. Midden-Nederland 7 juni 2021, ECLI:NL:RBMNE:2021:2548, 
r.o. 6-7. 
126 Rb. Midden-Nederland 16 november 2020, ECLI:NL:RBMNE:2020:5034, r.o. 5-6 en Rb. Midden-Nederland 7 juni 2021, 
ECLI:NL:RBMNE:2021:2548, r.o. 6. 
127 Rb. Noord-Holland 6 oktober 2020, ECLI:NL:RBNHO:2020:7768, r.o. 3.  
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7. Welke effecten heeft het horen van de burger? 
 
7.1 Inleiding 
Het beginsel van hoor en wederhoor is een fundamenteel beginsel. Het beginsel van hoor en 
wederhoor is ook nauw verwant aan het EU-rechtelijke verdedigingsbeginsel. Dat beginsel eist dat 
geadresseerden van een belastend besluit in gelegenheid moeten worden gesteld vooraf te worden 
gehoord. De vraag of burgers hun standpunten naar voren kunnen brengen hangt samen met de 
waarborging van de verdedigingsrechten van de burger, waarbij het beginsel van hoor en wederhoor 
en het verdedigingsbeginsel van belang zijn. Als je naar deze beginselen kijkt met een procedurele 
rechtvaardigheidsbril dan is er meer. Een onderdeel van procedurele rechtvaardigheid is de 
mogelijkheid van de burger tot inspraak.128 De nadruk moet niet alleen liggen op het vergaren van 
extra informatie die nodig is voor een zorgvuldige en deugdelijke besluitvorming, maar ook om het 
bieden van een podium aan de burger om zijn teleurstelling, frustratie en boosheid te ventileren.129 
In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de effecten die het horen voor de burger heeft mede in het licht 
bezien van procedurele rechtvaardigheid.  
 
7.2 Het verdedigingsbeginsel 
Het hoorrecht maakt integraal deel uit van het EU-rechtelijke verdedigingsbeginsel. Het beginsel 
beoogt geadresseerden van een belastend besluit in staat te stellen om hun standpunt kenbaar te 
maken. De achtergrond van dit beginsel is dat er een gelegenheid vooraf het besluit moet zijn om 
feiten en argumenten naar voren te brengen die het bestuur kunnen doen besluiten geen of een 
ander (minder) belastend besluit te nemen.130 Het verdedigingsbeginsel heeft de strekking partijen 
gelijke kansen in de procedure te geven. Delen van het verdedigingsbeginsel zijn gecodificeerd. 
Artikel 41 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie (Hv) bevat het recht op 
behoorlijk bestuur, het recht om te worden gehoord en het recht op inzage. Artikel 41 Hv is expliciet 
gericht tot ‘instellingen, organen en instanties van de Unie’ en is derhalve niet van toepassing op de 
handelingen van nationale autoriteiten. Daarentegen is het ongeschreven verdedigingsbeginsel wel 
van toepassing op handelingen van nationale autoriteiten. Het overkoepelende recht op een eerlijk 
proces is in art. 47 lid 2 Hv gecodificeerd.  
 
Uit het verdedigingsbeginsel volgt een rechtsplicht voor het bestuur tot horen, maar ook een 
subjectief recht waarop belanghebbenden zich ten overstaan van een nationale rechter rechtstreeks 
op het verdedigingsbeginsel kunnen beroepen.131 Het Hof van Justitie heeft geoordeeld dat 
belanghebbenden op effectieve wijze hun standpunt kenbaar moeten kunnen maken en dat het 
recht om te worden gehoord absoluut is en daarom niet mag worden beperkt.132 Het is hierbij niet 
vereist dat het horen mondeling moet plaatsvinden. Belanghebbenden mogen ook op schriftelijke 
wijze hun standpunt kenbaar maken.133 Horen betekent volgens het Unierecht dat de betrokkene in 
de gelegenheid moet worden gesteld om zijn standpunt naar voren te brengen. Een hoorzitting is 

                                         
128 Kuipers 2021, par. 3.1.2.1. 
129 Koenraad 2021, p. 139. 
130 ABRvS 4 april 2018, ECLI:NL:RVS:2018:1151, r.o. 5.3.6. 
131 Schlössels & Frins 2022, par. 37.2. 
132 Wenders 2010, par. 5.2.1. 
133 Wenders 2010, par. 5.2.1. 
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niet verplicht. Het creëren van een mogelijkheid om slechts een schriftelijke zienswijze naar voren te 
brengen kom derhalve zodanig niet in strijd met het verdedigingsbeginsel ex art. 41 Hv. Het 
voorgaande geldt ook voor het verdedigingsbeginsel ex art. 6 EVRM.  
 
Het Hof van Justitie heeft verder bepaald dat het verdedigingsbeginsel in iedere procedure, die leidt 
tot een voor een belanghebbende belastende handeling, moet worden geëerbiedigd en dat dit 
beginsel ook in de bestuurlijke besluitvormingsfase in acht moet worden genomen door de nationale 
autoriteiten als zij binnen de werkingssfeer van het Unierecht handelen.134 Naar nationaal recht 
vallen deelaspecten van het verdedigingsbeginsel, waaronder het recht te worden gehoord, voor een 
groot deel met elementen van het beginsel van hoor en wederhoor hetgeen onder meer tot 
uitdrukking komt in de hoorplichten zoals bedoeld in art. 4:7 Awb, art. 4:8 Awb, art. 7:2 Awb en art. 
7:9 Awb.135 
 
7.3 Procedurele rechtvaardigheid 
Burgers hebben een stem: zij willen hun mening geven en hun stem laten horen. Onder procedurele 
rechtvaardigheid wordt verstaan: ‘’de subjectieve indruk die burgers zich vormen van de eerlijkheid en 
rechtvaardigheid van de besluitvormingsprocedure en van hoe ze worden behandeld tijdens die 
procedure’’.136 Een procedure wordt als rechtvaardig beoordeeld indien aan vier kernelementen is 
voldaan, te weten: voice, betrouwbaarheid, respectvolle bejegening en neutraliteit.137 Met inspraak 
(voice) – het eerste kernelement - wordt bedoeld de mogelijkheid die de burger krijgt om zijn 
standpunt op de zaak te geven. Het is de gelegenheid om een inbreng te geven in een procedure.138 
Door de mogelijkheid tot inspraak ervaart de burger dat hij invloed en in zekere mate controle kan 
uitoefenen op een procedure (voice), waardoor hij de procedure eerlijker of rechtvaardiger vindt 
verlopen.139 Bij het tweede kernelement, betrouwbaarheid, is het belangrijk dat degene die het 
geschil beoordeelt ook daadwerkelijk luistert. De beoordelaar van het geschil dient betrokkenheid te 
tonen en de inbreng van de burger serieus in de beoordeling te betrekken.140 Het derde kernelement, 
respectvolle bejegening, houdt in dat de burger zich serieus genomen moet voelen.141 Het vierde – 
en laatste – kernelement, neutraliteit, verwijst naar onpartijdigheid van de beoordelaar van het 
geschil.142 Indien de burger van oordeel is dat een beslissing op een rechtvaardige wijze tot stand is 
gekomen, staat hij positiever tegenover zowel gunstige als ongunstige beslissingen waardoor hij 
sneller geneigd is de beslissing te accepteren.143 Bij een ongunstige uitkomst wordt deze eerder 
aanvaard indien aan de eisen van procedurele rechtvaardigheid is voldaan.144  
 
De wederkerige rechtsbetrekking tussen bestuur en burger heeft gevolgen voor de wijze waarop zij 
met elkaar mogen of moeten communiceren. Indien de burger en het bestuur in een meer 
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136 Grootelaar & Van den Bos 2019, p. 579.  
137 Oude Vrielink & De Waard 2011, p. 31. 
138 Oude Vrielink & De Waard 2011, p. 31. 
139 Kuipers 2021, par. 3.1.2.1. 
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141 Oude Vrielink & De Waard 2011, p. 31. 
142 Oude Vrielink & De Waard 2011, p. 31. 
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wederkerige relatie tot elkaar staan, betekent dat voor de burger dat hij meer ruimte krijgt zijn eigen 
inzichten en belangen te bepleiten. Het gevoel dat de burger zijn mening kan geven en daarmee 
indirect controle kan uitoefenen op de uitkomst is een belangrijk inzicht uit procedurele 
rechtvaardigheidsonderzoek.145 De wederkerige rechtsbetrekking tussen burger en het bestuur 
wordt in de literatuur echter ook bekritiseerd. Een wederkerige relatie impliceert gelijkwaardigheid, 
terwijl het bestuur eenzijdig een besluit neemt en de bestuursrechtelijke procedure het uitgangspunt 
vormt.146 De invloed die burgers hiermee op de uitkomst van de beslissing kunnen uitoefenen is in 
die zin slechts een schijnwerkelijkheid.147 Een mogelijk ‘dooie mus-effect’ ligt eveneens op de loer. 
Immers, indien partijen op zitting het gevoel krijgen dat hun mening ertoe doet en mee wordt 
genomen in de uitkomst van de beslissing, maar de beslissing vervolgens op louter juridische 
gronden in rechte stand houdt kan dit juist een negatief effect sorteren voor het 
rechtvaardigheidsgevoel van de burger en zijn vertrouwen in het recht.148 Burgers die worden verrast 
door de beslissing stellen namelijk vaker hoger beroep in.149  
 
In het kader van procedurele rechtvaardigheid is ‘de Nieuwe zaaksbehandeling’ van belang waarmee 
beroepsprocedures bij de bestuursrechter vanuit die benadering worden aangevlogen. De kern van 
de Nieuwe zaaksbehandeling is “het behandelen van bestuursrechtelijke zaken op zitting waarbij het 
juridische geschil vanuit meer dan alleen de strikt juridische invalhoek kan worden belicht.”150 In de 
Nieuwe zaaksbehandeling wordt onder meer ook procedurele rechtvaardigheid nagestreefd. 
Belangrijke factoren hierbij zijn onder meer (a) of de partijen – en daarmee de burger – hun deel van 
het verhaal hebben kunnen vertellen (b) of zij met respect worden behandeld en (c) of zij een stem 
hebben in het bepalen van de wijze waarop in hun zaak wordt beslist.151 Uit de Nieuwe 
zaaksbehandeling volgt dat bij zuiver juridische vragen procedurele rechtvaardigheid ook van belang 
wordt geacht, omdat partijen er sterk aan hechten dat zij hun verhaal kunnen vertellen.152   
 
7.4 Effecten horen 
Het horen van de burger is voor hem een belangrijke mogelijkheid om zijn mening bij het 
bestuursorgaan of de rechter naar voren te brengen. Niet iedereen is in staat zijn gedachten 
schriftelijk te formuleren. Het (mondeling) toelichten van zijn mening is dan voor burgers een goede 
methode. Eventuele tekortkomingen in de schriftelijke presentatie van het bezwaarschrift kunnen 
door het horen van de burger worden aangevuld.153 Tevens is het horen van de burger van belang, 
omdat aandacht aan zijn standpunt wordt besteed.154 Door werkelijk te luisteren naar de burger, 
hem inspraak in de procedure te geven en daarbij ook een voorlichting te geven over zijn 
procespositie zal de burger een beslissing inhoudelijk beter aanvaarden. De burger die zich gehoord 
en voorgelicht voelt, zal coöperatiever zijn en kwalitatief betere informatie verstrekken, waardoor 
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het bestuursorgaan een beter oordeel over het geschil kan vellen.155 Doordat de burger meer inzicht 
krijgt in een belangenafweging kan dit leiden tot meer draagvlak, begrip en commitment voor de 
uitkomst van het proces.156 Het bestuur en belangenvertegenwoordigers kunnen door het horen 
samen vaststellen wat er aan de hand is.157 Hierdoor worden probleemdefinities met elkaar gedeeld 
en het bedenken van mogelijke oplossingen worden verreikt. Tevens kan het horen in de 
bezwaarprocedure ertoe leiden dat de burger zich ‘alsnog’ een waardevol lid voelt van de 
gemeenschap waarbinnen het bestuursorgaan openbaar gezag uitoefent. Dit draagt eveneens bij aan 
de aanvaarding van het optreden van het bestuursorgaan waarmee de burger – als bezwaarmaker – 
moeite heeft.158 De gelegenheid tot hoor en wederhoor versterkt het vertrouwen in de procedure.159  
 
Tijdens het horen kan de burger voorts zijn persoonlijke omstandigheden (verder) naar voren 
brengen, benadrukken en toelichten. Dit geeft het bestuursorgaan eventueel ruimte tot het leveren 
van maatwerk, ook in het geval van een ambtshalve genomen belastend besluit voor de burger (zoals 
het intrekken van het recht op bijstand of het opleggen van een bestuurlijke boete wegens het 
schenden van de inlichtingenverplichting ex art. 17 lid 1 PW). Dit neemt niet weg dat het horen – met 
nadruk op het evenredigheidsbeginsel - alsnog van betekenis kan zijn. Door het horen van de burger 
kan het bestuursorgaan (beter) rekening houden met zijn persoonlijke, sociale en financiële 
omstandigheden en kunnen schrijnende situaties – zeker in het geval als er minderjarige kinderen 
betrokken zijn – worden voorkomen.  
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8. Conclusie en aanbevelingen 
In dit onderzoek stond de vraag centraal of het aanbeveling verdient om een burger actief te 
betrekken bij de poging van het bestuursorgaan om een gebrek in een besluit te herstellen tijdens de 
beroepsprocedure over de rechtmatigheid van dit besluit, met name in de Participatiewet. De 
toepassing van de rechtsfiguur van de bestuurlijke lus is aan de orde als de bestuursrechter een 
herstelbaar gebrek in het bestreden besluit constateert en hij het bestuursorgaan een kans biedt het 
gebrek te (laten) herstellen. Per saldo gaat het doorgaans om zaken waarin nader onderzoek, een 
motivering of een belangenafweging door het bestuursorgaan nodig is. De bestuursrechter doet dan 
een tussenuitspraak waarin hij vermeld op welke wijze het gebrek kan worden hersteld en binnen 
welke termijn dit moet gebeuren. Het bestuursorgaan laat vervolgens zo spoedig mogelijk weten of 
het van de aangeboden herstelmogelijkheid gebruikmaakt. De herstelpoging kan geschieden door 
het versturen van een ‘herstelbrief’ dan wel door het nemen van een nieuw besluit ex art. 6:19 lid 1 
Awb, waarbij het bestreden besluit wordt ingetrokken, gewijzigd of vervangen. Het bestuursorgaan is 
in beginsel op grond van art. 7:2 Awb gehouden om in ieder geval één hoorzitting te beleggen, tenzij 
een situatie zoals bedoeld in art. 7:3 Awb zich voordoet. Ingevolge art. 3:2 Awb jo. art. 7:9 Awb kan 
het bestuursorgaan gehouden zijn een nadere zitting te beleggen. Conform art. 8:51b lid 3 Awb heeft 
de burger vier weken de tijd om zijn schriftelijke zienswijze naar voren te brengen over de wijze 
waarop het gebrek is hersteld. De bestuursrechter laat vervolgens partijen weten hoe de zaak verder 
wordt behandeld: hij belegt een nadere zitting of laat deze op grond van art. 8:57 lid 2 Awb 
achterwege en sluit het onderzoek.    
 
Om te onderzoeken of het bestuursorgaan de burger bij zijn herstelpoging betrekt is een vragenlijst 
verspreid onder elf medewerkers van het team Juridische Zaken van Stroomopwaarts MVS en één 
medewerker van het Servicepunt 71 te Leiden. Tevens is onder meer onderzocht op welke wijze het 
geconstateerde gebrek wordt gerepareerd en is eveneens de vraag gesteld of een tweede zitting dan 
wel het betrekken van de burger bij de herstelpoging ervoor zorgt dat de burger zich (meer) gehoord 
voelt. Gebleken is dat een meerderheid van de respondenten de burger in beginsel niet actief betrekt 
bij de herstelpoging en een tweede zitting achterwege blijft. Een zitting blijft in beginsel ook 
achterwege indien de zaak aan het bestuursorgaan wordt terugverwezen wegens vernietiging van 
het bestreden besluit. Bij het beoordelen of een tweede hoorzitting gewenst dan wel noodzakelijk is, 
wordt het wettelijk kader van art. 3:2 Awb overwegend als maatstaf gehanteerd. In het bijzonder 
wordt gekeken of (nader) feitelijk of juridisch onderzoek nodig is om tot besluitvorming te komen. 
Nadat de burger zijn schriftelijke zienswijze naar voren heeft gebracht, nemen respondenten in de 
regel geen contact op met de burger. De zienswijze wordt bestudeerd en – indien nodig – wordt daar 
schriftelijk op gereageerd. Ondanks dat een nadere zitting achterwege blijft, wordt het betrekken van 
de burger bij de herstelpoging en het beleggen van een nadere zitting overwegend van belang 
geacht, omdat dit volgens respondenten onder meer zorgt voor transparantie en de burger zich een 
onderdeel voelt van de besluitvormingsprocedure en zich daardoor (meer) gehoord voelt.  
 
Uit de analyse van het verrichte jurisprudentieonderzoek wordt duidelijk dat een nadere zitting – na 
toepassing van de bestuurlijke lus – op grond van art. 8:57 lid 2 Awb in beginsel door de 
bestuursrechter achterwege wordt gelaten. De bestuursrechter sluit daarbij het onderzoek en doet – 
afhankelijk van de herstelpoging – een einduitspraak. In de geanalyseerde uitspraken is geen enkele 
zaak aan het licht gekomen waarin wél een nadere zitting is gehouden. Het beleggen van een tweede 
zitting is eerder uitzondering dan regel. De antwoorden uit de vragenlijsten in onderlinge samenhang 
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bezien met de bevindingen uit het jurisprudentieonderzoek laten zien dat de burger in beginsel geen 
mogelijkheid krijgt om zijn standpunt op (een nadere) zitting toe te lichten. Gelet op het feit dat de 
Participatiewet een vangnetkaraker kent en het gaat om een kwetsbare doelgroep, acht ik dit een 
zorgelijk gegeven. De belangen van de burger moeten – ook na toepassing van de bestuurlijke lus – 
gewaarborgd blijven. 
 
Ik kom daarom tot de conclusie dat het actiever betrekken van - met name - de kwetsbare burger bij 
de herstelpoging van het bestuursorgaan tijdens de beroepsprocedure over de rechtmatigheid van 
dit besluit, in de Participatiewet, moet worden toegejuicht. Het is daarbij mijn inziens niet van belang 
of het ‘slechts’ gaat om een wetstechnische uitleg of een herstel van een gebrek van strikt juridische 
aard. De burger wil zijn stem laten horen, inspraak hebben en enigszins controle op de 
besluitvorming uitoefenen. Het bieden van inspraak aan de burger (voice) zorgt ervoor dat hij zich 
eerder kan verenigen met de uitkomst. De gunstige of ongunste uitkomst van de beslissing dient 
hierbij mijns inziens geen rol te spelen. Ook bij zuiver juridische vragen wordt procedurele 
rechtvaardigheid van belang geacht. Het is de behoefte van de burger die op de voorgrond moet 
staan. De burger hecht er sterk aan dat hij zijn verhaal kan vertellen. Of een burger kan leven met de 
uitkomst van een juridisch geschil met een bestuursorgaan hangt niet enkel af van de materiele 
uitkomst, maar ook van hoe hij vindt dat de procedure is verlopen. De ongunstige uitkomst van een 
zaak wordt bovendien eerder aanvaard indien aan de eisen van procedurele rechtvaardigheid is 
voldaan. Het risico op een ‘dooie mus-effect’ is mijns inziens niet groot. Teleurstellingen kunnen 
worden voorkomen door duidelijk te zijn over wat de mogelijkheden en beperkingen zijn. Het 
betrekken van de burger bij de herstelpoging is hiervoor bij uitstek geschikt. Er vindt dan immers 
contact tussen burger en bestuur plaats. Het actief betrekken van de burger bij de herstelpoging 
draagt bij aan procedurele rechtvaardigheid. Het bestuursorgaan is mijns inziens te veel gericht op 
het repareren van het gebrek waardoor het actief betrekken van de burger naar de achtergrond 
verdwijnt en hij – min of meer - buiten spel wordt gelaten. Aan de hand van art. 3:2 Awb wordt met 
name beoordeeld of het actief betrekken van de burger noodzakelijk is, terwijl het actief betrekken 
van de burger voornamelijk vanuit het oogpunt van wenselijkheid moet worden benaderd.  
 
Gelet op het voorgaande en hetgeen reeds in het onderzoek is uiteengezet worden de volgende 
aanbevelingen gedaan.  
 
Ten eerste wordt aan het bestuursorgaan de aanbeveling gedaan om de burger gelegenheid te 
bieden om van gedachten te wisselen over de te nemen herstelpoging voordat de herstelbrief of het 
herstelbesluit in de beroepsprocedure wordt overgelegd. Hierbij kan het bestuursorgaan aan de 
burger uitleggen hoe hij uitvoering aan de herstelpoging wil geven en kan de burger vervolgens 
vertellen hoe hij hierover denkt. Ook dient de burger hierbij een gelegenheid te krijgen voor het 
stellen van vragen. Het bestuursorgaan creëert op deze wijze een mogelijkheid tot inspraak voor de 
burger. De burger ervaart hiermee dat hij invloed en in zekere mate controle op de herstelpoging kan 
uitoefenen. Dit draagt bij aan de veronderstelling van de burger dat hij de procedure eerlijker of 
rechtvaardiger vindt verlopen. Het bestuursorgaan kan de reactie van de burger vervolgens 
betrekken bij zijn herstelpoging en dit kan – eventueel – leiden tot een ander besluit vóórdat het 
herstelbesluit, herstelbrief of de schriftelijke zienswijze in de beroepsprocedure zijn overgelegd. Ook 
met het oog op het feit dat het voor veel burgers lastig is om zich schriftelijk uit te drukken en iets 
substantieels in te brengen, is dit het aangewezen moment voor het bestuursorgaan om eventuele 
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tekortkomingen in de zienswijze van de burger weg te nemen dan wel te beperken. Uit het 
evaluatieonderzoek van Backes e.a. is immers gebleken dat de zienswijzen voor bestuursrechters 
vaak weinig nieuws opleveren. Dit wordt ook bevestigd uit het verrichte jurisprudentieonderzoek, 
omdat een nadere zitting op grond van art. 8:57 lid 2 onder c Awb in beginsel achterwege wordt 
gelaten. Tijdens dit contactmoment krijgt de burger ook een mogelijkheid om zijn persoonlijke 
omstandigheden (verder) aan het licht te brengen. Dit geeft ruimte aan het bestuursorgaan om 
maatwerk te leveren, waarbij rekening kan worden gehouden met persoonlijke, sociale en financiële 
omstandigheden van de burger. Hierdoor wordt mijns inziens ‘meer recht’ gedaan aan het 
verdedigingsbeginsel en de belangen en kwetsbare positie van de burger.  
 
Ten tweede wordt geadviseerd om de burger de gelegenheid te bieden dat hij in beginsel altijd een 
tweede zitting kan vragen, tenzij de situatie zich voordoet dat het besluit in herstelde vorm kennelijk 
ongegrond is. De burger is juridisch niet onderlegd en kent de vele valkuilen van het 
bestuursprocesrecht niet. Een uitsluitend schriftelijke uitwisseling van standpunten – na toepassing 
van de bestuurlijke lus – acht ik niet in het belang van de burger en de procedurele rechtvaardigheid. 
Ook ten aanzien van de herstelpoging zou moeten gelden dat de burger zich daarover in beginsel ten 
overstaan van de bestuursrechter zou moeten kunnen uitspreken. De burger moet ook bij het 
bestuursorgaan om een tweede zitting kunnen vragen. Dit geldt met name als de herstelpoging en 
daarmee het ‘lussen’ is mislukt en de zaak aan het bestuursorgaan wordt terugverwezen. Een 
‘tweede zitting’ dient niet enkel plaats te vinden indien toepassing aan art. 7:9 Awb wordt gegeven. 
Het gaat hierbij niet alleen om het belang van het bestuursorgaan om tot een goede en zorgvuldige 
besluitvorming te komen, maar ook het bieden van een podium aan de burger om zijn verhaal naar 
voren te brengen en zijn gevoelens van – mogelijke – onvrede te kunnen ventileren. De (processuele) 
belangen van de burger wordt hierdoor beter gewaarborgd. Met name in de Participatiewet acht ik 
dit van groot belang, omdat deze wet als laatste vangnet dient. De burger mag niet de dupe worden 
van regels en wetten die te rigide (kunnen) zijn waardoor zijn stem in de procedure afbrokkelt. 
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Bijlagen 
 
Introductie 
 
Mijn naam is Neslihan Övül en ik ben momenteel bezig met het schrijven van mijn 
afstudeeronderzoek voor de master Staats- en bestuursrecht aan de Open Universiteit. Mijn 
afstudeeronderzoek gaat, kort gezegd, over de vraag of burgers, met name in sociale 
zekerheidszaken, tevreden zijn met de uitkomst van beroepsprocedures waarin de bestuursrechter 
toepassing aan de bestuurlijke lus heeft gegeven, zoals bedoeld in art. 8:51a lid 1 Awb. Burgers 
kunnen ingevolge art. 8:51b lid 3 Awb een zienswijze indienen over de herstelpoging van het 
bestuursorgaan. De vraag die hierbij speelt is echter of de burgers ook door het bestuursorgaan 
worden gehoord. Of gaat het bestuursorgaan op de formele toer, met het argument dat art. 7:2 Awb 
slechts verplicht tot het beleggen van één hoorzitting? In mijn afstudeeronderzoek verdiep ik mij in 
de bevoegdheden en mogelijkheden die het bestuursorgaan, de burger en de bestuursrechter 
toekomen bij toepassing van de bestuurlijke lus. Met mijn onderzoek wil ik een licht werpen of 
andere mogelijkheden, zoals een ‘goed huiskamergesprek’, kan bijdragen aan acceptatie van de 
einduitkomst van de beroepsprocedure. Wellicht gaan burgers die hun zegje kunnen doen, minder 
snel denken dat de rechter steeds maar bezig is met ‘bestuurtje helpen’. De Toeslagenaffaire heeft al 
laten zien dat de Awb meer ‘burgergericht’ moet worden en de menselijke maat lijkt ook bij de 
rechter te zijn ingedaald. 
 
Gelet op het bovenstaande staat in mijn scriptie de volgende vraag centraal: 
 
Verdient het aanbeveling om een burger actief te betrekken bij de poging van het bestuursorgaan om 
een gebrek in een besluit te herstellen tijdens de beroepsprocedure over de rechtmatigheid van dit 
besluit, met name in het sociaalzekerheidsrecht?  
 
Ik wil in dit verband graag enkele vragen stellen die ik verder wil gebruiken bij het schrijven van mijn 
scriptie.  
 
Alvast hartelijk dank voor de genomen moeite! 
 
Vragen  
 

1. Wat is uw huidige functie?  
Verweerder/Medewerker bezwaar & beroep Sociaal Domein bij de gemeente Leiden 
 

2. In welk(e) rechtsgebied(en) bent u werkzaam? 
Paticipatiewet, WMO, Schuldhulpverlening, Jeugdwet, IOAW, OIAZ  
 

3. Sinds wanneer bent u in uw huidige functie werkzaam? 
20 jaar binnen het sociaal Domein bij diverse gemeentes 
 

4. Worden bezwaren in uw organisatie behandeld door een zogeheten ‘externe commissie’ 
als bedoeld in art. 7:13 Awb? 
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Bij de gemeente Leiden is een externe adviescommissie. Een deel van de bezwaren worden door de 
commissie behandeld, een deel van de zaken door middel van ambtelijk horen. 
 

5. Hebt u in de praktijk eerder te maken gehad met toepassing van de bestuurlijke lus? Zo ja, 
hoeveel keer? 

Enkele keren 
 
6. Op welke wijze probeert u tijdens de beroepsprocedure het geconstateerde gebrek te 

repareren? Denk hierbij aan het versturen van een herstelbrief (bijvoorbeeld met een nadere 
motivering, een verweerschrift) of een herstelbesluit in de zin van art. 6:19 lid 1 Awb. 

Herstelbesluit in de zin van 6:19 Awb 
 

6. Denkt u dat het actief betrekken van de burger bij de herstelpoging ervoor zorgt dat deze 
zich (meer) gehoord voelt en/of zich eerder kan verenigen met het bestreden besluit? 
Waarom wel/niet? 

In de tussenuitspraken in de zaken met betrekking tot de bestuurlijke lus ging het voor zover ik mij 
herinner vooral om zaken waarbij in de tussenuitspraak een “duidelijke opdracht” lag. (bijvoorbeeld: 
periode van samenwoning (ogv art. 3 PW) is in één bepaalde periode niet vast komen te staan, in één 
andere periode wel. De terugvordering kan derhalve niet in stand blijven (in de tussenuitspraak 
opgedragen om de periode en de hoogte van de vordering aan te passen.  
 
 
7. Hoe wordt er in uw praktijk omgegaan met een schriftelijke zienswijze van de burger? 
Na het afgeven van een nieuw besluit ligt wat mij betreft de zaak verder bij de rechter. 
Ik geef de burger daarbij niet nogmaals de kans om een zienswijze in te dienen. 
 
9. Hoe vaak komt het in uw organisatie voor dat een belanghebbende tijdens de verlengde 

bezwaarprocedure – dit is de procedure tussen de vernietiging van de eerste beslissing op 
bezwaar (die is vernietigd) en de tweede beslissing op bezwaar (die nog moet worden 
genomen) – alsnog wordt mondeling wordt gehoord? 

In mijn zaken: niet 
Omdat de opdracht helder is. Wel kan sprake zijn van “onvoldoende informatie om een nieuw besluit 

tenemen” Dan stel ik de burger (of diens gemachtigde) in de gelegenheid die informatie aan 
te vullen.  

 
10. Welke maatstaven gebruikt u om te bepalen of het wenselijk/nodig is een tweede hoorzitting 

te organiseren? 
Alleen als er nieuwe feiten en omstandigheden zijn waarover de klant nog niet is gehoord. Meestal is 

hiervan geen sprake.  
 
11. Welk wettelijk kader – art. 7:9 Awb of art. 3:2 Awb – hanteert u bij het formuleren van de in 

vraag 10 bedoelde maatstaven? 
7:9 Awb 
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12.  Kan een tweede zitting na ontvangst van de zienswijze een meerwaarde voor de burger in de 
praktijk bieden? Waarom wel/niet 
In de praktijk is het meeste wel gezegd en besproken (hoorzitting/evt 2e hoorzitting/eerste 
zitting bij de RB). Op enig moment is het tijd voor een uitspraak. Daartegen staat dan nog 
hoger beroep open. Inhoudelijke standpunten kunnen daar nog naar voren worden gebracht.  
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Introductie 
 
Mijn naam is Neslihan Övül en ik ben momenteel bezig met het schrijven van mijn 
afstudeeronderzoek voor de master Staats- en bestuursrecht aan de Open Universiteit. Mijn 
afstudeeronderzoek gaat, kort gezegd, over de vraag of burgers, met name in sociale 
zekerheidszaken, tevreden zijn met de uitkomst van beroepsprocedures waarin de bestuursrechter 
toepassing aan de bestuurlijke lus heeft gegeven, zoals bedoeld in art. 8:51a lid 1 Awb. Burgers 
kunnen ingevolge art. 8:51b lid 3 Awb een zienswijze indienen over de herstelpoging van het 
bestuursorgaan. De vraag die hierbij speelt is echter of de burgers ook door het bestuursorgaan 
worden gehoord. Of gaat het bestuursorgaan op de formele toer, met het argument dat art. 7:2 Awb 
slechts verplicht tot het beleggen van één hoorzitting? In mijn afstudeeronderzoek verdiep ik mij in 
de bevoegdheden en mogelijkheden die het bestuursorgaan, de burger en de bestuursrechter 
toekomen bij toepassing van de bestuurlijke lus. Met mijn onderzoek wil ik een licht werpen of 
andere mogelijkheden, zoals een ‘goed huiskamergesprek’, kan bijdragen aan acceptatie van de 
einduitkomst van de beroepsprocedure. Wellicht gaan burgers die hun zegje kunnen doen, minder 
snel denken dat de rechter steeds maar bezig is met ‘bestuurtje helpen’. De Toeslagenaffaire heeft al 
laten zien dat de Awb meer ‘burgergericht’ moet worden en de menselijke maat lijkt ook bij de 
rechter te zijn ingedaald. 
 
Gelet op het bovenstaande staat in mijn scriptie de volgende vraag centraal: 
 
Verdient het aanbeveling om een burger actief te betrekken bij de poging van het bestuursorgaan om 
een gebrek in een besluit te herstellen tijdens de beroepsprocedure over de rechtmatigheid van dit 
besluit, met name in het sociaalzekerheidsrecht?  
 
Ik wil in dit verband graag enkele vragen stellen die ik verder wil gebruiken bij het schrijven van mijn 
scriptie.  
 
Alvast hartelijk dank voor de genomen moeite! 
 
Vragen  
 
1. Wat is uw huidige functie?  
Juridisch adviseur  
 
2. In welk(e) rechtsgebied(en) bent u werkzaam? 
Sociaalzekerheidsrecht 
 
3. Sinds wanneer bent u in uw huidige functie werkzaam? 
Sinds start SOW =7 jaar. Daarvoor Schiedam 10 jaar.  
 
4. Worden bezwaren in uw organisatie behandeld door een zogeheten ‘externe commissie’ als 

bedoeld in art. 7:13 Awb? 
Ja 
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5. Hebt u in de praktijk eerder te maken gehad met toepassing van de bestuurlijke lus? Zo ja, 
hoeveel keer? 

Ja. een paar keer  
 
6. Op welke wijze probeert u tijdens de beroepsprocedure het geconstateerde gebrek te 

repareren? Denk hierbij aan het versturen van een herstelbrief (bijvoorbeeld met een nadere 
motivering, een verweerschrift) of een herstelbesluit in de zin van art. 6:19 lid 1 Awb. 

 Nieuw besluit.  
 
7. Denkt u dat het actief betrekken van de burger bij de herstelpoging ervoor zorgt dat deze zich 

(meer) gehoord voelt en/of zich eerder kan verenigen met het bestreden besluit? Waarom 
wel/niet? 

Nee 
 
8. Hoe wordt er in uw praktijk omgegaan met een schriftelijke zienswijze van de burger? 
Weet ik niet  
9. Hoe vaak komt het in uw organisatie voor dat een belanghebbende tijdens de verlengde 

bezwaarprocedure – dit is de procedure tussen de vernietiging van de eerste beslissing op 
bezwaar (die is vernietigd) en de tweede beslissing op bezwaar (die nog moet worden 
genomen) – alsnog wordt mondeling wordt gehoord? 

Weet ik niet  
10. Welke maatstaven gebruikt u om te bepalen of het wenselijk/nodig is een tweede hoorzitting 

te organiseren? 
De opdracht van de rechtbank   
 
11. Welk wettelijk kader – art. 7:9 Awb of art. 3:2 Awb – hanteert u bij het formuleren van de in 

vraag 10  bedoelde maatstaven? 
Eerder bij 7:9. Maar het hangt af van de opdracht  
 
12.  Kan een tweede zitting na ontvangst van de zienswijze een meerwaarde voor de burger in de 

praktijk bieden? Waarom wel/niet 
Meestal is het in beroep al besproken komt er een nieuw besluit waar schriftelijk op 
gereageerd kan worden en dan wordt door de rechtbank gevraagd of er een nieuwe zitting 
moet komen. Dat is meestal niet het geval.  
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Introductie 
 
Mijn naam is Neslihan Övül en ik ben momenteel bezig met het schrijven van mijn 
afstudeeronderzoek voor de master Staats- en bestuursrecht aan de Open Universiteit. Mijn 
afstudeeronderzoek gaat, kort gezegd, over de vraag of burgers, met name in sociale 
zekerheidszaken, tevreden zijn met de uitkomst van beroepsprocedures waarin de bestuursrechter 
toepassing aan de bestuurlijke lus heeft gegeven, zoals bedoeld in art. 8:51a lid 1 Awb. Burgers 
kunnen ingevolge art. 8:51b lid 3 Awb een zienswijze indienen over de herstelpoging van het 
bestuursorgaan. De vraag die hierbij speelt is echter of de burgers ook door het bestuursorgaan 
worden gehoord. Of gaat het bestuursorgaan op de formele toer, met het argument dat art. 7:2 Awb 
slechts verplicht tot het beleggen van één hoorzitting? In mijn afstudeeronderzoek verdiep ik mij in 
de bevoegdheden en mogelijkheden die het bestuursorgaan, de burger en de bestuursrechter 
toekomen bij toepassing van de bestuurlijke lus. Met mijn onderzoek wil ik een licht werpen of 
andere mogelijkheden, zoals een ‘goed huiskamergesprek’, kan bijdragen aan acceptatie van de 
einduitkomst van de beroepsprocedure. Wellicht gaan burgers die hun zegje kunnen doen, minder 
snel denken dat de rechter steeds maar bezig is met ‘bestuurtje helpen’. De Toeslagenaffaire heeft al 
laten zien dat de Awb meer ‘burgergericht’ moet worden en de menselijke maat lijkt ook bij de 
rechter te zijn ingedaald. 
 
Gelet op het bovenstaande staat in mijn scriptie de volgende vraag centraal: 
 
Verdient het aanbeveling om een burger actief te betrekken bij de poging van het bestuursorgaan om 
een gebrek in een besluit te herstellen tijdens de beroepsprocedure over de rechtmatigheid van dit 
besluit, met name in het sociaalzekerheidsrecht?  
 
Ik wil in dit verband graag enkele vragen stellen die ik verder wil gebruiken bij het schrijven van mijn 
scriptie.  
 
Alvast hartelijk dank voor de genomen moeite! 
 
Vragen  
 
1. Wat is uw huidige functie?  
 Juridisch adviseur. 
 
2. In welk(e) rechtsgebied(en) bent u werkzaam? 
 Awb, PW, IOAW, IOAZ en Wgs. 
 
3. Sinds wanneer bent u in uw huidige functie werkzaam? 
 Sinds 1 augustus 2010 ben ik werkzaam als juridisch adviseur/medewerker. 
 
4. Worden bezwaren in uw organisatie behandeld door een zogeheten ‘externe commissie’ als 

bedoeld in art. 7:13 Awb? 
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Een deel van de bezwaarschriften wordt behandeld door een zogeheten ‘externe commissie’ 
als bedoeld in art. 7:13 Awb en het overige deel van de bezwaarschriften wordt behandeld 
middels ambtelijk horen.  

 
5. Hebt u in de praktijk eerder te maken gehad met toepassing van de bestuurlijke lus? Zo ja, 

hoeveel keer? 
 Ja, mijn schatting is dat ik ongeveer 8 keer te maken heb gehad met de toepassing van de 

bestuurlijke lus. 
  
6. Op welke wijze probeert u tijdens de beroepsprocedure het geconstateerde gebrek te 

repareren? Denk hierbij aan het versturen van een herstelbrief (bijvoorbeeld met een nadere 
motivering, een verweerschrift) of een herstelbesluit in de zin van art. 6:19 lid 1 Awb. 

 Het merendeel wordt gerepareerd middels een herstelbrief met een nadere motivering. Een 
deel wordt niet gerepareerd.  

7. Denkt u dat het actief betrekken van de burger bij de herstelpoging ervoor zorgt dat deze zich 
(meer) gehoord voelt en/of zich eerder kan verenigen met het bestreden besluit? Waarom 
wel/niet? 

 Dit ligt aan de belanghebbende en het soort zaak. Het merendeel van de zaken betreft een 
herstel waarbij het bestreden besluit juridisch technisch een gebrek heeft die nader moet 
worden onderbouwd. Voor de meeste belanghebbenden wordt dit niet gevolgd. Daarnaast 
worden belanghebbenden veelal bijgestaan door een gemachtigde (advocaat). De 
gemachtigde dient belanghebbende te informeren en op de hoogte te houden van de 
procedure. Als het gaat om een herstelpoging van juridisch technische aard, dan ben ik van 
mening dat een belanghebbende zich niet (meer) gehoord voelt of met het bestreden besluit 
kan verenigen als hij meer actief wordt betrokken. Als het bijvoorbeeld gaat om de situatie 
waarin belanghebbende verkeert die onvoldoende bij het bestreden besluit is meegewogen 
dan kan het meer betrekken van belanghebbende bij de herstelpoging mogelijk er wel voor 
zorgen dat hij zich meer gehoord voelt en/of zich kan verenigen met het bestreden besluit.
  

 
8. Hoe wordt er in uw praktijk omgegaan met een schriftelijke zienswijze van de burger? 
 De schriftelijke zienswijze van de burger wordt gelezen en beoordeeld of dit gevolgen heeft 

voor het bestreden besluit. Zo niet, dan wordt de procedure in beroep voortgezet.  
 
9. Hoe vaak komt het in uw organisatie voor dat een belanghebbende tijdens de verlengde 

bezwaarprocedure – dit is de procedure tussen de vernietiging van de eerste beslissing op 
bezwaar (die is vernietigd) en de tweede beslissing op bezwaar (die nog moet worden 
genomen) – alsnog wordt mondeling wordt gehoord? 

 Incidenteel.  
 
10. Welke maatstaven gebruikt u om te bepalen of het wenselijk/nodig is een tweede hoorzitting 

te organiseren? 
 Wanneer een nader onderzoek is verricht waarbij het bestreden besluit (gedeeltelijk) blijft 

gehandhaafd. Het onderzoek is gericht op de omstandigheden van belanghebbende zoals 
bijvoorbeeld de woonsituatie van belanghebbende. 
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11. Welk wettelijk kader – art. 7:9 Awb of art. 3:2 Awb – hanteert u bij het formuleren van de in 

vraag 10 bedoelde maatstaven? 
 Artikel 3:2 Awb.   
 
12.  Kan een tweede zitting na ontvangst van de zienswijze een meerwaarde voor de burger in de 

praktijk bieden? Waarom wel/niet 
 In gevallen waarin het gaat om de omstandigheden van belanghebbende ben ik van mening 

dat een tweede zitting een meerwaarde voor de burger kan zijn. Belanghebbende kan zijn 
omstandigheden nader toelichten en een bezwaarschriftencommissie c.q. (plv.) secretaris 
van de bezwaarschriftencommissie kan eventueel hierover vragen stellen. Dit kan ertoe 
leiden dat een belanghebbende zich meer gehoord voelt en zich kan verenigen met de 
besluitvorming die hieruit volgt. Bij besluitvorming met een juridische technische aard ben ik 
van mening dat een tweede zitting na ontvangst van de zienswijze geen meerwaarde biedt 
voor belanghebbende. Als een belanghebbende wenst te willen worden gehoord, zal hierop 
worden ingegaan. In beginsel zal een tweede zitting geen meerwaarde zijn. De reden 
hiervoor is dat het merendeel van belanghebbenden de juridische technische kant van een 
zaak niet (kunnen) volgen. 
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Introductie 
 
Mijn naam is Neslihan Övül en ik ben momenteel bezig met het schrijven van mijn 
afstudeeronderzoek voor de master Staats- en bestuursrecht aan de Open Universiteit. Mijn 
afstudeeronderzoek gaat, kort gezegd, over de vraag of burgers, met name in sociale 
zekerheidszaken, tevreden zijn met de uitkomst van beroepsprocedures waarin de bestuursrechter 
toepassing aan de bestuurlijke lus heeft gegeven, zoals bedoeld in art. 8:51a lid 1 Awb. Burgers 
kunnen ingevolge art. 8:51b lid 3 Awb een zienswijze indienen over de herstelpoging van het 
bestuursorgaan. De vraag die hierbij speelt is echter of de burgers ook door het bestuursorgaan 
worden gehoord. Of gaat het bestuursorgaan op de formele toer, met het argument dat art. 7:2 Awb 
slechts verplicht tot het beleggen van één hoorzitting? In mijn afstudeeronderzoek verdiep ik mij in 
de bevoegdheden en mogelijkheden die het bestuursorgaan, de burger en de bestuursrechter 
toekomen bij toepassing van de bestuurlijke lus. Met mijn onderzoek wil ik een licht werpen of 
andere mogelijkheden, zoals een ‘goed huiskamergesprek’, kan bijdragen aan acceptatie van de 
einduitkomst van de beroepsprocedure. Wellicht gaan burgers die hun zegje kunnen doen, minder 
snel denken dat de rechter steeds maar bezig is met ‘bestuurtje helpen’. De Toeslagenaffaire heeft al 
laten zien dat de Awb meer ‘burgergericht’ moet worden en de menselijke maat lijkt ook bij de 
rechter te zijn ingedaald. 
 
Gelet op het bovenstaande staat in mijn scriptie de volgende vraag centraal: 
 
Verdient het aanbeveling om een burger actief te betrekken bij de poging van het bestuursorgaan om 
een gebrek in een besluit te herstellen tijdens de beroepsprocedure over de rechtmatigheid van dit 
besluit, met name in het sociaalzekerheidsrecht?  
 
Ik wil in dit verband graag enkele vragen stellen die ik verder wil gebruiken bij het schrijven van mijn 
scriptie.  
 
Alvast hartelijk dank voor de genomen moeite! 
 
Vragen  
 
1. Wat is uw huidige functie? Juridisch adviseur bezwaar & beroep 
 
2. In welk(e) rechtsgebied(en) bent u werkzaam? Het volledige sociale domein bij gemeenten 
 
3. Sinds wanneer bent u in uw huidige functie werkzaam? Sinds 2007 
 
4. Worden bezwaren in uw organisatie behandeld door een zogeheten ‘externe commissie’ als 

bedoeld in art. 7:13 Awb? Zowel ambtelijke als commissie afhandeling 
 
5. Hebt u in de praktijk eerder te maken gehad met toepassing van de bestuurlijke lus? Zo ja, 

hoeveel keer? Ja, de afgelopen jaren slechts enkele keer. Het merendeel van de beslissingen 
van de rechtbank waren ongegrond, een enkele keer gegrond en slechts heel zelden het 
nemen van een nieuwe BOB 



 

50 
 

 
6. Op welke wijze probeert u tijdens de beroepsprocedure het geconstateerde gebrek te 

repareren? Denk hierbij aan het versturen van een herstelbrief (bijvoorbeeld met een nadere 
motivering, een verweerschrift) of een herstelbesluit in de zin van art. 6:19 lid 1 Awb. Het ligt 
eraan hoe de rechtbank het gebrek aanvliegt en of het gebrek te herstellen valt. Als het te 
herstellen valt zonder nader onderzoek dan kan dit met een aanvullend verweer, als het niet 
te herstellen valt dan is het raadzaam om te bezien of er een nieuwe BOB genomen kan 
worden.  

 
7. Denkt u dat het actief betrekken van de burger bij de herstelpoging ervoor zorgt dat deze zich 

(meer) gehoord voelt en/of zich eerder kan verenigen met het bestreden besluit? Waarom 
wel/niet? Ik ben er van overtuigd dat het overleggen met de belanghebbende of diens 
advocaat tot het beste resultaat kan leiden. Sterker nog als er een gebrek geconstateerd is 
dan is heel vaak een minnelijke schikking een goede oplossing.  

 
8. Hoe wordt er in uw praktijk omgegaan met een schriftelijke zienswijze van de burger? Als dit 

voor een nieuwe hoorzitting in bezwaar is zie ik dit als een (aanvullend bezwaarschrift) als dit 
na het herstel van het gebrek met verweer of nieuwe BOB is, zie ik een dergelijke zienswijze 
als een (aanvullend) beroepschrift.  

 
9. Hoe vaak komt het in uw organisatie voor dat een belanghebbende tijdens de verlengde 

bezwaarprocedure – dit is de procedure tussen de vernietiging van de eerste beslissing op 
bezwaar (die is vernietigd) en de tweede beslissing op bezwaar (die nog moet worden 
genomen) – alsnog wordt mondeling wordt gehoord? Daarvoor zit ik bij deze gemeenten nog 
te kort. Zoals gezegd ik ben een voorstander van overleg, dit is meestal bij een ambtelijke 
afdoening wel makkelijker dan met een commissie, daarom zou ik altijd proberen te schikken. 
Als dit niet lukt dan middels een hoorzitting.  

 
10. Welke maatstaven gebruikt u om te bepalen of het wenselijk/nodig is een tweede hoorzitting 

te organiseren? Van belang kan nog zijn of het gebrek in het onderzoek zit of in de 
grondslagen. Als het in het onderzoek zit dan is een hoorzitting bijna niet te vermijden. Als het 
alleen de grondslagen zijn dan zou ik geen nieuwe commissie hoorzitting organiseren. Als het 
ambtelijk is kan dit vrij eenvoudig en anders zou ik ook gewoon in overleg gaan zonder 
commissie zitting.  

 
11. Welk wettelijk kader – art. 7:9 Awb of art. 3:2 Awb – hanteert u bij het formuleren van de in 

vraag 10 bedoelde maatstaven? Ik zou kiezen voor artikel 3:2 Awb 
 
12.  Kan een tweede zitting na ontvangst van de zienswijze een meerwaarde voor de burger in de 

praktijk bieden? Waarom wel/niet. Ja dat denk ik wel, of dit dan in bezwaar of in beroep moet 
zijn hangt af van de wijze waarop het gebrek hersteld wordt (aanvullend verweer of nieuwe 
BOB). Uiteindelijk zijn de bestuursrechtprocedures er voor de inwoner en niet voor het 
bestuursorgaan.  

 
Succes met de scriptie! Gieneke Desain 
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Introductie 
 
Mijn naam is Neslihan Övül en ik ben momenteel bezig met het schrijven van mijn 
afstudeeronderzoek voor de master Staats- en bestuursrecht aan de Open Universiteit. Mijn 
afstudeeronderzoek gaat, kort gezegd, over de vraag of burgers, met name in sociale 
zekerheidszaken, tevreden zijn met de uitkomst van beroepsprocedures waarin de bestuursrechter 
toepassing aan de bestuurlijke lus heeft gegeven, zoals bedoeld in art. 8:51a lid 1 Awb. Burgers 
kunnen ingevolge art. 8:51b lid 3 Awb een zienswijze indienen over de herstelpoging van het 
bestuursorgaan. De vraag die hierbij speelt is echter of de burgers ook door het bestuursorgaan 
worden gehoord. Of gaat het bestuursorgaan op de formele toer, met het argument dat art. 7:2 Awb 
slechts verplicht tot het beleggen van één hoorzitting? In mijn afstudeeronderzoek verdiep ik mij in 
de bevoegdheden en mogelijkheden die het bestuursorgaan, de burger en de bestuursrechter 
toekomen bij toepassing van de bestuurlijke lus. Met mijn onderzoek wil ik een licht werpen of 
andere mogelijkheden, zoals een ‘goed huiskamergesprek’, kan bijdragen aan acceptatie van de 
einduitkomst van de beroepsprocedure. Wellicht gaan burgers die hun zegje kunnen doen, minder 
snel denken dat de rechter steeds maar bezig is met ‘bestuurtje helpen’. De Toeslagenaffaire heeft al 
laten zien dat de Awb meer ‘burgergericht’ moet worden en de menselijke maat lijkt ook bij de 
rechter te zijn ingedaald. 
 
Gelet op het bovenstaande staat in mijn scriptie de volgende vraag centraal: 
 
Verdient het aanbeveling om een burger actief te betrekken bij de poging van het bestuursorgaan om 
een gebrek in een besluit te herstellen tijdens de beroepsprocedure over de rechtmatigheid van dit 
besluit, met name in het sociaalzekerheidsrecht?  
 
Ik wil in dit verband graag enkele vragen stellen die ik verder wil gebruiken bij het schrijven van mijn 
scriptie.  
 
Alvast hartelijk dank voor de genomen moeite! 
 
Vragen  
 
1. Wat is uw huidige functie?  
 
 Juridisch adviseur. 
 
2. In welk(e) rechtsgebied(en) bent u werkzaam? 
 
 Bestuursrecht. 
 
3. Sinds wanneer bent u in uw huidige functie werkzaam? 
 
 Juli 2017. 
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4. Worden bezwaren in uw organisatie behandeld door een zogeheten ‘externe commissie’ als 
bedoeld in art. 7:13 Awb? 

 
 Ja. 
 
5. Hebt u in de praktijk eerder te maken gehad met toepassing van de bestuurlijke lus? Zo ja, 

hoeveel keer? 
 
 Nee. 
 
6. Op welke wijze probeert u tijdens de beroepsprocedure het geconstateerde gebrek te 

repareren? Denk hierbij aan het versturen van een herstelbrief (bijvoorbeeld met een nadere 
motivering, een verweerschrift) of een herstelbesluit in de zin van art. 6:19 lid 1 Awb. 

  
  

Ik heb zelf in de praktijk in beroepsprocedures alleen meegemaakt dat eventuele gebreken 
tijdens de zitting worden “gerepareerd”. Tijdens een hoger beroepsprocedure gaat een herstel 
, naar aanleiding van vragen van de raad, schriftelijk met een verweerschrift, nader motivatie 
of een nieuw besluit op bezwaar.  

  
 
7. Denkt u dat het actief betrekken van de burger bij de herstelpoging ervoor zorgt dat deze zich 

(meer) gehoord voelt en/of zich eerder kan verenigen met het bestreden besluit? Waarom 
wel/niet? 

 
 Door de burger actief te betrekken bij de besluitvorming is altijd een goede zaak. Soms wil en 

burger alleen  gehoord worden en nogmaals een uitleg over en besluit van een andere 
medewerker bij het bestuursorgaan of een uitgebreide mondelinge uitleg van de primaire 
afdeling. Dit kan leiden tot minder bezwaarschriften.   

 
8. Hoe wordt er in uw praktijk omgegaan met een schriftelijke zienswijze van de burger? 
 
 De primaire afdeling dient de schriftelijke zienswijze altijd mee te nemen in het primaire 

besluit. 
De schriftelijke zienswijze wordt, in de bezwaarfase, altijd meegenomen in de algehele 
(her)overweging op de beslissing op het bezwaarschrift. Hierop wordt schriftelijk ingegaan bij 
het opstellen van een verweerschrift in de bezwaarfase en mindeling tijdens de hoorzitting. 
In beroep- en hoger beroep wordt niet meer ingegaan op de zienswijze van de burger  indien 
daar al gemotiveerd is ingegaan in de bezwaarprocedure, anders wordt er wel op ingegaan. 

 
9. Hoe vaak komt het in uw organisatie voor dat een belanghebbende tijdens de verlengde 

bezwaarprocedure – dit is de procedure tussen de vernietiging van de eerste beslissing op 
bezwaar (die is vernietigd) en de tweede beslissing op bezwaar (die nog moet worden 
genomen) – alsnog wordt mondeling wordt gehoord? 
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 Heb ik nog niet meegemaakt. 
 
10. Welke maatstaven gebruikt u om te bepalen of het wenselijk/nodig is een tweede hoorzitting 

te organiseren? 
  
 Zie hierboven. 
   
11. Welk wettelijk kader – art. 7:9 Awb of art. 3:2 Awb – hanteert u bij het formuleren van de in 

vraag 10 bedoelde maatstaven? 
 
 Ik denk beiden. Indien er nieuwe feiten en omstandigheden zich voordoen die niet eerder 

konden worden ingebracht in de procedure wordt dit meegewogen, dit op grond van artikel 
7.9 Awb. 

 Ik ben van mening dat een bestuursorgaan ernaar streeft om bij alle besluiten artikel 3.2 Awb 
toe te passen en dat ook doet.  

 
12.  Kan een tweede zitting na ontvangst van de zienswijze een meerwaarde voor de burger in de 

praktijk bieden? Waarom wel/niet. 
 
 Zie antwoord onder 8. 
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Introductie 
 
Mijn naam is Neslihan Övül en ik ben momenteel bezig met het schrijven van mijn 
afstudeeronderzoek voor de master Staats- en bestuursrecht aan de Open Universiteit. Mijn 
afstudeeronderzoek gaat, kort gezegd, over de vraag of burgers, met name in sociale 
zekerheidszaken, tevreden zijn met de uitkomst van beroepsprocedures waarin de bestuursrechter 
toepassing aan de bestuurlijke lus heeft gegeven, zoals bedoeld in art. 8:51a lid 1 Awb. Burgers 
kunnen ingevolge art. 8:51b lid 3 Awb een zienswijze indienen over de herstelpoging van het 
bestuursorgaan. De vraag die hierbij speelt is echter of de burgers ook door het bestuursorgaan 
worden gehoord. Of gaat het bestuursorgaan op de formele toer, met het argument dat art. 7:2 Awb 
slechts verplicht tot het beleggen van één hoorzitting? In mijn afstudeeronderzoek verdiep ik mij in 
de bevoegdheden en mogelijkheden die het bestuursorgaan, de burger en de bestuursrechter 
toekomen bij toepassing van de bestuurlijke lus. Met mijn onderzoek wil ik een licht werpen of 
andere mogelijkheden, zoals een ‘goed huiskamergesprek’, kan bijdragen aan acceptatie van de 
einduitkomst van de beroepsprocedure. Wellicht gaan burgers die hun zegje kunnen doen, minder 
snel denken dat de rechter steeds maar bezig is met ‘bestuurtje helpen’. De Toeslagenaffaire heeft al 
laten zien dat de Awb meer ‘burgergericht’ moet worden en de menselijke maat lijkt ook bij de 
rechter te zijn ingedaald. 
 
Gelet op het bovenstaande staat in mijn scriptie de volgende vraag centraal: 
 
Verdient het aanbeveling om een burger actief te betrekken bij de poging van het bestuursorgaan om 
een gebrek in een besluit te herstellen tijdens de beroepsprocedure over de rechtmatigheid van dit 
besluit, met name in het sociaalzekerheidsrecht?  
 
Ik wil in dit verband graag enkele vragen stellen die ik verder wil gebruiken bij het schrijven van mijn 
scriptie.  
 
Alvast hartelijk dank voor de genomen moeite! 
 
Vragen  
 
1. Wat is uw huidige functie?  
 
 Juridisch adviseur 
 
2. In welk(e) rechtsgebied(en) bent u werkzaam? 
 
 PW, IOAW, IOAZ, Awb, Wgs 
 
3. Sinds wanneer bent u in uw huidige functie werkzaam? 
 
 2015 
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4. Worden bezwaren in uw organisatie behandeld door een zogeheten ‘externe commissie’ als 
bedoeld in art. 7:13 Awb?  

 
 Ja 
 
5. Hebt u in de praktijk eerder te maken gehad met toepassing van de bestuurlijke lus? Zo ja, 

hoeveel keer? 
 
 Ja, voor zover ik mij kan herinneren 2 keer 
 
6. Op welke wijze probeert u tijdens de beroepsprocedure het geconstateerde gebrek te 

repareren? Denk hierbij aan het versturen van een herstelbrief (bijvoorbeeld met een nadere 
motivering, een verweerschrift) of een herstelbesluit in de zin van art. 6:19 lid 1 Awb. 

 
  Met een besluit in de zin van art. 6:19 lid 1 
 
 
7. Denkt u dat het actief betrekken van de burger bij de herstelpoging ervoor zorgt dat deze zich 

(meer) gehoord voelt en/of zich eerder kan verenigen met het bestreden besluit? Waarom 
wel/niet? 

 
 Ja, omdat de burger zich dan een onderdeel voelt van de besluitvormingsprocedure.  
             
8. Hoe wordt er in uw praktijk omgegaan met een schriftelijke zienswijze van de burger? 
 
 Die wordt altijd bij de beoordeling betrokken door middel van een reactie van het college 
 
9. Hoe vaak komt het in uw organisatie voor dat een belanghebbende tijdens de verlengde 

bezwaarprocedure – dit is de procedure tussen de vernietiging van de eerste beslissing op 
bezwaar (die is vernietigd) en de tweede beslissing op bezwaar (die nog moet worden 
genomen) – alsnog wordt mondeling wordt gehoord? 

 
           Nauwelijks omdat het standpunt van de belanghebbende na de hoorzitting in beroep vaak al 

reeds bekend is waardoor het opnieuw horen in bezwaar overbodig is  
 
10. Welke maatstaven gebruikt u om te bepalen of het wenselijk/nodig is een tweede hoorzitting 

te organiseren 
 
            Of de belanghebbende in bezwaar of beroep al reeds volledig in de gelegenheid is gesteld om 

zijn zienswijze naar voren te brengen en door het achterwege laten van een nieuwe 
hoorzitting niet in zijn belangen wordt geschaad 

 
11. Welk wettelijk kader – art. 7:9 Awb of art. 3:2 Awb – hanteert u bij het formuleren van de in 

vraag 10  bedoelde maatstaven? 
 



 

56 
 

            3.2 Awb 
 
12.  Kan een tweede zitting na ontvangst van de zienswijze een meerwaarde voor de burger in de 

praktijk bieden? Waarom wel/niet 
 
            Ja, omdat de burger zich onderdeel voelt van de nieuwe besluitvormingsprocedure 
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Introductie 
 
Mijn naam is Neslihan Övül en ik ben momenteel bezig met het schrijven van mijn 
afstudeeronderzoek voor de master Staats- en bestuursrecht aan de Open Universiteit. Mijn 
afstudeeronderzoek gaat, kort gezegd, over de vraag of burgers, met name in sociale 
zekerheidszaken, tevreden zijn met de uitkomst van beroepsprocedures waarin de bestuursrechter 
toepassing aan de bestuurlijke lus heeft gegeven, zoals bedoeld in art. 8:51a lid 1 Awb. Burgers 
kunnen ingevolge art. 8:51b lid 3 Awb een zienswijze indienen over de herstelpoging van het 
bestuursorgaan. De vraag die hierbij speelt is echter of de burgers ook door het bestuursorgaan 
worden gehoord. Of gaat het bestuursorgaan op de formele toer, met het argument dat art. 7:2 Awb 
slechts verplicht tot het beleggen van één hoorzitting? In mijn afstudeeronderzoek verdiep ik mij in 
de bevoegdheden en mogelijkheden die het bestuursorgaan, de burger en de bestuursrechter 
toekomen bij toepassing van de bestuurlijke lus. Met mijn onderzoek wil ik een licht werpen of 
andere mogelijkheden, zoals een ‘goed huiskamergesprek’, kan bijdragen aan acceptatie van de 
einduitkomst van de beroepsprocedure. Wellicht gaan burgers die hun zegje kunnen doen, minder 
snel denken dat de rechter steeds maar bezig is met ‘bestuurtje helpen’. De Toeslagenaffaire heeft al 
laten zien dat de Awb meer ‘burgergericht’ moet worden en de menselijke maat lijkt ook bij de 
rechter te zijn ingedaald. 
 
Gelet op het bovenstaande staat in mijn scriptie de volgende vraag centraal: 
 
Verdient het aanbeveling om een burger actief te betrekken bij de poging van het bestuursorgaan om 
een gebrek in een besluit te herstellen tijdens de beroepsprocedure over de rechtmatigheid van dit 
besluit, met name in het sociaalzekerheidsrecht?  
 
Ik wil in dit verband graag enkele vragen stellen die ik verder wil gebruiken bij het schrijven van mijn 
scriptie.  
 
Alvast hartelijk dank voor de genomen moeite! 
 
Vragen  
 
1. Wat is uw huidige functie?  
Juridisch Adviseur  
 
2. In welk(e) rechtsgebied(en) bent u werkzaam? 
Bestuursrecht  
 
3. Sinds wanneer bent u in uw huidige functie werkzaam? 
Sinds 1 april 2021 
 
4. Worden bezwaren in uw organisatie behandeld door een zogeheten ‘externe commissie’ als 

bedoeld in art. 7:13 Awb? 
Ja  
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5. Hebt u in de praktijk eerder te maken gehad met toepassing van de bestuurlijke lus? Zo ja, 

hoeveel keer? 
Ja, twee keer  
 
 
6. Op welke wijze probeert u tijdens de beroepsprocedure het geconstateerde gebrek te 

repareren? Denk hierbij aan het versturen van een herstelbrief (bijvoorbeeld met een nadere 
motivering, een verweerschrift) of een herstelbesluit in de zin van art. 6:19 lid 1 Awb. 

Een herstelbrief met nadere motivering of een rapport (schending artikel 3:2 awb).  
 
 
7. Denkt u dat het actief betrekken van de burger bij de herstelpoging ervoor zorgt dat deze zich 

(meer) gehoord voelt en/of zich eerder kan verenigen met het bestreden besluit? Waarom 
wel/niet? 

Ja, op het moment dat er meer transparantie is voelt een burger zich sneller gehoord en betrokken 
bij zijn/of haar zaak waardoor het bestreden besluit sneller begrepen wordt.  

 
 
8. Hoe wordt er in uw praktijk omgegaan met een schriftelijke zienswijze van de burger? 
De schriftelijke zienswijze van de burger wordt meegenomen in de overweging en er wordt gekeken 

naar de omstandigheden  
 
 
9. Hoe vaak komt het in uw organisatie voor dat een belanghebbende tijdens de verlengde 

bezwaarprocedure – dit is de procedure tussen de vernietiging van de eerste beslissing op 
bezwaar (die is vernietigd) en de tweede beslissing op bezwaar (die nog moet worden 
genomen) – alsnog wordt mondeling wordt gehoord? 

Indien er aanvullende vragen zijn zal de belanghebbende worden gehoord, anders niet.  
 
 
10. Welke maatstaven gebruikt u om te bepalen of het wenselijk/nodig is een tweede hoorzitting 

te organiseren? 
Indien er nog vragen zijn om tot een zorgvuldig advies te kunnen komen zal er een aanvullende 

hoorzitting ingepland worden.  
 
11. Welk wettelijk kader – art. 7:9 Awb of art. 3:2 Awb – hanteert u bij het formuleren van de in 

vraag 10  bedoelde maatstaven? 
Art. 3:2 awb  
 
12.  Kan een tweede zitting na ontvangst van de zienswijze een meerwaarde voor de burger in de 

praktijk bieden? Waarom wel/niet 
Het kan een meerwaarde bieden omdat de zaak zorgvuldig behandeld is en de burger zich sneller zal 

kunnen verenigen met het vonnis omdat hij of zij zich sneller gehoord zal voelen.  
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Introductie 
 
 
Mijn naam is Neslihan Övül en ik ben momenteel bezig met het schrijven van mijn 
afstudeeronderzoek voor de master Staats- en bestuursrecht aan de Open Universiteit. Mijn 
afstudeeronderzoek gaat, kort gezegd, over de vraag of burgers, met name in sociale 
zekerheidszaken, tevreden zijn met de uitkomst van beroepsprocedures waarin de bestuursrechter 
toepassing aan de bestuurlijke lus heeft gegeven, zoals bedoeld in art. 8:51a lid 1 Awb. Burgers 
kunnen ingevolge art. 8:51b lid 3 Awb een zienswijze indienen over de herstelpoging van het 
bestuursorgaan. De vraag die hierbij speelt is echter of de burgers ook door het bestuursorgaan 
worden gehoord. Of gaat het bestuursorgaan op de formele toer, met het argument dat art. 7:2 Awb 
slechts verplicht tot het beleggen van één hoorzitting? In mijn afstudeeronderzoek verdiep ik mij in 
de bevoegdheden en mogelijkheden die het bestuursorgaan, de burger en de bestuursrechter 
toekomen bij toepassing van de bestuurlijke lus. Met mijn onderzoek wil ik een licht werpen of 
andere mogelijkheden, zoals een ‘goed huiskamergesprek’, kan bijdragen aan acceptatie van de 
einduitkomst van de beroepsprocedure. Wellicht gaan burgers die hun zegje kunnen doen, minder 
snel denken dat de rechter steeds maar bezig is met ‘bestuurtje helpen’. De Toeslagenaffaire heeft al 
laten zien dat de Awb meer ‘burgergericht’ moet worden en de menselijke maat lijkt ook bij de 
rechter te zijn ingedaald. 
 
Gelet op het bovenstaande staat in mijn scriptie de volgende vraag centraal: 
 
Verdient het aanbeveling om een burger actief te betrekken bij de poging van het bestuursorgaan om 
een gebrek in een besluit te herstellen tijdens de beroepsprocedure over de rechtmatigheid van dit 
besluit, met name in het sociaalzekerheidsrecht?  
 
Ik wil in dit verband graag enkele vragen stellen die ik verder wil gebruiken bij het schrijven van mijn 
scriptie.  
 
Alvast hartelijk dank voor de genomen moeite! 
 
Vragen  
 
1. Wat is uw huidige functie?  
 Jurist 
 
2. In welk(e) rechtsgebied(en) bent u werkzaam? 
 Bestuursrecht 
 
3. Sinds wanneer bent u in uw huidige functie werkzaam? 
 2017 
 
4. Worden bezwaren in uw organisatie behandeld door een zogeheten ‘externe commissie’ als 

bedoeld in art. 7:13 Awb? 
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 Gedeeltelijk, er zijn bepaalde categorieën die ambtelijk gehoord kunnen worden, de overige 
zaken worden voorgelegd aan een externe commissie. 

 
5. Hebt u in de praktijk eerder te maken gehad met toepassing van de bestuurlijke lus? Zo ja, 

hoeveel keer? 
 Ik heb één keer te maken gehad met een bestuurlijke lus.  
 
6. Op welke wijze probeert u tijdens de beroepsprocedure het geconstateerde gebrek te 

repareren? Denk hierbij aan het versturen van een herstelbrief (bijvoorbeeld met een nadere 
motivering, een verweerschrift) of een herstelbesluit in de zin van art. 6:19 lid 1 Awb. 

 Ik heb nader onderzoek gedaan zoals de opdracht van de rechtbank was en het is niet gelukt 
het gebrek te herstellen.  

 
7. Denkt u dat het actief betrekken van de burger bij de herstelpoging ervoor zorgt dat deze zich 

(meer) gehoord voelt en/of zich eerder kan verenigen met het bestreden besluit? Waarom 
wel/niet? 

 Dat wisselt, sommige burgers voelen zich gehoord en leggen zich er bij naar, sommige 
burgers vinden juist de bevestiging dat “het toch geen zin heeft” om tegen de gemeente op 
te komen en dat de rechtbank de altijd achter de overheid staat.  

 
8. Hoe wordt er in uw praktijk omgegaan met een schriftelijke zienswijze van de burger? 
 Dat is nog niet aan de orde geweest in onze praktijk. 
 
9. Hoe vaak komt het in uw organisatie voor dat een belanghebbende tijdens de verlengde 

bezwaarprocedure – dit is de procedure tussen de vernietiging van de eerste beslissing op 
bezwaar (die is vernietigd) en de tweede beslissing op bezwaar (die nog moet worden 
genomen) – alsnog wordt mondeling wordt gehoord? 

 Cijfers zijn mij niet bekend, maar dit hangt volledig af van de zaak.  
 
10. Welke maatstaven gebruikt u om te bepalen of het wenselijk/nodig is een tweede hoorzitting 

te organiseren? 
 Alleen indien nodig en gewenst. Bij een nieuw positief besluit sowieso niet.  
 
11. Welk wettelijk kader – art. 7:9 Awb of art. 3:2 Awb – hanteert u bij het formuleren van de in 

vraag 10  bedoelde maatstaven? 
 Afhankelijk van het geval, maar vaker 3:2 Awb dan 7:9 Awb omdat het meestal om een 

gebrek of lacune gaat wat gerepareerd moet worden.  
 
12.  Kan een tweede zitting na ontvangst van de zienswijze een meerwaarde voor de burger in de 

praktijk bieden? Waarom wel/niet 
 Zie het antwoord op vraag 7. Het hangt af van de afhandeling van de zaak en de houding van 

het bestuursorgaan en de burger. Het is van meerwaarde indien de burger zich letterlijk 
gehoord voelt en weet dat zijn inbreng meegenomen wordt in de beslissing.  
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Reactie op vragen m.b.t. de bestuurlijke lus. 
 

1. Mijn huidige functie is juridisch adviseur. 
 

2. Bestuursrecht. Sociale zekerheidsrecht. 
 

3. Sinds 1 maart 2018 ben ik werkzaam in mijn huidige functie. 
 

4. In onze organisatie kunnen bezwaren ambtelijk worden gehoord of door een externe 
commissie worden gehoord. Er is vastgesteld welke onderwerpen in de externe commissie 
worden behandeld en welke ambtelijk worden gehoord. 
 

5. Ik heb nog niet te maken gehad met toepassing van de bestuurlijke lus. 
 

6. Tijdens de beroepsprocedure heb ik dit niet aan de hand gehad. In de bewaarprocedure wel. 
Ik werk dan met een herstelbesluit in de zin van artikel 6:19 Awb. 
 

7. Ik denk dat de klant zich bij een goede uitleg wel meer gehoord voelt. De klant zal er dan 
denk ik van uitgaan dat zijn/haar uitleg gehoord wordt (begrepen wordt). Maar als het 
besluit negatief blijft zal de klant zich denk ik afvragen wat de uitleg voor nut heeft gehad. 
 

8. Deze wordt meegenomen in de beoordeling. 
 

9. Dat weet ik niet. Ik heb het zelf nog niet meegemaakt. 
 

10. Als ik zo een zaak aan de orde zou hebben, zou ik dit laten afhangen van de inhoud van de 
zaak. Zijn er relevante aanvullingen aangevoerd die meegenomen moeten worden in de zaak 
en over die aanvullingen is onvoldoende duidelijkheid dan zou ik een tweede hoorzitting 
plannen. 
 

11. Artikel 3:2 Awb. 
 

12. Dat ligt eraan. Als uit de zienswijze blijkt dat er zaken worden aangevoerd die niet eerder ter 
sprake zijn geweest kan het van belang zijn. Is de zienswijze een herhaling van wat eerder is 
aangevoerd dan lijkt me dit niet zinvol. Door een tweede zitting wek je bij de burger de 
indruk dat je er iets mee gaat doen en als dan blijkt dat dit niet het geval is dan volgt 
teleurstelling en onbegrip voor de organisatie. 
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Introductie 
 
Mijn naam is Neslihan Övül en ik ben bezig met het schrijven van mijn afstudeeronderzoek voor de 
master Staats- en bestuursrecht aan de Open Universiteit. Mijn afstudeeronderzoek gaat, kort 
gezegd, over de vraag of burgers, met name in sociale zekerheidszaken, tevreden zijn met de 
uitkomst van beroepsprocedures waarin de bestuursrechter toepassing aan de bestuurlijke lus heeft 
gegeven, zoals bedoeld in art. 8:51a lid 1 Awb. Burgers kunnen ingevolge art. 8:51b lid 3 Awb een 
zienswijze indienen over de herstelpoging van het bestuursorgaan. De vraag die hierbij speelt is 
echter of de burgers ook door het bestuursorgaan worden gehoord. Of gaat het bestuursorgaan op 
de formele toer, met het argument dat art. 7:2 Awb slechts verplicht tot het beleggen van één 
hoorzitting? In mijn afstudeeronderzoek verdiep ik mij in de bevoegdheden en mogelijkheden die het 
bestuursorgaan, de burger en de bestuursrechter toekomen bij toepassing van de bestuurlijke lus. 
Met mijn onderzoek wil ik een licht werpen of andere mogelijkheden, zoals een ‘goed 
huiskamergesprek’, kan bijdragen aan acceptatie van de einduitkomst van de beroepsprocedure. 
Wellicht gaan burgers die hun zegje kunnen doen, minder snel denken dat de rechter steeds maar 
bezig is met ‘bestuurtje helpen’. De Toeslagenaffaire heeft al laten zien dat de Awb meer 
‘burgergericht’ moet worden en de menselijke maat lijkt ook bij de rechter te zijn ingedaald. 
 
Gelet op het bovenstaande staat in mijn scriptie de volgende vraag centraal: 
 
Verdient het aanbeveling om een burger actief te betrekken bij de poging van het bestuursorgaan om 
een gebrek in een besluit te herstellen tijdens de beroepsprocedure over de rechtmatigheid van dit 
besluit, met name in het sociaalzekerheidsrecht?  
 
Ik wil in dit verband graag enkele vragen stellen die ik verder wil gebruiken bij het schrijven van mijn 
scriptie.  
 
Alvast hartelijk dank voor de genomen moeite! 
 
Vragen  
 
1. Wat is uw huidige functie? 
 Antwoord: Juridisch adviseur  
 
2. In welk(e) rechtsgebied(en) bent u werkzaam? 
 Antwoord: Bestuursrecht 
 
3. Sinds wanneer bent u in uw huidige functie werkzaam? 
 Antwoord: Bijna 40 jaar, hoewel de invulling van de functie sindsdien wel wat veranderd is 
 
4. Worden bezwaren in uw organisatie behandeld door een zogeheten ‘externe commissie’ als 

bedoeld in art. 7:13 Awb? 
Antwoord: Niet alle bezwaren, maar de meer complexe zaken en zaken met grote gevolgen 
voor de burger wel. 
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5. Hebt u in de praktijk eerder te maken gehad met toepassing van de bestuurlijke lus? Zo ja, 
hoeveel keer? 

 Antwoord: Ik weet niet exact hoeveel keer. Mede gelet op de duur van mijn dienstverband 
niet heel vaak. Ik kom aan ± 5 zaken. In 3 van de 5 zaken was echter geen sprake van een 
tussenuitspraak, maar ben ik – mede op basis van wat besproken is op de hoorzitting en in 
samenspraak met de Rechtbank en de gemachtigde van de burger – tot de conclusie 
gekomen dat het bestreden besluit herziening behoeft.  
Naar mijn mening is deze werkwijze aan te merken als een ‘informele bestuurlijke lus’. 

  
6. Op welke wijze probeert u tijdens de beroepsprocedure het geconstateerde gebrek te 

repareren? Denk hierbij aan het versturen van een herstelbrief (bijvoorbeeld met een nadere 
motivering, een verweerschrift) of een herstelbesluit in de zin van art. 6:19 lid 1 Awb. 

 Antwoord: In (nagenoeg) alle zaken ben ik met een herstelbesluit ex art. 6;19, lid 1 van de 
Awb volledig tegemoetgekomen aan de bezwaren van de burger. 

 
7. Denkt u dat het actief betrekken van de burger bij de herstelpoging ervoor zorgt dat deze zich 

(meer) gehoord voelt en/of zich eerder kan verenigen met het bestreden besluit? Waarom 
wel/niet? 

 Antwoord: Naar mijn mening heeft het actief betrekken van de burger enkel zin als met de 
herstelpoging gedeeltelijk tegemoetgekomen wordt aan zijn bezwaren tegen het bestreden 
besluit.  
Als de uitkomst hetzelfde blijft (maar dit is in de praktijk waarschijnlijk niet aan de orde), dan 
heeft de inhoudelijke uitleg al in de fase voorafgaande aan het beroep plaatsgevonden en 
voegt een wetstechnische uitleg naar mijn mening weinig/niets toe. En krijgt de burger in het 
geheel gelijk, dan denk ik dat dit alleen al maakt dat hij zich gehoord voelt. 

 
8. Hoe wordt er in uw praktijk omgegaan met een schriftelijke zienswijze van de burger? 
 Antwoord: Niet van toepassing. 
 
9. Hoe vaak komt het in uw organisatie voor dat een belanghebbende tijdens de verlengde 

bezwaarprocedure – dit is de procedure tussen de vernietiging van de eerste beslissing op 
bezwaar (die is vernietigd) en de tweede beslissing op bezwaar (die nog moet worden 
genomen) – alsnog mondeling wordt gehoord? 

 Antwoord: Hier heb ik eenmaal bewust van afgezien omdat er geen twijfel bestond over de 
nieuwe uitkomst. Het betrof een ingangsdatum met terugwerkende kracht, die afweek van 
de gevraagde ingangsdatum bij de aanvraag. Dus de uitkomst werd ongegrond in plaats van 
niet-ontvankelijk. In nagenoeg alle andere zaken ben ik volledig tegemoetgekomen aan de 
bezwaren van de burger en heb om die reden afgezien van het alsnog mondeling horen. 

 
10. Welke maatstaven gebruikt u om te bepalen of het wenselijk/nodig is een tweede hoorzitting 

te organiseren? 
 Antwoord: Ontbreekt er feitelijke informatie om een nieuw besluit op bezwaar te kunnen 

nemen of is de input van de burger nodig voor het nieuw te nemen besluit.  
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11. Welk wettelijk kader – art. 7:9 Awb of art. 3:2 Awb – hanteert u bij het formuleren van de in 
vraag 10 bedoelde maatstaven? 

 Antwoord: Art. 3:2 Awb. 
 
12.  Kan een tweede zitting na ontvangst van de zienswijze een meerwaarde voor de burger in de 

praktijk bieden? Waarom wel/niet 
 Antwoord: Hierin speelt naar mijn mening ook de houding / insteek van de burger een grote 

rol. Als deze overtuigd is van zijn eigen zienswijze/gelijk, dan denk ik niet dat een tweede 
zitting maakt dat hij zich meer gehoord voelt. Zie ook mijn antwoord op vraag 7.  
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Introductie 
 
Mijn naam is Neslihan Övül en ik ben momenteel bezig met het schrijven van mijn 
afstudeeronderzoek voor de master Staats- en bestuursrecht aan de Open Universiteit. Mijn 
afstudeeronderzoek gaat, kort gezegd, over de vraag of burgers, met name in sociale 
zekerheidszaken, tevreden zijn met de uitkomst van beroepsprocedures waarin de bestuursrechter 
toepassing aan de bestuurlijke lus heeft gegeven, zoals bedoeld in art. 8:51a lid 1 Awb. Burgers 
kunnen ingevolge art. 8:51b lid 3 Awb een zienswijze indienen over de herstelpoging van het 
bestuursorgaan. De vraag die hierbij speelt is echter of de burgers ook door het bestuursorgaan 
worden gehoord. Of gaat het bestuursorgaan op de formele toer, met het argument dat art. 7:2 Awb 
slechts verplicht tot het beleggen van één hoorzitting? In mijn afstudeeronderzoek verdiep ik mij in 
de bevoegdheden en mogelijkheden die het bestuursorgaan, de burger en de bestuursrechter 
toekomen bij toepassing van de bestuurlijke lus. Met mijn onderzoek wil ik een licht werpen of 
andere mogelijkheden, zoals een ‘goed huiskamergesprek’, kan bijdragen aan acceptatie van de 
einduitkomst van de beroepsprocedure. Wellicht gaan burgers die hun zegje kunnen doen, minder 
snel denken dat de rechter steeds maar bezig is met ‘bestuurtje helpen’. De Toeslagenaffaire heeft al 
laten zien dat de Awb meer ‘burgergericht’ moet worden en de menselijke maat lijkt ook bij de 
rechter te zijn ingedaald. 
 
Gelet op het bovenstaande staat in mijn scriptie de volgende vraag centraal: 
 
Verdient het aanbeveling om een burger actief te betrekken bij de poging van het bestuursorgaan om 
een gebrek in een besluit te herstellen tijdens de beroepsprocedure over de rechtmatigheid van dit 
besluit, met name in het sociaalzekerheidsrecht?  
 
Ik wil in dit verband graag enkele vragen stellen die ik verder wil gebruiken bij het schrijven van mijn 
scriptie.  
 
Alvast hartelijk dank voor de genomen moeite! 
 
Vragen  
 
1. Wat is uw huidige functie?  
Ik werk momenteel als Juridisch adviseur. Daarnaast ben ik coördinator van het juridische team. 
 
2. In welk(e) rechtsgebied(en) bent u werkzaam? 
Algemene wet bestuursrecht, Participatiewet, Wet gemeentelijke Schuldhulpverlening en andere 
aanverwante wetgeving. 
 
3. Sinds wanneer bent u in uw huidige functie werkzaam? 
Sinds januari 2012 werk ik bij Juridische zaken als Juridisch adviseur. 
De taken van coördinator bekleed ik ruim een jaar. 
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4. Worden bezwaren in uw organisatie behandeld door een zogeheten ‘externe commissie’ als 
bedoeld in art. 7:13 Awb? 
Ja, echter niet alle bezwaren. Er zijn een aantal bezwaarschriften die wij ambtelijk afhandelen. Welke 
bezwaren ambtelijk worden afgedaan zijn vastgesteld in het Aanwijzingsbesluit ambtelijk horen SOW 
MVS. Enkele onderwerpen die wij ambtelijk horen zijn: buiten behandeling stellingen, bijzondere 
bijstand, hoogte bijstand, opschortingen, aflossingsbedragen etc. 
 
In aantallen wordt gemiddeld ongeveer de helft van de ingekomen bezwaarschriften door de 
commissie gehoord en de helft ambtelijk. 
 
5. Hebt u in de praktijk eerder te maken gehad met toepassing van de bestuurlijke lus? Zo ja, 

hoeveel keer? 
Ja, maar niet heel vaak. Bedoeling is dat wij in bezwaarfase al de gebreken oplossen en het liefst ook 
tot finale geschilbeslechting komen. Helaas is dat niet altijd mogelijk. In sommige gevallen blijkt soms 
in beroep een gebrek te zijn wat hersteld dient te worden. 
 
6. Op welke wijze probeert u tijdens de beroepsprocedure het geconstateerde gebrek te 

repareren? Denk hierbij aan het versturen van een herstelbrief (bijvoorbeeld met een nadere 
motivering, een verweerschrift) of een herstelbesluit in de zin van art. 6:19 lid 1 Awb. 

Hangt af van de aard van het gebrek. Bij kleine ‘formele’ gebreken doe ik dat met een nadere 
motivering of een aanvullend verweerschrift. Bij grotere gebreken een herstelbesluit. 
 
7. Denkt u dat het actief betrekken van de burger bij de herstelpoging ervoor zorgt dat deze zich 

(meer) gehoord voelt en/of zich eerder kan verenigen met het bestreden besluit? Waarom 
wel/niet? 

Als het gaat om de wat grotere gebreken van het bestuursorgaan denk ik dat zeker wel.  
Ervaring leert dat het bij de burger vaak gaat om gevoel van niet gehoord worden of wantrouwen 
jegens het bestuursorgaan en daarmee wantrouwen naar het besluit. In overleg treden met de 
burger, kwetsbaar opstellen (uitleggen dat het besluit niet correct is, uitleggen dat het 
bestuursorgaan wilt zoeken naar een passende oplossing en daarvoor in overleg wenst te treden) is 
zeker van toegevoegde waarde als het gaat om finale geschilbeslechting. 
 
Burger heeft gevoel dat hij ook inspraak heeft gehad bij het zoeken naar een passende oplossing. Dat 
draagt naar mijn mening bij in de uiteindelijke berusting bij het besluit. Dit vraagt wel een proactieve 
en meedenkende houding van de burger! 
 
8. Hoe wordt er in uw praktijk omgegaan met een schriftelijke zienswijze van de burger? 
Wordt meegewogen bij de uiteindelijke besluitvorming. 
 
9. Hoe vaak komt het in uw organisatie voor dat een belanghebbende tijdens de verlengde 

bezwaarprocedure – dit is de procedure tussen de vernietiging van de eerste beslissing op 
bezwaar (die is vernietigd) en de tweede beslissing op bezwaar (die nog moet worden 
genomen) – alsnog wordt mondeling wordt gehoord? 

Dit komt niet heel vaak voor.  
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Soms wordt een verkeerde inschatting gemaakt en wordt een besluit kennelijk ongegrond verklaard. 
Achteraf blijkt dat horen wel degelijk noodzakelijk is, in dat geval horen wij de bezwaarde alsnog.  
 
Andere denkbare situatie is dat er aanvullend onderzoek nodig is om een tweede beslissing op 
bezwaar te kunnen nemen. In dat geval wordt de klant ook weer gehoord. 
 
10. Welke maatstaven gebruikt u om te bepalen of het wenselijk/nodig is een tweede hoorzitting 

te organiseren? 
Vaak is het bezwaarschrift zelf een goeie maatstaf. Als er veel onvrede heerst aan de zijde van de 
burger kan het nuttig zijn om de burger uit te nodigen en opnieuw te horen.  
 
Andere maatstaf is dat er meer informatie nodig is (niet alle relevante feiten en omstandigheden zijn 
bekend) om tot een goede besluitvorming te komen. 
 
11. Welk wettelijk kader – art. 7:9 Awb of art. 3:2 Awb – hanteert u bij het formuleren van de in 

vraag 10  bedoelde maatstaven? 
Kan beide. Maar artikel 3:2 Awb lijkt meer voor de hand liggend omdat deze ziet op zorgvuldigheid en 
belangenafweging. 
 
12.  Kan een tweede zitting na ontvangst van de zienswijze een meerwaarde voor de burger in de 

praktijk bieden? Waarom wel/niet 
Dat denk ik wel. 
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Introductie 
 
Mijn naam is Neslihan Övül en ik ben momenteel bezig met het schrijven van mijn 
afstudeeronderzoek voor de master Staats- en bestuursrecht aan de Open Universiteit. Mijn 
afstudeeronderzoek gaat, kort gezegd, over de vraag of burgers, met name in sociale 
zekerheidszaken, tevreden zijn met de uitkomst van beroepsprocedures waarin de bestuursrechter 
toepassing aan de bestuurlijke lus heeft gegeven, zoals bedoeld in art. 8:51a lid 1 Awb. Burgers 
kunnen ingevolge art. 8:51b lid 3 Awb een zienswijze indienen over de herstelpoging van het 
bestuursorgaan. De vraag die hierbij speelt is echter of de burgers ook door het bestuursorgaan 
worden gehoord. Of gaat het bestuursorgaan op de formele toer, met het argument dat art. 7:2 Awb 
slechts verplicht tot het beleggen van één hoorzitting? In mijn afstudeeronderzoek verdiep ik mij in 
de bevoegdheden en mogelijkheden die het bestuursorgaan, de burger en de bestuursrechter 
toekomen bij toepassing van de bestuurlijke lus. Met mijn onderzoek wil ik een licht werpen of 
andere mogelijkheden, zoals een ‘goed huiskamergesprek’, kan bijdragen aan acceptatie van de 
einduitkomst van de beroepsprocedure. Wellicht gaan burgers die hun zegje kunnen doen, minder 
snel denken dat de rechter steeds maar bezig is met ‘bestuurtje helpen’. De Toeslagenaffaire heeft al 
laten zien dat de Awb meer ‘burgergericht’ moet worden en de menselijke maat lijkt ook bij de 
rechter te zijn ingedaald. 
 
Gelet op het bovenstaande staat in mijn scriptie de volgende vraag centraal: 
 
Verdient het aanbeveling om een burger actief te betrekken bij de poging van het bestuursorgaan om 
een gebrek in een besluit te herstellen tijdens de beroepsprocedure over de rechtmatigheid van dit 
besluit, met name in het sociaalzekerheidsrecht?  
 
Ik wil in dit verband graag enkele vragen stellen die ik verder wil gebruiken bij het schrijven van mijn 
scriptie.  
 
Alvast hartelijk dank voor de genomen moeite! 
 
Vragen  
 
1. Wat is uw huidige functie?  
 
Juridisch adviseur (bezwaar en beroep) bij gemeenschappelijke regeling Stroomopwaarts MVS, die de 
Participatiewet en de Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening uitvoert voor de gemeenten 
Maassluis, Vlaardingen en Schiedam 
 
2. In welk(e) rechtsgebied(en) bent u werkzaam? 
 
Bestuursrecht, de Participatiewet en de Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening 
 
3. Sinds wanneer bent u in uw huidige functie werkzaam? 
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Sinds 2018 bij Stroomopwaarts; daarvoor 6 jaar bezwaar en beroep bij de politie in kader 
functiegebouw/reorganisatie (ambtenarenrecht) en daarvoor 5, 5 bezwaar en beroep bij gemeente 
Amsterdam inzake bijstandsuitkeringen, verder korte periodes bezwaar en beroep bijstand en 
gehandicapten bij diverse gemeenten.  
 
4. Worden bezwaren in uw organisatie behandeld door een zogeheten ‘externe commissie’ als 

bedoeld in art. 7:13 Awb? 
 
Bezwaren worden deels ambtelijk afgehandeld (bijvoorbeeld bijzondere bijstand) en deels door een 
externe commissie (zaken met grotere belangen of meer complexiteit) 
 
5. Hebt u in de praktijk eerder te maken gehad met toepassing van de bestuurlijke lus? Zo ja, 

hoeveel keer? 
 
Formeel heb ik het (met tussenuitspraak enz.), maar een keer meegemaakt. Maar in informele vorm  
heb ik het meerdere malen meegemaakt.  
Hieronder geef ik het weer per organisatie.  
 
Bij Stroomopwaarts MVS is dit circa 4 keer gebeurd (nader gewijzigd besluit genomen op basis van  
nieuwe informatie of bewijs tijdens zitting overgelegd of aangeboden (1 keer), waarna je een  
termijn kreeg van de rechter; soms een herzien besluit op basis van een ander standpunt/inzicht  
tijdens de zitting, dit laatste m.n. bij slechte medische adviezen over arbeidsverplichtingen en een  
enkele keer bij stortingen) 
 
Bij de politie enkele keren keer (een keer geweigerd iets te doen: zie Rechtbank Midden Nederland     
14 april 2016, ECLI:NL:RBMNE:2016:2755 tussenuitspraak 9 maart 2016, ECLI:NL:RBMNE:2016:2753,  
hoger beroep ingesteld en gelijk gekregen van de Raad op 13 april ECLI:NL:CRVB:2017:1421;  
verder een keer in meerdere zaken die proefballon waren voor alle andere gelijke zaken een nader  
verweer en herstelbeslissingen (bekrachtiging) wegens bevoegdheidsgebrek genomen ,zie Rechtbank  
Gelderland 14 oktober 2021, ECLI:NL:RBGEL:2014:6447 ten aanzien van besluiten inzake  
medewerkers van politieacademie was de Raad van oordeel dat ze onbevoegd genomen  
waren maar door de bekrachtiging was het hersteld en ten aanzien van besluiten inzake overige  
politieonderdelen was de Raad van oordeel dat de rechtbank fout zat want wel bevoegd genomen  
zie CRvB ECLI:NL:CRVB:2015:1550); 
 
Voor (en net na) de invoering van de bestuurlijke lus in 2010 veel in 2006-2010 bij de Rechtbank  
Amsterdam geprocedeerd, soms bleek hangende het beroep dat het besluit op bezwaar niet goed  
gemotiveerd is, of deels anders had moeten zijn, dit kon voor de zitting met een herziene besluit op  
bezwaar worden hersteld. Soms gebeurde het dat dit pas tijdens de zitting bleek, dan kreeg je een  
termijn om nader onderzoek te doen en een reactie dan wel herziene besluit op bezwaar te nemen  
en kreeg betrokkene de gelegenheid erop te reageren (bijvoorbeeld als de terugvordering lager  
werd maar niet van tafel was). Meestal is dit naar aanleiding van nieuwe informatie/bewijsstukken.  
Voorbeelden die mij bijgebleven zijn: 

- hoewel de hersteltermijn glashelder was zodat terecht buiten behandeling was gesteld, bleek 
tijdens zitting, nadat ik zeg wat er ontbreekt, uit reactie/gezicht betrokkene (oooo….) dat hij 
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de hersteltermijn voor het aanvullen van zijn aanvraag echt op een paar punten niet goed 
had begrepen, en dat hij heel bereidwillig was alles alsnog aan te leveren  
(een deel kon hij ter plekke geven), zodat ter zitting is afgesproken dat hij de rest naar mij  
stuurt en ik dan snel een beslissing neem; werd een toekenning). 

- Geen bankafschriften geleverd in eerste instantie, bij de CRvB kwamen ze in etappes en niet 
volledig, termijn gekregen om herziene besluit op bezwaar te maken, uitstel gevraagd, 
vervolgens weer bankafschriften binnen, uiteindelijk besluit genomen en op een nieuwe 
zitting besproken (zaak van een collega, waaraan ik meehielp)  

Hoeveel keer weet ik niet meer precies, ik schat 10 keer op de 250 zaken die ik in die periode  deed. 
 
PS 1: meestal gaat alles schriftelijk, zonder tweede zitting (rechter vraagt toestemming  
        hiervoor);soms wel een zitting want niet helemaal tegemoetkomen    
PS 2: bij externe commissies gaat het ook zo maar dan met nadere reactie verweerder en een  
        ambtelijke herzieningsbesluit) 
PS 3: verder heb je die – tegenwoordig veel vaker voorkomende - schikkingen waar de rechter op 
        aanstuurt, die lijken er ook een beetje op,maar die eindigen in intrekking beroep niet zo zeer  
        in herstel van een gebrek in besluit. Gevallen waarin dat wel zo is betreffen schikkingen die  
        bereikt worden omdat je een of meer herziene besluiten op bezwaar hebt genomen 
        Bijv.: in 4 hoger beroepen van dezelfde klant heb ik vorig jaar gemachtigde aangeboden in  
       1 en 3 een herziene besluit te nemen, zaak 2 en 4 gehandhaafd worden, en dat hij dan alle 4  
        beroepen intrekt; hij was akkoord). 
 
 
6. Op welke wijze probeert u tijdens de beroepsprocedure het geconstateerde gebrek te 

repareren? Denk hierbij aan het versturen van een herstelbrief (bijvoorbeeld met een nadere 
motivering, een verweerschrift) of een herstelbesluit in de zin van art. 6:19 lid 1 Awb. 

Meestal door het nemen van een herstelbesluit (herziene besluit op bezwaar), als de rechtsgevolgen  
wijzigen. Zo niet, dan met een nadere schriftelijke reactie/nader verweerschrift. Soms geweigerd  
(zie politiezaken hierboven, zie ook 6 oktober 2016. ECLI:NL:CRVB:2016:3743 waarin de Raad zegt  
dat de bestuurlijke lus waar betrokkene om heeft verzocht niet aan de orde is want besluit is goed) 
Soms nader verweer én herstelbeslissing (zie politie: we vinden het wel bevoegd genomen, maar  
voor zover de rechter anders denkt worden er herstelbesluiten gemaakt). 
 
7. Denkt u dat het actief betrekken van de burger bij de herstelpoging ervoor zorgt dat deze zich 

(meer) gehoord voelt en/of zich eerder kan verenigen met het bestreden besluit? Waarom 
wel/niet? 

Ja, in die gevallen waarin meer informatie van de burger tot een andere beslissing kan leiden (dit  
geldt voor zowel feitelijke bewijsstukken als meer nadere toelichting of verklaringen over de    
situatie van de burger. Denk aan gevallen dat iemand aan het werk is gegaan, maar wel  
 
8. Hoe wordt er in uw praktijk omgegaan met een schriftelijke zienswijze van de burger? 
Dit wordt meegenomen in de beoordeling.  
 
9. Hoe vaak komt het in uw organisatie voor dat een belanghebbende tijdens de verlengde 

bezwaarprocedure – dit is de procedure tussen de vernietiging van de eerste beslissing op 
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bezwaar (die is vernietigd) en de tweede beslissing op bezwaar (die nog moet worden 
genomen) – alsnog wordt mondeling wordt gehoord? 

Bijna niet, in een enkel geval is het nodig.   
 
10. Welke maatstaven gebruikt u om te bepalen of het wenselijk/nodig is een tweede hoorzitting 

te organiseren? 
De criteria betreffen de vraag of dit toegevoegde waarde heeft: 
1. Is er meer feitelijk en/of juridisch onderzoek nodig? 

- omdat dit eerder niet (goed) is gebeurd;  
- omdat in de uitspraak iets is opgedragen;  
- omdat (intern) onderzoek naar andere mogelijkheden invloed kan hebben op het nieuwe 

besluit;  
- omdat het verdere verloop van de zaak na het besluit ook van belang is voor het nemen van 

een besluit, bijvoorbeeld omdat een afwijzing van een bijstandsuitkering een toekenning 
wordt, waardoor de financiële situatie vanaf de ingangsdatum ook relevant wordt en 
gewijzigd kan zijn)   

2. Is een reactie van de burger nodig? 
- Omdat feitelijke informatie/bewijsstukken nodig is 
- Omdat het onderzoek (zie 1) iets oplevert dat om een reactie van de burger en/of een 

nadere uitwisseling van standpunten vraagt; en dit niet alleen schriftelijk kan omdat er nog 
te veel openstaat, dan wel de schriftelijke uitwisseling vragen oproept  

 
11. Welk wettelijk kader – art. 7:9 Awb of art. 3:2 Awb – hanteert u bij het formuleren van de in 

vraag 10  bedoelde maatstaven? 
            
Artikel 7:9 Awb is het uitgangspunt (is er iets nieuws dat nog onderzocht moet worden). 
 
12.  Kan een tweede zitting na ontvangst van de zienswijze een meerwaarde voor de burger in de 

praktijk bieden? Waarom wel/niet 
 
Ja, hij kan een aanvullende toelichting op zijn zienswijze geven. Dit is voor burgers die zich niet  
goed schriftelijk kunnen uiten waardevol. Ook kan de toelichting op de zienswijze mogelijk tot een  
ander besluit leiden.   
 


