
Open Universiteit 
www.ou.nl 

MASTER'S THESIS

De weg uit de gedooggevangenis

“Is rechtsbescherming tegen gedoogbeslissingen mogelijk bij de civiele rechter nu de weg
naar de bestuursrechter, behoudens zeer uitzonderlijke gevallen, niet langer openstaat?”

Anoniem

Award date:
2022
Awarding institution:
Department of Public Law
Link to publication

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

• Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
• You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain.
• You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal.
Take down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us at:

pure-support@ou.nl

providing details and we will investigate your claim.

Downloaded from https://research.ou.nl/ on date: 23. May. 2023

https://research.ou.nl/en/studentTheses/83e6c4a2-2f02-4c71-b325-e43a3e1c9d95


Pagina 1 van 63 

De weg uit de gedooggevangenis 
“Is rechtsbescherming tegen gedoogbeslissingen mogelijk bij de civiele rechter nu de weg 

naar de bestuursrechter, behoudens zeer uitzonderlijke gevallen, niet langer openstaat ?” 

Door:  

Studentnummer:  

Naam begeleider: 

Naam examinator: 

Aantal woorden: 

Inleverdatum:  

x
x  

mr. dr. C.L.G.F.H. (Karianne) 

Albers mr. dr. R. (Rens) Koenraad 

18260 

20 oktober 2022 



 

Pagina 2 van 63 
 

Definities.................................................................................................................................................. 3 

1 Inleiding ........................................................................................................................................... 4 

1.1 Onderzoeksdoel en onderzoeksvraag ..................................................................................... 4 

1.2 Wetenschappelijke relevantie ................................................................................................. 4 

1.3 Maatschappelijke relevantie ................................................................................................... 5 

1.4 Methodologie .......................................................................................................................... 5 

1.5 Structuur .................................................................................................................................. 5 

1.6 Afbakening ............................................................................................................................... 6 

2 Gedogen .......................................................................................................................................... 7 

2.1 De definitie van gedogen......................................................................................................... 7 

2.2 De definitie van handhaven .................................................................................................... 9 

2.3 De beginselplicht tot handhaving .......................................................................................... 12 

2.4 Gedoogsituaties ..................................................................................................................... 14 

2.5 Vormen van gedogen ............................................................................................................ 17 

2.6 Tussenconclusie ..................................................................................................................... 19 

3 De bestuursrechter ........................................................................................................................ 20 

3.1 Toegang tot de bestuursrechter ............................................................................................ 20 

3.2 Het Awb-besluit ..................................................................................................................... 21 

3.3 Bestuursrechtelijke rechtsbescherming vóór de Bladelse gedoogbeslissing ........................ 23 

3.4 De Bladelse gedoogbeslissing ................................................................................................ 26 

3.5 Handvaten voor de rechtspraktijk ......................................................................................... 29 

3.6 Tussenconclusie ..................................................................................................................... 31 

4 De civiele rechter ........................................................................................................................... 33 

4.1 De bevoegdheid van de civiele rechter ................................................................................. 33 

4.2 De bevoegdheid van de civiele rechter bij gedoogbeslissingen ............................................ 34 

4.3 De ontvankelijkheid van de eiser .......................................................................................... 35 

4.4 De ontvankelijkheid van de eiser bij gedoogbeslissingen ..................................................... 40 

4.5 Handvaten voor de rechtspraktijk ......................................................................................... 41 

4.6 Ruimte voor rechtsbescherming ........................................................................................... 44 

4.7 Tussenconclusie ..................................................................................................................... 46 

5 Conclusie ....................................................................................................................................... 49 

6 Schema .......................................................................................................................................... 52 

Literatuurlijst ......................................................................................................................................... 53 

Jurisprudentielijst .................................................................................................................................. 60 

 

 



 

Pagina 3 van 63 
 

DEFINITIES  

 

Tenzij uitdrukkelijk anderszins bepaald, hebben de woorden en uitdrukkingen die in deze scriptie met 

een hoofdletter of kleine letter zijn geschreven de daaraan hieronder toegekende betekenis: 

 

Afdeling: Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. 

A-G: Advocaat-Generaal. 

Appellabel besluit: Een Awb-besluit, ofwel een handeling die daaraan op grond van artikel 6:2 
of 8:2 Awb is gelijkgesteld, welke niet op basis van artikel 6:3, 8:3, 8:4, 8:5 
Awb is uitgesloten van bezwaar en/of beroep. 

Awb: Algemene wet bestuursrecht. 

Awb-besluit:  Een besluit in de zin van artikel 1:3, eerste lid, Awb. 

Bestuursorgaan: Een orgaan als bedoeld in artikel 1:1, eerste lid, Awb. 

College: Het college van burgemeester en wethouders als bedoeld in artikel 34 van 
de Gemeentewet. 

Gedogen: Het afzien van handhaving in gevallen waarin een bestuursorgaan tot 
handhaving juridisch bevoegd en feitelijk in staat is. 

Gedoogbeslissing: Een schriftelijke beslissing tot gedogen, hieronder ook begrepen de 
gedoogweigering en de intrekking of wijziging van een eerdere 
gedoogbeslissing, tenzij anders vermeld. 

Gedoogweigering: Een schriftelijke beslissing niet te gedogen. 

Handhaven, 
handhaving: 

De sanctionering van overtredingen door het opleggen van bestuurlijke 
herstelsancties. 

MvT:  Memorie van Toelichting. 

Rechtsbescherming: De situatie waarin een overheidsorgaan bevoegd en verplicht is een 
bindend oordeel te geven over de rechtmatigheid van het handelen, of 
juist nalaten, van het bestuur op verzoek van een rechtzoekende. 

Scriptie: Deze masterscriptie rechtsgeleerdheid.  
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1 INLEIDING 

T. vangt in haar woning al jaren katten op die het asiel niet kan herplaatsen en daardoor op de 

euthanasielijst kwamen te staan. Inmiddels huisvest T. vijftig katten. De buurman van T. is niet blij met 

de kattenopvang. Hij ervaart veel stank- en geluidsoverlast. Tijdens een lijsttrekkersdebat ontmoet T. 

wethouder K. Na een eerste gesprek heeft wethouder K. een zwak ontwikkeld voor T. en haar katten. 

Echter, binnen de gemeente is niet iedereen enthousiast over het feit dat T., in strijd met de 

gemeentelijke regels, haar woning gebruikt als kattenopvang. Uiteindelijk besluit het college van 

burgemeester en wethouders van de gemeente de situatie te gedogen, onder de voorwaarde dat het 

aantal katten niet meer dan vijfentwintig zal bedragen. T. is radeloos. Als ze ‘Minoes’ 26 tot 50 niet 

naar het asiel brengt, waar de euthanasielijst hen weer opwacht, loopt ze het risico dat de gemeente 

gaat handhaven. Een eventuele dwangsom kan ze niet betalen en als de gemeente bestuursdwang 

toepast en de katten uit huis plaatst, wacht voor hen opnieuw de euthanasielijst. De buurman van T. 

is ook niet tevreden met de gedoogbeslissing van de gemeente. Hij vindt 25 katten is namelijk nog 

steeds te veel.1 Zowel T. als haar buurman zijn op zoek naar rechtsbescherming. De vraag is echter 

welke rechter bevoegd is om deze rechtsbescherming te bieden en wanneer zij beiden ontvankelijk 

zijn.  

1.1 ONDERZOEKSDOEL EN ONDERZOEKSVRAAG 
De casus van T. en haar buurman is niet opzichzelfstaand. Door de sleutelpositie van het besluitbegrip 

bij toegang tot de bestuursrechter, is het sinds de uitspraak over een gedoogbeslissing in de Bladel, op 

zeer uitzonderlijke gevallen na, voor de overtreder en de derde-belanghebbende namelijk niet langer 

mogelijk rechtsbescherming bij gedoogbeslissingen te vinden bij de bestuursrechter.2 De eiser die 

rechtsbescherming zoekt, lijkt hierdoor als het ware gevangen te zitten in een gedoogbeslissing. Deze 

scriptie poogt te onderzoeken of de eiser bij de civiele rechter alsnog rechtsbescherming kan vinden, 

door antwoord te geven op de hoofdvraag: 

"Is rechtsbescherming tegen gedoogbeslissingen mogelijk bij de civiele rechter nu de weg naar 

de bestuursrechter, behoudens zeer uitzonderlijke gevallen, niet langer openstaat?" 

1.2 WETENSCHAPPELIJKE RELEVANTIE 
Sinds de uitspraak over de Bladelse gedoogbeslissing zijn diverse publicaties verschenen over 

gedoogbeslissingen.3 Dit onderzoek verschilt van eerdere publicaties, die voornamelijk annotaties bij 

diverse uitspraken betreffen, omdat niet eerder de rechtsbeschermingsmogelijkheden voor de 

gedoogde bij de civiele rechter zo specifiek en uitgebreid is geanalyseerd. Deze specifieke en 

uitgebreide analyse vormt dan ook het vernieuwende karakter van deze scriptie en de inhoudelijke 

toevoeging aan de huidige stand van zaken. 

 
1 Deze fictieve casus is naar voorbeeld van de casus uit Schutgens 2017, p.99-101. 
2 ABRvS 24 april 2019, ECLI:NL:RVS:2019:1356. 
3 Zie: L.J.A. Damen, annotatie bij ABRvS 24 april 2019, ECLI:NL:RVS:2019:1356, AB 2019/286; L.J.A. Damen, 
annotatie bij ABRvS 12 februari 2020, ECLI:NL:RVS:2020:453, AB 2020/220; C.L.G.F.H. Albers, annotatie bij 
ABRvS 18 november 2020, ECLI:NL:RVS:2020:2771, AB 2021/31; J.P. Roelfsema, annotatie bij 17 maart 2021, 
ECLI:NL:RVS:2021:582, Gst. 2021/90.  
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1.3  MAATSCHAPPELIJKE RELEVANTIE 
Nu de uitspraak in de Bladelse gedoogbeslissingszaak rechtsbescherming bij de bestuursrechter rond 

gedoogbeslissingen onmogelijk heeft gemaakt, met uitzondering van zeer uitzonderlijke gevallen, 

melden eisers zich in hun zoektocht naar rechtsbescherming mogelijk bij de civiele rechter. De 

maatschappelijke relevantie van deze scriptie berust in de poging om handvaten te bieden aan zowel 

eisers, overtreders en derden als civiele en bestuursrechtelijke rechters, om rechtsbescherming rond 

gedoogbeslissingen te kunnen vinden of verlenen. De conclusie van dit onderzoek is voor de 

rechtspraktijk vervat in een overzichtelijk schema, naar voorbeeld van de Afdeling in de ‘Varkens in 

nood’-jurisprudentie4. In dit schema zijn de mogelijkheden tot het vinden van rechtsbescherming rond 

gedoogbeslissingen, na de Bladelse gedoogbeslissingszaak, weergegeven. 

1.4 METHODOLOGIE 
Om de hiervoor beschreven hoofdvraag te beantwoorden, is er juridisch-dogmatisch onderzoek naar 

literatuur, jurisprudentie en Kamerstukken verricht. Het onderzoek poogt zowel het geldende recht 

voor rechtsbescherming rond gedoogbeslissingen als de gevolgen van de Bladelse 

gedoogbeslissingszaak voor het geldende recht te beschrijven. Het onderzoek heeft ook als 

handelingsdoel om de gevolgen van de Bladelse gedoogbeslissingsuitspraak voor 

rechtsbeschermingsmogelijkheden bij de civiele rechter te voorspellen. Dit onderzoek, zoals hieronder 

toegelicht, probeert handvaten te bieden voor de rechtspraktijk, waardoor het een meer toegepast 

dan fundamenteel onderzoek is. Voor het onderzoek is uitsluitend gebruikgemaakt van Nederlandse 

literatuur op één boek ter illustratie na. De oudste literatuur die gebruikt is, is ruim honderd jaar oud. 

Dit specifieke boek dient echter slechts ter illustratie. De overige gebruikte literatuur is recenter 

waarbij is vastgesteld dat de lijn uit die literatuur op basis van ontwikkelingen binnen wetgeving en 

jurisprudentie thans nog opgaat. Ook de oudste jurisprudentie heeft zijn 100ste verjaardag al enige tijd 

achter zich liggen. Die lijn is, zo zal ook uit deze scriptie blijken, nog steeds relevant. 

1.5 STRUCTUUR 
Dit onderzoek valt uiteen in drie deelonderzoeken. De deelonderzoeken hebben als doel de 

onderzoeksvraag stap voor stap te beantwoorden. Daarbij worden de deelonderzoeken allereerst 

beschrijvend beantwoord en vervolgens normatief beantwoord. De slotconclusie brengt de resultaten 

van de deelonderzoeken bij elkaar en geeft integraal antwoord op de onderzoeksvraag. Deelonderzoek 

twee en drie geven daarbij handvaten mee voor de rechtspraktijk. 

Het juridisch-dogmatisch onderzoek vraagt om te starten met een systematische beschrijving en 

ordening van beginselen, regels en begrippen, om vervolgens onduidelijkheden en leemten in het 

bestaande recht op te lossen.5 Het eerste deelonderzoek bevat een systematische beschrijving en 

ordening van het fenomeen gedogen. Dit deelonderzoek start het met de definiëring van gedogen en 

een onderzoek naar de grondslag voor, en ruimte om te, gedogen. Daarbij komen ook de vormen van 

gedogen aan bod.  

Binnen het tweede deelonderzoek staat de rechtsbescherming bij de bestuursrechter centraal. Na een 

beschrijving van de functie van het besluitbegrip voor de rechtsingang bij de bestuursrechter, volgen 

de vereisten voor een Awb-besluit. Het onderzoek bekijkt daarna, ook in relatie tot het besluitbegrip, 

hoe de rechtsbescherming tegen gedoogbeslissingen was geregeld, vóór de uitspraak in de Bladelse 

gedoogbeslissingszaak. Deze uitspraak wordt vervolgens behandeld, waarbij de gevolgen van die 

 
4 ‘Niet-belanghebbende kan soms toch bij bestuursrechter in beroep tegen omgevingsbesluit’, Raadvanstate.nl.  
5 Smits 2016. 
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uitspraak voor de rechtsbeschermingsmogelijkheden van overtreders en derden in kaart worden 

gebracht. 

Ten slotte behandelt het derde deelonderzoek de rechtsbescherming door de civiele rechter. Na een 

behandeling van de bevoegdheid van de civiele rechter in zaken tegen de overheid, wordt de 

bevoegdheid van de civiele rechter om kennis te nemen van een vordering omtrent een 

gedoogbeslissing beoordeeld. Vervolgens komt de ontvankelijkheid van de eiser aan de orde. Hierbij 

is eerst gekeken naar de voorwaarden voor ontvankelijkheid in het algemeen en in zaken tegen de 

overheid in het bijzonder. Vervolgens wordt de ontvankelijkheid rond gedoogbeslissingen besproken. 

Tot slot worden enkele beperkingen aan rechtsbescherming via de civiele rechter bij 

gedoogbeslissingen beschreven. 

1.6 AFBAKENING 
In dit onderzoek ligt de focus op gedogen in het (ruimtelijk) bestuursrecht. Het onderzoek gaat daarom 

niet in op civiel of strafrechtelijk gedogen of de civiele of strafrechtelijke gevolgen van 

bestuursrechtelijk gedogen.  
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2 GEDOGEN 

Dit hoofdstuk gaat in op het begrip gedogen. Hierbij geeft het deelonderzoek antwoord op de 

deelvraag: wat is de definitie van ‘gedogen’ en wat is de (wettelijke) grondslag voor gedogen? Het 

deelonderzoek sluit af met een beschrijving van situaties waarin gedogen mogelijk is en de mogelijke 

vormen van gedogen. 

2.1 DE DEFINITIE VAN GEDOGEN  
Voor het juridisch-dogmatisch onderzoek in deze scriptie is het van belang om het begrip ‘gedogen’ 

duidelijk te definiëren. Deze paragraaf bespreekt daarom allereerst enkele definities van gedogen en 

de keuze voor de definitie die in deze scriptie toegepast wordt. 

2.1.1 Veelgebruikte definities 

In Nederland is al veel geschreven over gedogen. De sterke toename van het verschijnsel gedogen en, 

misschien ook wel de oorzaak van die toename, 6 het grote verschil tussen wat de letter van de wet in 

Nederland voorschrijft en wat de feitelijke situatie 7  is, heeft een veelvoud aan publicaties 

voortgebracht. 8 Deze veelvoud aan publicaties heeft ook voor een veelvoud aan definities van het 

begrip gedogen gezorgd. Hieronder passeren enkele van die definities.9 

De definitie die de Dikke van Dale geeft, is: 

“Ge·do·gen (gedoogde, heeft gedoogd) 

1. dulden, toelaten 

2. onder bep. omstandigheden toelaten wat wettelijk verboden is: drugsgebruik gedogen”10  

  

De Algemene Rekenkamer definieert gedogen in twee publicaties als: 

“het afzien van handhaven van wetten en wettelijke normen terwijl dat juridisch en 

feitelijk wel mogelijk is.”11  

Deze definitie sluit aan bij de definitie van Michiels:  

“het niet optreden tegen overtredingen van rechtsregels door een orgaan dat tot zodanig 

optreden in beginsel juridisch bevoegd en feitelijk in staat is.” 12 

Deze definitie is door veel auteurs aangehaald13 of in vergelijkbare vorm herhaald.14  

In de, verderop in deze scriptie te behandelen, conclusie van A-G R.J.G.M. Widdershoven in de zaak 

over de Bladelse gedoogbeslissing wordt gedogen gedefinieerd als:  

 
6 Michiels 1998; Michiels 2003.  
7 Schlössels & Zijlstra 2016, p. 665. 
8 Konijnenbelt 1975; Van Buuren 1988; Jurgens 1996; Blomberg 2002; Vermeer 2010. 
9  Het belang van het (eveneens) bespreken van niet-juridische bronnen ligt in de aard van het juridisch-
dogmatisch onderzoek waarbij ook niet juridische bronnen kunnen bijdragen aan de systematische ordening van 
begrippen, zie: Smits 2016. 
10 ‘Betekenis ‘gedogen’’, Dikkevandale.nl.  
11 Algemene Rekenkamer 2002, nr. 1 en 2, p. 11 en Algemene Rekenkamer 2005, p. 10.   
12 Michiels 1991, p. 35. 
13 Zie bijv.: Jurgens 2007, p. 254. 
14 Bröring e.a. 2022, p. 644.  
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“het afzien van handhaving in gevallen waarin een bestuursorgaan tot handhaving juridisch 

bevoegd en feitelijk in staat is.”15 

Met deze definitie sluit de A-G nauw aan bij Michiels.  

Vermeer geeft de gedetailleerdste definitie van gedogen. In die definitie doorloopt hij vijf 

voorwaardelijke stappen, waarbij gedogen is: 

“ 1.  Het besluit van het bevoegde bestuursorgaan om; 

2. inzake een geconstateerde (of verwachte) overtreding;  

3. geen sanctie op te leggen respectievelijk een opgelegde sanctie niet te executeren; 

4. terwijl het opleggen van een sanctie of de executie daarvan in beginsel juridisch mogelijk 

is en daarvoor geen feitelijke belemmeringen bestaan; alsmede  

5. de (tijdelijke) opheffing door het bestuursorgaan van een door hem genomen besluit tot 

het opleggen van een sanctie of de opschorting van de werking van een dergelijk besluit.”16  

2.1.2 Gekozen definitie 

Deze scriptie sluit aan bij de definitie van A-G Widdershoven. Deze definitie is namelijk gebaseerd op 

de definitie van Michiels, maar is door het gebruik van het woord ‘bestuursorgaan’17 in plaats van 

‘orgaan’ gelet op de terminologie van de Awb dogmatisch zuiverder Deze scriptie verstaat onder 

gedogen dan ook: 

“Het afzien van handhaving in gevallen waarin een bestuursorgaan tot handhaving juridisch 

bevoegd en feitelijk in staat is.”  

Hieronder volgt een korte toelichting van drie elementen uit deze definitie, namelijk de elementen 

‘handhaving’, ‘juridisch bevoegd’ en ‘feitelijk in staat’. Het element ‘handhaving’ komt uitvoerig aan 

de orde in paragraaf 2.2. Hier volstaan daarom een verwijzing naar die paragraaf.  Het element 

‘juridisch bevoegd’ brengt met zich mee dat, in lijn met Widdershoven,18 er zowel sprake is van een 

overtreding van een wettelijk voorschrift als dat het bestuursorgaan ook daadwerkelijk bevoegd is om 

een bestuurlijke sanctie toe te passen. 

Het element ‘feitelijk in staat’ maakt dat er voor het bestuursorgaan geen feitelijke belemmeringen 

zijn voor handhaving. Dit is in lijn met de definitie van Vermeer. Zo moet de handhaving nog feitelijk 

kunnen leiden tot het ongedaan maken van de overtreding.19 Ten tweede maakt dit element dat, in 

lijn met Widdershoven, het bestuursorgaan bekend moet zijn met de overtreding.20 Dit benadrukt dat 

het bestuursorgaan actief en dus opzettelijk afziet van handhaving. Het geeft daarmee antwoord op 

de vraag ‘als iemand een boom zonder kapvergunning kapt in het bos en het bestuursorgaan handhaaft 

niet, omdat zij de illegale kap niet waarneemt, gedoogt het bestuursorgaan dan?’.21 Het antwoord op 

 
15 Concl. A-G R.J.G.M. Widdershoven, ECLI:NL:RVS:2019:86, par. 3.1. 
16 Vermeer 2010, p. 33.  
17 Waarmee door de A-G is bedoeld een orgaan als bedoeld in artikel 1:1, eerste lid, Awb.  
18 Concl. A-G R.J.G.M. Widdershoven, ECLI:NL:RVS:2019:86, par. 3.1. 
19 Vermeer noemt hier zelf als voorbeeld een verontreiniging van het oppervlaktewater of van de lucht, deze 
verontreinigingen zijn veelal feitelijk niet meer ongedaan te maken. Hierbij speelt nadrukkelijk de definitie van 
handhaven zoals die hierna aan de orde komt een rol. Dit geldt namelijk alleen voor handhaven in de zin van 
herstelsancties en niet van bestraffende sancties.  
20 Concl. A-G R.J.G.M. Widdershoven, ECLI:NL:RVS:2019:86, par. 3.1. 
21 Mann & Twiss 1910.  



 

Pagina 9 van 63 
 

deze aan filosofen Charles Riborg Mann en George Ransom Twiss ontleende vraag is voor deze scriptie: 

nee.  

Het bezwaar tegen overname van de definitie van Vermeer ligt in het gebruik van het woord ‘besluit’. 

Dit woord kan verwarrend werken omdat, zoals verderop in deze scriptie duidelijk zal blijken, gedogen 

gelet op de huidige jurisprudentie geen besluit in de zin van de Awb betreft.  

2.2 DE DEFINITIE VAN HANDHAVEN  
Er is geen specifieke wet die voorziet in een juridische grondslag voor gedogen. De reden hiervoor is 

dat gedogen volgens de hiervoor behandelde definitie het “afzien van handhaving (…)” betreft. De 

juridische grondslag voor gedogen is daarbij gelijk aan de juridische grondslag voor het afzien van 

handhaving. 22 In deze paragraaf wordt eerst de definitie van handhaven weergegeven. Vervolgens 

komt de juridische grondslag voor handhaven aan bod. 

2.2.1 Veel gebruikte definities 

De Dikke van Dale definieert handhaven als: 

“Hand·ha·ven (handhaafde, heeft gehandhaafd) 

1. in stand houden, laten voortbestaan”23  

 

De Algemene Rekenkamer definieert handhaven in twee publicaties als:  

“het zorgdragen voor de naleving van rechtsregels voor zover die zorg bestaat uit het 

oefenen van toezicht, en/of het toepassen van sancties.”24  

 

Michiels, die de in het vorige hoofdstuk genoemde veel gebruikte definitie voor gedogen heeft 

ontwikkeld, omschrijft handhaven meer in algemene zin als: 

"elke handeling die erop gericht is de naleving van rechtsregels te bevorderen of een 

overtreding te beëindigen."25 

De definitie van Vermeer betreft, opnieuw, een zeer uitgebreide definitie. De definitie van (bestuurlijk) 

handhaven van Vermeer is opgebouwd uit de volgende zes voorwaardelijke stappen: 

“1.   Het door het daartoe bevoegd bestuursorgaan;  

2. doen naleven van bij of krachtens de wet gestelde voorschriften door;  

3. het uitoefenen van adequaat toezicht; en,  

4. in geval van een geconstateerde overtreding, het ter beëindiging of het voorkomen van 

herhaling van de overtreding (eventueel) gebruikmaken van passende 

interventiemethoden, geen sancties zijnde; en,  

5. indien deze interventiemethoden niet tot het beoogde resultaat hebben geleid, of het 

gebruik van deze methoden ongewenst is; 

6. het opleggen en zo nodig executeren van een sanctie.”26 

Schlössels en Zijlstra definiëren handhaven als: 

 
22 Damen e.a. 2013, p. 736; Vermeer 2010, p. 12. 
23 ‘Betekenis ‘Handhaven’’, Dikkevandale.nl.  
24 Algemene Rekenkamer 2002, nr. 1 en 2, p. 11 en Algemene Rekenkamer 2005, p. 10.   
25 Michiels 1995, p.12.  
26 Vermeer 2010, p.31.  
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“het toezien op de naleving van wettelijke voorschriften en het sanctioneren van handelingen 

die in strijd zijn met die wettelijke voorschriften.”27 

2.2.2 Gekozen definitie 

De voorgaande voorbeelden laten zien dat de definitie van (bestuurlijk) handhaven zich vaak voegt 

rond twee elementen, namelijk 1) het toezicht op de naleving en 2) de sanctionering. Hierbij geldt dat 

niet iedere definitie beide elementen onder de term ‘handhaving’ schaart.28  

Toezicht op de naleving behelst het door het bestuursorgaan actief nagaan of burgers en bedrijven 

wet- en regelgeving naleven. Bestuursorganen hebben daartoe speciale toezichtbevoegdheden 

toegewezen gekregen, waarmee ze bijvoorbeeld gegevens en informatie verzamelen. In artikel 5:15 

tot en met 5:20 Awb zijn deze toezichtsbevoegdheden beschreven.29 

Sanctionering betreft het door het bestuursorgaan opleggen van een bestuurlijke sanctie. 30  Een 

bestuurlijke sanctie kent grofweg twee vormen.  

De eerste vorm betreft de herstelsanctie. Volgens de Awb is een herstelsanctie: “een bestuurlijke 

sanctie die strekt tot het geheel of gedeeltelijk ongedaan maken of beëindigen van een overtreding, tot 

het voorkomen van herhaling van een overtreding, dan wel tot het wegnemen of beperken van de 

gevolgen van een overtreding”.31 Deze sanctie is gericht op het terugbrengen van de rechtmatige 

situatie en niet op het benadelen van de overtreder.32 Het hoeft daarbij niet te gaan om herstel in de 

letterlijke zin van het woord. Het gaat om het bereiken van de situatie die de wetgever als rechtens 

juist heeft aangemerkt.33 De belangrijkste herstelsancties zijn de last onder bestuursdwang34 en de last 

onder dwangsom.35 

De tweede vorm betreft de bestraffende sanctie. Volgens de Awb is een bestraffende sanctie: “een 

bestuurlijke sanctie voor zover deze beoogt de overtreder leed toe te voegen”.36 Het bestuursorgaan 

probeert door het toevoegen van leed normconform gedrag te bewerkstelligen, oftewel gedrag dat 

past binnen de rechtmatige situatie.37 De bestraffende sanctie dwingt niet tot het terugbrengen van 

de rechtmatige situatie. De overtreding kan na een zuiver bestraffende sanctie blijven bestaan.38 De 

essentie van de bestraffende sanctie is namelijk het toebrengen van leed. 39  De belangrijkste 

bestraffende sanctie is de bestuurlijke boete.40 

Voor deze scriptie is de definitie van handhaven slechts relevant voor het vinden van de juridische 

grondslag voor gedogen. Daarvoor past een enge definitie van handhaven die de tegenhanger is van 

 
27 Schlössels & Zijlstra 2016, p. 763.  
28 Schlössels & Zijlstra 2016, p. 631-632; Zie ook nog de onderverdeling in Bröring 2022, hfst. 14. 
29 Zie voor een overzicht van die bevoegdheden ook: Bröring 2022, p. 614-6.15.  
30 Met ‘sanctie’ wordt bedoeld een directe reactie op een overtreding van een bij of krachtens de wet 

gesteld voorschrift, zie ook art. 5:2 Awb.  
31 Art. 5:2, eerste lid, onder b, Awb.  
32 Dat dit met zich meebrengt dat een last niet verder mag strekken dan nodig tot herstel van de rechtmatige 
situatie werd benadrukt in: ABRvS 22 augustus 2012, ECLI:NL:RVS:2012:BX5295. 
33 Bröring 2022, p. 625. 
34 Zie: Afdeling 5.3.1 Awb 
35 Zie: Afdeling 5.3.2 Awb 
36 Art. 5:2, eerste lid, onder b, Awb.  
37 Zie Bröring 2022, p. 625. 
38 Schlössels & Zijlstra 2016, p. 632; 
39 Bröring e.a. 2022, p. 632.   
40 Zie: Titel 5.4. Awb.  
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gedogen. Bij gedogen blijft een onrechtmatige situatie voortbestaan. De definitie van handhaven in 

deze scriptie moet dus een optreden betreffen waarmee de rechtmatige situatie terug wordt gebracht. 

Daaronder valt alleen handhaven in de vorm van sanctionering met een herstelsanctie. Daarom wordt 

binnen deze scriptie de volgende definitie van handhaven toegepast:  

“De sanctionering van overtredingen door het opleggen van bestuurlijke herstelsancties.” 

Toezicht op de naleving valt buiten de gekozen definitie, omdat volgens de in deze scriptie gekozen 

definitie voor gedogen het bestuursorgaan bekend moet zijn met de overtreding. Als het 

bestuursorgaan afziet van toezicht op de naleving, is het orgaan niet bekend met de overtreding en 

kan er dus niet (actief) gedoogd worden.41 Een definitie waar dit element in zit, vormt daarmee geen 

geschikte tegenhanger van gedogen. 42 

Sanctionering door bestraffende sancties valt buiten de gekozen definitie, omdat de bestraffende 

sancties niet primair gericht zijn op het terugbrengen van de rechtmatige situatie. Echter, deze sancties 

zijn gericht op het toevoegen van leed. Een definitie waar dit element in zit, vormt daarmee geen 

geschikte tegenhanger van gedogen. 

2.2.3 De grondslag voor handhaven en gedogen 

De bevoegdheid tot het opleggen van bestuurlijke sancties, dus ook herstelsancties, bestaat pas voor 

zover die bevoegdheid “bij of krachtens de wet” is verleend. 43  Verschillende bijzondere wetten 

voorzien in een handhavingsbevoegdheid. 44  Diverse bestuursorganen hebben deze bevoegdheid 

geattribueerd gekregen in de algemene wet, die het publiekrechtelijk orgaan waar zij deel van 

uitmaken regelt. Artikel 125 van de Gemeentewet is daar een voorbeeld van. Dit artikel luidt:  

“1.  Het gemeentebestuur is bevoegd tot oplegging van een last onder bestuursdwang.” 

De formulering van bovenstaand artikel uit de Gemeentewet 45  is een voorbeeld van een 

handhavingsbevoegdheid, waarbij het bestuursorgaan (enige) beleidsruimte heeft met betrekking tot 

de toepassing van de handhavingsbevoegdheid.46 De bewoording van het artikel, namelijk dat het 

bestuursorgaan bevoegd is tot handhaving, blijkt dat het bestuursorgaan niet verplicht is tot 

handhaving. 47  Deze ruimte om af te zien van het gebruik van een bevoegdheid 48  wanneer de 

voorwaarden voor rechtmatige uitoefening wel zijn vervuld, toont de beleidsruimte aan die 

bestuursorganen bezitten. 49  Het bestuursorgaan moet bij toepassing van diens 

handhavingsbevoegdheid in gevallen waarin die beleidsruimte bestaat, de relevante belangen 

afwegen.50 In de ruimte om af te zien van het gebruik van de handhavingsbevoegdheid zit de ruimte, 

 
41 Behoudens de enkele overtredingen waar derde haar actief op wijzen.  
42 Zie anders: Van Wijk, Konijnenbelt & Van Male 2011, p. 426; Vermeer 2010, p. 27; Schlössels & Zijlstra, p. 666 
43 Artikel 5:4 Awb.  
44 Schlössels & Zijlstra 2016, p.671; Van Wijk/Konijnenbelt & Van Male 2011, p. 448; Vermeer 2010, p. 18. 
45 Zie ook: Artikel 122 Provinciewet; Artikel 61 Waterschapswet.  
46 Vermeer 2010, p. 11; Van Buuren e.a. 2005, p. 87; Damen e.a. 2013, p. 707 en Van Wijk, Konijnenbelt & 

Van Male 2008, p. 468.    
47 Bröring e.a. 2022, p. 644-650; Vermeer 2010, p. 11;  
48 De mate waarin gedogen bij gebonden handhaving mogelijk is valt buiten deze scriptie, die mate is afhankelijk 
van de manier waarop de gebonden handhaving is vormgegeven. Zie over die vormen van gebonden handhaving 
bijv.: Vermeer 2010, p.12; Schlössels en Zijlstra 2016, p. 660.  
49 Duk 1999, p. 194.   
50 Bröring, p.645, 
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en dus de juridische grondslag, om te gedogen. 51Uit de volgende paragraaf zal blijken dat deze 

beleidsruimte door de jurisprudentie in aanzienlijke mate is ingeperkt. 

2.3 DE BEGINSELPLICHT TOT HANDHAVING 
De hiervoor besproken ruimte om af te zien van handhaving en dus te gedogen is niet ongelimiteerd. 

Binnen het ruimtelijk bestuursrecht perken de algemene beginselen van behoorlijk bestuur52 en de 

door de in de jurisprudentie gevormde “beginselplicht tot handhaving”53 die ruimte in. De inperking 

van de bestuurlijke ruimte om af te zien van handhaving, en derhalve om te gedogen, vormt het 

onderwerp van deze paragraaf. 

2.3.1 Historie 

Lange tijd was de sanctionerende bevoegdheid van het bestuursorgaan een schoolvoorbeeld van een 

directionele bevoegdheid.54 De uit de wet volgende discretie/beleidsruimte is in de oude rechtspraak 

terug te zien. Een voorbeeld hiervan is de uitspraak van de Afdeling Rechtspraak Raad van State 

(ARRvS) van 27 november 1981. Deze uitspraak gaat over de handhaving van een, in strijd met de 

gemeentelijke bouwverordening, in een landbouwloods gevestigd detailhandelsbedrijf. In de uitspraak 

werd overwogen dat “de handhaving van algemeen verbindende voorschriften door middel van 

politiedwang en daarmede het geven van een waarschuwing als bedoeld in art. 152 tweede lid Gem. 

w. een bevoegdheid is en geen verplichting”.55 

In de jurisprudentie van eind jaren tachtig, begin jaren negentig van de vorige eeuw, is te zien hoe de 

opvatting over de ruimte voor het bestuursorgaan om af te zien van handhaving, begint te kantelen.56 

Uit deze jurisprudentie blijkt namelijk dat handhaving niet langer als een bevoegdheid wordt gezien, 

maar in toenemende mate als een ‘plicht’. De Afdeling ontleent deze ‘plicht’ aan bijvoorbeeld de 

rechtszekerheid voor omwonenden, het voorkomen van precedentwerking en het algemene belang 

dat is gediend bij de handhaving van wettelijke voorschriften.57 Deze kanteling is waarneembaar vanaf 

de jaren tachtig van de vorige eeuw. 58 De afdelingsuitspraak in een zaak over een 

bestuursdwangaanzegging tot verwijdering van illegale bergingen bij woonschepen in Lisse59, geldt 

echter als standaarduitspraak. In deze uitspraak zette de Afdeling de eerste stap60 naar wat momenteel 

bekend is als de ‘beginselplicht tot handhaving’. De kernoverweging van deze uitspraak luidt:  

“Vooropgesteld moet worden dat in een geval als dit, waarin is gebouwd zonder vergunning en 

die activiteit niet kan worden gelegaliseerd, burgemeester en wethouders niet slechts bevoegd 

zijn om daartegen met bestuursdwang op te treden, maar ook in beginsel — behoudens 

 
51 Vermeer 2010, p. 18.    
52 Schlössels & Zijlstra 2016, p. 660-663. 
53 Zie: ABRvS 30 juni 2004, ECLI:NL:RVS:2004:AP4683, r.o. 2.2. 
54 Zie Damen e.a. 2013, p. 732-733;  
55 ARRVS 27 november 1981, AB 1982/139; Zie ook: ARRvS 29 augustus 1978, Gst. (1978) 6528 nr. 5 (Politiedwang 

Oosterhout); ARRvS 25 september 1990, ECLI:NL:RVS:1990:AN1988, AB 1991, 460 m.nt. Van Buuren 

(Erfafscheiding Deventer); HR 12 maart 1971, ECLI:NL:PHR:1971:AC239 NJ 1971, 265 m.nt. Prins 

(Westerschouwense duidpolder); Vermeer 2010, p. 56-57.  

56 Bröring 2022, p. 645; Zie ook: Van Wijk, Konijnenbelt & Van Male 2011, p. 449; Van Buuren e.a. 2010, p. 32-

329.  
57 Zie: ARRvS 22 mei 1984, ECLI:NL:RVS:1984:AM8110; ARRvS 22 februari 1985, ECLI:NL:RVS:1985:AM8236. 
58Zie: ARRvS 22 mei 1984, ECLI:NL:RVS:1984:AM8110; ARRvS 22 februari 1985, ECLI:NL:RVS:1985:AM8236. 
59 ABRvS 2 februari 1998, ECLI:NL:RVS:1998:ZF3176. 
60 Hoewel ook al zichtbaar in: ABRvS 15 mei 1997, Gst. (1998) 7071 nr. 8 m.nt. Teunissen (Peerdemans 
dakterras). 
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eventuele bijzondere omstandigheden — daartoe gehouden zijn, aangezien de (algemene) 

belangen die worden gediend met de handhaving van wettelijke voorschriften en met het 

voorkomen van ongewenste precedentwerking dit vorderen.” 

Aan deze overweging voegde de Afdeling toe dat de beginselplicht tot handhaving extra zwaar weegt, 

indien een derde uitdrukkelijk heeft verzocht om handhaving.61 

2.3.2 Huidige rechtspraak 

In de periode tussen 1998 en 2004 hanteert de bestuursrechter de net ontwikkelde jurisprudentie ten 

aanzien van de beginselplicht tot handhaving nog in uiteenlopende formuleringen.62 Dit verandert 

nadat de Afdeling zich in 2004 heeft gebogen over een illegaal gebouwde dakkapel in de gemeente 

Haarlem. 63  In deze uitspraak vormt de Afdeling de standaardoverweging ten aanzien van de 

beginselplicht tot handhaving.64 Deze overweging luidt als volgt.  

“2.2. Gelet op het algemeen belang dat gediend is met handhaving, zal in geval van overtreding 

van een wettelijk voorschrift het bestuursorgaan dat bevoegd is om met bestuursdwang of een 

last onder dwangsom op te treden, in de regel van deze bevoegdheid gebruik moeten maken. 

Slechts onder bijzondere omstandigheden mag van het bestuursorgaan worden gevergd, dit 

niet te doen. Dit kan zich voordoen indien concreet uitzicht op legalisatie bestaat. Voorts kan 

handhavend optreden zodanig onevenredig zijn in verhouding tot de daarmee te dienen 

belangen dat van optreden in die concrete situatie behoort te worden afgezien.”65 

De bovenstaande overweging ziet op zaken waarbij sprake is van ambtshalve handhaving. Bij 

handhaving op verzoek van een derde is de formulering nagenoeg gelijk, zij het dat in dat geval de 

formulering er over spreekt dat het bestuursorgaan slecht onder bijzondere omstandigheden mag 

weigeren handhavend op te treden.66 

Het grootste verschil ten opzichte van de jurisprudentielijn vóór 2004 bevindt zich in de laatste volzin 

van de nieuwe formulering.67 Hoewel de Afdeling eerder de evenredigheid van handhaving betrok in 

diens beoordelingen, werd niet eerder zo expliciet overwogen dat handhavend optreden soms zodanig 

onevenredig kan zijn dat het bestuursorgaan hiervan moet afzien.68 De betekenis van deze toevoeging 

komt in de volgende paragraaf nader aan bod. 

De kern van de overweging van de Afdeling binnen de geformuleerde beginselplicht tot handhaving, 

betreft de nadruk die wordt gelegd op het zwaarwegende 'algemeen belang' dat met handhaving is 

gediend en daarmee handhaving tot het uitgangspunt maakt. 69 Dit zwaarwegende belang reikt niet 

dusdanig ver dat een bestuursorgaan geen vorm van prioriteit mag aanbrengen in diens 

handhavingsuitoefening.70 Onvoldoende handhavingscapaciteit doorbreekt echter de beginselplicht 

tot handhaving niet.71 

 
61 Albers 2019, p.526-527; Albers 2005, p. 192-207. 
62 Albers 2019, p.543-544. 
63 ABRvS 30 juni 2004, ECLI:NL:RVS:2004:AP4683 JB Select 2009, 34 m.nt. Albers (Illegale dakkapel Haarlem). 
64 Schlössels e.a. 2013, p 267. 
65 ABRvS 30 juni 2004, ECLI:NL:RVS:2004:AP4683, r.o. 2.2; Vermeer 2011, p. 59-74. 
66 Zie: ABRvS 4 juni 2014, ECLI:NL:RVS:2014:1982, r.o. 2.2. 
67 Zie ook: Vermeer 2010, p. 39.  
68 Albers 2019, p. 531. 
69 Albers 2019, p. 531. 
70 Bröring 2022, p.648.  
71 ABRvS 17 september 2008, ECLI:NL:RVS:2008:BF1006; ABRvS 24 februari 2016, ECLI:NL:RVS:2016:444 
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De verplichting tot handhaving kan zowel uit de beginselplicht alsook uit andere bronnen volgen, zoals 

een bijzondere wet,72 een vordering van een hoger bestuursorgaan73 of het internationaal recht.74 Bij 

handhaven zoals in deze scriptie is gedefinieerd, zal dit niet vaak voorkomen, omdat deze 

verplichtingen tot handhaving vaak zien op andere bestraffende sancties, en niet op herstelsanctie.75  

2.4 GEDOOGSITUATIES  
Na de bespreking van de beginselplicht tot handhaving blijft de vraag bestaan of er nog voldoende 

ruimte is om af te zien van handhaving en dus voor gedogen. Deze paragraaf beschrijft wanneer die 

ruimte bestaat. 

2.4.1 Voorwaarden  

Als een bestuursorgaan onder de beginselplicht-jurisprudentie af wil zien van handhaving, dient dit 

bestuursorgaan een belangafweging te maken. Hierbij dient het bestuursorgaan de belangen die 

gediend zijn bij handhaving en de belangen die zij hiermee schaadt, tegen elkaar af te wegen.76  

Een belang wat wordt gediend met handhaving is bijvoorbeeld het algemeen belang zoals blijkt uit de 

in de jurisprudentie gevormde beginselplicht tot handhaving. Echter, ook de ernst van de overtreding 

en de belangen van derden vallen onder deze belangen. De belangen die het bestuursorgaan door 

handhaving zou kunnen schaadden, betreffen bijvoorbeeld de belangen van de overtreder. 77  

Uit de beginselplicht tot handhaving volgt dat het algemeen belang dat met handhaving is gediend, bij 

die belangenafweging een belangrijke rol heeft. 78  Handhaving is in die belangenafweging het 

uitgangspunt. Maar, zoals Vermeer hierover zegt: “er worden geen (bepaalde) belangen a priori buiten 

de afweging gelaten”. 79  De ‘bijzondere omstandigheden’ zoals die worden benoemd in de 

standaardoverweging binnen de beginselplicht-jurisprudentie heeft in die afweging een sleutelpositie. 

Slechts in die omstandigheden is gedogen mogelijk.  

De literatuur, jurisprudentie en beleidsstukken bieden een aanknopingspunt om te bepalen wanneer 

er sprake is van deze bijzondere omstandigheden. Zo volgt uit de notitie Grenzen aan gedogen uit 1996 

dat het toenmalige kabinet gedogen aanvaardbaar achtte wanneer het uitzonderingsgevallen betrof 

die beperkt bleven in omvang en/of tijd. Bovendien diende dit gedogen expliciet plaats te vinden en 

op basis van een zorgvuldige en kenbare belangenafweging. Ook moet de naleving van eventuele 

voorwaarden die aan het gedogen werden gesteld, worden gecontroleerd door het bestuursorgaan.80 

Hoewel de voorwaarden uit de beleidsnotitie gevormd zijn vóór de jurisprudentie aangaande de 

 
72 Zoals: art. 45a Ziektewet (ZW), art. 88 Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (weigering 
arbeidsongeschiktheidsuitkering) en art. 164 Wegenverkeerswet 1994 (invordering rijbewijs); Zie ook: Vermeer 
2010, p. 12; Zie ook: Schlössels & Zijlstra 2016, p. 660. 
73 Zie bijv. art. 5.24 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo); Zie ook Van Wijk, Konijnenbelt & Van 
Male 2011, p. 165; Vermeer 2010, p.14. 
74 Artikel 4, derde lid, VEU; Backes & Blomberg 2002, p. 7-55; Jans & De Graaf 2007, p. 231-248; EHRM 30 

november 2004, ECLI:NL:XX:2004:AS2641 (Öneryildiz II); EHRM 20 maart 2008, ECLI:NL:XX:2008:BD6179. 
75 Vermeer 2010, p. 12; Zie ook: Schlössels & Zijlstra 2016, p. 660. 
76 Zie ook: Van Buuren e.a. 2011, p. 91-94; Polak 2005, p. 205.  
77 Damen e.a., 2013, p. 735. 
78 Vermeer 2010, p. 59; Bröring 2022, p. 649-650.  
79 Zie: Vermeer 2010. 
80 Grenzen aan gedogen 1996, p. 12; Zie ook: Kamerstukken II, 1989-1990, 21 137, nr. 269; Kamerstukken II, 
1991-1992, 22 343, nr. 2. 
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beginselplicht tot handhaving, verwijzen auteurs hier nog steeds naar. 81  Doordat de 

beleidsontwikkeling parallel heeft gelopen aan het door de bestuursrechter in toenemende mate 

beschouwen van de handhavingsbevoegdheid als handhavingsplicht, is dit geen opvallende 

gebeurtenis.82 

2.4.2 Drie situaties 

Bovengenoemde voorwaarden leiden, in samenhang bezien met de beginselplicht tot handhaving., tot 

grofweg drie situaties, waarbinnen afzien van handhaving, oftewel gedogen, mogelijk is.83  

Het betreft:  

 

1. Overgangssituaties 

De kern van overgangssituaties ligt in de tijdelijkheid van de overtreding. Het gaat hier bijvoorbeeld 
om gevallen waarin concreet zicht is op legalisatie van de overtreding.84 Dit betreft de wijziging van de 
wettelijke regeling zelf, maar ook het opheffen van de overtreding via de verlening van een ontheffing, 
vergunning of andere toestemming. 85  Of het zicht op legalisatie ook ‘concreet’ genoeg is, is per 
bestuurshandeling die nodig is voor de legalisatie anders. Bij veel gevallen is volgens de Afdeling 
bijvoorbeeld vereist dat “de voor legalisering noodzakelijke procedures in een zodanig stadium 
verkeren dat in redelijkheid binnen afzienbare tijd legalisering mag worden verwacht”.86 Bij reguliere 
omgevingsvergunningen is het vaak afdoende dat een ontvankelijke aanvraag is gedaan. 87  Echter, de 
hoofdregel bij concreet zicht op legalisatie blijft, dat de wil van het bestuursorgaan zich moet hebben 
geopenbaard, voordat van handhaving kan worden afgezien. 88  Ook persoonsgebonden 
gedoogbeslissingen vallen binnen de overgangssituaties. Dit betreft een specifieke beslissing van een 
bestuursorgaan om een bepaalde overtreding verricht door een specifiek persoon te gedogen. 89 Een 
voorbeeld hiervan is de persoonlijke gedoogbeslissing voor de bewoning van een recreatiewoning.90 
De tijdelijkheid van deze vorm van gedogen is ingegeven door de eindigheid van het bestaan van de 
persoon zelf. 91  Onder de overgangssituaties vallen verder het gedogen in afwachting van een 
bedrijfsverplaatsing 92  en enkele in de rechtspraak aangenomen zeer casuïstische tijdelijke 
overtredingen.93 

 
81Zie bijvoorbeeld: Vermeer 2010, p. 24; WRR 2002, p. 162; Blomberg 2004; Van Buuren, Jurgens en Michiels 

2011, p. 107; Schlössels e.a. 2013, p.270; Schlössels & Zijlstra 2016, p. 666. 
82 Albers 2019, p. 526.  
83 Bröring 2022, p. 646-647; Michiels e.a. 2002; Vermeer 2010, p. 73-82: Van Buuren e.a. 2011, p. 89; Damen 
e.a. 2013, p.737; Jurgens 2007, p. 257. 
84  Albers 2019, p. 528; ABRvS 15 augustus 2001, ECLI:NL:RVS:2001:AN6798; ABRvS 27 juli 2005, 

ECLI:NL:RVS:2005:AU0085 (illegale paardenstal Noordwijk).  
85 Damen e.a. 2013, p. 738-739.  
86 ABRvS 7 augustus 2002, ECLI:NL:RVS:2002:AE6185.  
87 ABRvS 1 februari 2006, ECLI:NL:RVS:2006:AV0971. 
88 ABRvS 11 november 1999, ECLI:NL:RVS:1999:AN6227; ABRvS 15 augustus 2001, ECLI:NL:RVS:2001:AN6798; 

ABRvS 15 december 2004, ECLI:NL:RVS:2004:AR7568; ABRvS 27 juli 2005, ECLI:NL:RVS:2005:AU0085; ABRvS 3 

december 2014, ECLI:NL:RVS:2014:4350; ABRvS 16 maart 2016, ECLI:NL:RVS:2016:683. 
89 Van Wijk, Konijnenbelt & Van Male 2011, p. 463.  
90 Van der Meulen & Van Mannekes 2021.  
91 Zie: ABRvS 14 januari 2004, ECLI:NL:RVS:2004:AO1644.  
92 Zie: ABRvS 3 februari 1995, ECLI:NL:RVS:1995:AH5220; ABRvS 9 juni 2000, ECLI:NL:RVS:2000:AN6711; ABRvS 

18 mei 2000, ECLI:NL:RVS:2000:AP5549. 
93 Zie: ABRvS 28 december 1999, M en R Kort 2000, 38 (Bakkerij Leiden); ABRvS 15 november 2002, 

ECLI:NL:RVS:2002:AN7204; Schlössels e.a. 2013, p. 270.  
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2. Situaties waarin handhaven onevenredig is in verhouding met de daarmee te dienen belangen 

Deze situaties volgen uit de laatste volzin van de nieuwe formulering van de beginselplicht tot 
handhaving.94 Bij deze overtredingen is het niet zozeer doorslaggevend hoe ‘klein’ de overtreding is, 
maar hoe groot de onevenredigheid is in verhouding tot de met handhaving te dienen belangen.95 
Daarbij lijkt de Afdeling in diens toetsing meer waarde toe te kennen aan de geringe ernst van de 
overtreding dan aan het nadeel dat de overtreder ondervindt bij handhaving.96 Onder deze situaties 
vallen ook eventuele overmachtssituaties97 en situaties waarin het bestuursorgaan weigert mee te 
werken aan een eenvoudig te realiseren legalisatie.98 In deze twee situaties is de rechtspraak evenwel 
zeer casuïstisch. Michiels plaatste ook de situaties waarin concreet zicht op legalisatie bestaat onder 
deze situaties. 99  Hoewel dit beargumenteerd kan worden, rekent deze scriptie ze vanwege de 
overzichtelijkheid tot de eerste situaties. 
 

3. Situaties waarin handhaven in strijd is met een rechtsbeginsel of algemeen beginsel van 

behoorlijk bestuur. 

Deze situaties zijn zeldzaam en divers van aard. Handhaving kan bijvoorbeeld in strijd zijn met het 

vertrouwensbeginsel100 of het rechtszekerheidsbeginsel.101 Echter, wordt niet snel aangenomen door 

de bestuursrechter dat een bestuursorgaan in strijd heeft gehandeld met voornoemde beginselen. Het 

feit dat een bestuursorgaan langere tijd op de hoogte is van een overtreding102 of heeft toegezegd niet 

te handhaven103 is bijvoorbeeld onvoldoende om strijdigheid met deze beginselen aan te nemen. Ook 

strijdigheid met het gelijkheidsbeginsel 104  of het beginsel van fair play 105  is mogelijk. De formele 

algemene beginselen van behoorlijk bestuur vallen niet onder deze situaties. Deze beginselen vormen 

geen materiële basis om af te zien van handhaven en derhalve om te gedogen. De beginselen kunnen 

daarbij wel leiden tot vernietiging van een handhavingsbesluit, maar zeggen daarbij alleen iets over 

dat het bestuursorgaan diens ‘huiswerk’ niet goed heeft gedaan, zoals Albers het kernachtig 

verwoord.106 Wanneer het formele gebrek is gerepareerd, bijvoorbeeld door de aanvulling van de 

motivering of een extra onderzoek, kan handhaving nog steeds uit een gelijke materiële afweging 

volgen. 

 
94 Zie: par. 1.3 van deze scriptie.  
95 ABRvS 21 juli 2010, JB 2010/201 (geluidsoverlast Beesel);ABRvS 20 december 2017, Gst. 2018/81 m.nt. 
Schönfeld (keermuur Oldenzaal) 
96  Albers 2019, p.539; ABRvS 21 juli 2004, ECLI:NL:RVS:2004:AQ3659; ABRvS 19 januari 2005, 

ECLI:NL:RVS:2005:AS3204 ; ABRvS 23 februari 2011, ECLI:NL:RVS:2011:BP5429.  
97 ABRvS 6 juli 2005, ECLI:NL:RVS:2005:AT8769 (zoutslakken) 
98 ABRvS 6 februari 2008, ECLI:NL:RVS:2008:BC3602. 
99 ABRvS 16 februari 2006, AB 2006/221 m.nt. Michiels.  
100 ABRvS 6 april 1999, Gst. 7108, nr. 8 (illegale kantoorverdieping Den Haag); ABRvS 13 oktober 2004, JB 2004, 
374 m.nt. Verheij (Swifterbant) of ABRvS 2 september 2009, JB 2009, 221 (Jumper Dierensuper Apeldoorn). 
101 ABRvS 6 november 2002, Gst. 7182, nr. 56 m.nt. Rogier (garageberging Niawier); ABRvS 24 december 2008, 

ECLI:NL:RVS:2008:BG8285. 
102 ABRvS 22 december 1998, JB 1999/28 m.nt. Schlössels (illegale berging en paardenstal); ABRvS 17 juli 2002, 

ECLI:NL:RVS:2002:AE5404; ABRvS 24 april 2002, ECLI:NL:RVS:2002:AE1849; ABRvS 29 november 2006, 

ECLI:NL:RVS:2006:AZ3247; ABRvS 26 maart 2008, JOM 2008/345 (ontgronding Houvaart). 
103 ABRvS 11 februari 2015, ECLI:NL:RVS:2015:358, AB 2015/154 m.nt. Kortmann. 
104 ABRvS 12 april 2006, ECLI:NL:RVS:2006:AW1272; ABRvS 2 februari 2011, ECLI:NL:RVS:2011:BP2786. 
105  ABRvS 18 december 2002, ECLI:NL:RVS:2002:AF2084; ABRvS 20 april 2005, ECLI:NL:RVS:2005:AT4262 

(afvalverwerkingsbedrijf).  
106 Zie: Albers 2019, p. 538 
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2.4.3 Vierde situatie 

In de literatuur is voornamelijk door Vermeer gepleit voor een vierde situatie, namelijk de situatie 
waarin gedogen bij wet is voorzien. Vermeer benoemt de begunstigingstermijn, de partiële 
handhaving en de overmacht na oplegging van een herstelsanctie als vormen van de bij wet voorziene 
gedoogsituaties.107 Deze drie regelingen geven echter geen materiële grondslag voor gedogen, dan wel 
een situatie waarin gedogen is toegestaan, maar bieden een vorm waarbinnen gedogen kan 
plaatsvinden. Hierop volgt dan ook geen verdere behandeling. Vermeer noemt verder als voorbeeld 
artikel 5:5 Awb, waarin staat dat geen sanctionering, oftewel geen handhaving, volgt voor zover een 
rechtvaardigingsgrond voor de overtreding bestaat.108 Door deze rechtvaardigingsgrond ontbreekt 
echter de wederrechtelijkheid.109 Er kan dan ook geen actieve keuze zijn om af te zien van handhaving, 
zoals Vermeer stelt. Handhaving is simpelweg niet mogelijk vanwege het ontbreken van de 
wederrechtelijkheid. Kort samengevat, is in de literatuur wel gepleit voor gedogen in situaties waarin 
bij wet is voorzien, maar lijken die situaties, in ieder geval gelet op de in deze scriptie gehanteerde 
definitie van gedogen, van weinig waarde.  
 

2.5 VORMEN VAN GEDOGEN 
Binnen de vier hiervoor geschetste situaties kan gedogen twee vormen aannemen, 110  namelijk 

stilzwijgend of uitdrukkelijk gedogen.111  

2.5.1 Stilzwijgend gedogen 

Tot stilzwijgend gedogen behoren de gevallen waarin het bestuursorgaan weet van een illegale 

situatie, oftewel een overtreding, maar hieraan geen (bestuurs)handeling koppelt.112 Het is de vorm 

van gedogen die volgens Van Oenen ‘in het duister’ gebeurt, “onbenoemd, onverklaard, informeel en 

buiten zicht.”113 Voorbeelden van stilzwijgend gedogen zijn: 

- het in algemene bewoordingen reageren op een handhavingsverzoek zonder een besluit te 

nemen;114 

- het niet reageren op een verzoek om handhaving;115  

- het geven van een waarschuwing;116 

- het niet opleggen van een sanctie bij een ambtshalve geconstateerde overtreding;117  

 
107 Vermeer 2010, p. 15-17 
108 Art. 5:5 Awb; zie ook Vermeer 2010, p. 16 
109 Zie ook: Bröring 2022, p. 628. 
110 De opsomming van de verschillende vormen van gedogen is gebaseerd op Jurgens 1996, p. 12-19 en 

Vermeer 2010, p. 34-44.  
111 Nb. Sommige auteurs gebruiken de termen actief en passief gedogen (Zie: Damen e.a. 2013, p. 736). Deze 

scriptie vermijdt die termen omdat bij de hiervoor gekozen definitie van gedogen duidelijk is gesteld dat sprake 

moet zijn van een actief element. Door gedogen uit te splitsten naar actief en passief in dit hoofdstuk zou 

verwarring kunnen ontstaan nu het bestuursorgaan bij passief gedogen nog steeds actief meewerkt aan het 

gedogen van de overtreding.  
112 Damen e.a. 2013, p. 736 
113 Van Oenen 2006, p. 177; Hendriks 2010, p. 93; Damen e.a. 2009, p. 711; Jurgens 2007, p. 254. 
114 Bijvoorbeeld door te reageren met ‘we gaan met de overtreder in gesprek’. Zie ook: ABRvS 18 juli 2007, 

ECLI:NL:RVS:2007:BA9787. 
115 Vermeer 2010, p. 43.  
116 Van Buuren, Jurgens & Michiels 2011, p. 100-102; Vermeer 2010, p. 35. 
117 Vermeer 2010, p. 43. 
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- het opleggen, maar niet executeren van een sanctie; 118  

- het opleggen van een inadequate sanctie.119 

2.5.2 Uitdrukkelijk gedogen 

Uitdrukkelijk gedogen betreft de gedoogvormen waarbinnen het bestuursorgaan de overtreding 

uitdrukkelijk door het verrichten van een handeling gedoogt.120 De meest concrete vorm hiervan is dat 

het bestuursorgaan expliciet beslist121 een overtreding te gedogen. Dit kan zowel mondeling,122 als 

schriftelijk plaatsvinden. 123De schriftelijke beslissing tot gedogen wordt hierna een gedoogbeslissing 

genoemd. Andere voorbeelden van uitdrukkelijk gedogen zijn: 

- het hanteren van een gedoogbeleid;124 

- het afwijzen van een handhavingsverzoek bij een geconstateerde overtreding;125  

- het partieel handhaven, waardoor een deel van de overtreding in stand blijft;126 

- het aangaan van een ‘Gedoogovereenkomst’127 met de overtreder door het bestuursorgaan.128  

N.B. Niet alle hierboven benoemde vormen van gedogen zijn ook juridisch houdbaar. Tegen sommige 

gedoogvormen, zoals het hanteren van een gedoogbeleid, verzet de beginselplicht tot handhaving 

zich. 129 Voor een zo compleet mogelijk overzicht zijn deze vormen echter evengoed opgenomen. 

  

 
118 Hierbij gedoogt het bestuursorgaan na het opleggen van de sanctie verder. Zie ook: Vermeer 2010, p. 44 en 

p.211.  
119  Ook hier gedoogt het bestuursorgaan feitelijk verder: Zie ook: ABRvS 30 oktober 2002, 

ECLI:NL:RVS:2002:AE9513; ABRvS 26 september 2001, ECLI:NL:RVS:2001:AN6871; Vermeer 2010, p. 35. 
120 Damen e.a. 2013, p.736; Van Buuren e.a. 2010, p. 332; Vermeer 2010, p. 259; Jurgens e.a. 2007, p. 

254.  
121 Zie hierna over het verschil tussen beslissen en besluiten.  
122 Vermeer 2010, p. 44. 
123 Van Buuren, Jurgens en Michiels 2011, p. 114; Van Buuren e.a. 2010, p. 333; Vermeer 2010, p. 134.  
124 Vermeer 2010, p. 43.  
125 Van Wijk, Konijnenbelt & Van Male 2011, p. 462.  
126 Vermeer 2010, p. 16 en p. 44; Zie ook: Van Buuren, Jurgens en Michiels 2011, p. 50-51; ABRvS 27 februari 

2002, ECLI:NL:RVS:2002:AE8043; ABRvS 22 december 2004, ECLI:NL:RVS:2004:AR7972; ABRvS 21 september 

2009, ECLI:NL:RVS:2009:BJ8885. 
127 Tunissen 2009, p. 19; Van Buuren e.a. 2010, p. 334; Vermeer 2010, p. 195 en Van Buuren e.a. 2005, p. 101.  
128 ABRvS 6 november 1995, ECLI:NL:RVS:1995:AN5085.  
129 ABRvS 17 november 2004, ECLI:NL:RVS:2004:AR5829.  
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2.6 TUSSENCONCLUSIE 
Deze scriptie sluit voor de definitie van gedogen aan bij de definitie die de A-G in de Bladelse 

gedoogbeslissingszaak hanteerde. Gedogen wordt daarom gedefinieerd als:  

“Het afzien van handhaving in gevallen waarin een bestuursorgaan tot handhaving juridisch 

bevoegd en feitelijk in staat is.”  

De wettelijke grondslag voor gedogen is gelijk aan de wettelijke grondslag voor handhaving. In deze 

scriptie wordt daarom onder handhaving:  

“De sanctionering van overtredingen door het opleggen van bestuurlijke herstelsancties.”  

De ruimte om af te zien van handhaving, en dus om te gedogen, is niet ongelimiteerd. De algemene 

beginselen van behoorlijk bestuur en de uit de jurisprudentie afkomstige ‘beginselplicht tot 

handhaving’, beperken de ruimte binnen het ruimtelijk bestuursrecht waar deze scriptie op is gericht. 

Samengevat komt de beginselplicht tot handhaving erop neer dat een bestuursorgaan bij overtreding 

van wettelijke voorschriften in beginsel tot het opleggen van herstelsancties dient over te gaan. Slechts 

onder bijzondere omstandigheden mag het bestuursorgaan daarvan afzien. Handhaving is dus het 

uitgangspunt, maar gedogen is niet onmogelijk. Het bestuursorgaan dient daartoe steeds een 

belangenafweging te maken tussen de belangen die gediend zijn bij handhaving en de belangen die 

het bestuursorgaan met handhaving schaadt. De belangenafweging is sterk ingekaderd door de 

beginselplicht tot handhaving. Uit de binnen de beleidsstukken en de (beginselplicht)jurisprudentie 

gevormde voorwaarden kunnen vervolgens grofweg drie situaties waarbinnen gedogen mogelijk is. 

Deze situaties zijn: 

1. overgangssituaties; 

2. situaties waarin handhaven onevenredig is in verhouding met de daarmee te dienen belangen;  

3. situaties waarin handhaven strijdig is met een rechtsbeginsel of algemeen beginsel van behoorlijk 

bestuur. 

Binnen de drie hierboven weergegeven situaties kan gedogen twee vormen aannemen, namelijk 

stilzwijgend of uitdrukkelijk gedogen. Tot stilzwijgend gedogen behoren de gevallen waarin het 

bestuursorgaan op de hoogte is van een illegale situatie, oftewel een overtreding, maar hieraan geen 

(bestuurs)handeling koppelt. Uitdrukkelijk gedogen behelst de gedoogvormen waarbinnen het 

bestuursorgaan de overtreding uitdrukkelijk gedoogt, door het verrichten van een handeling. Een 

voorbeeld daarvan betreft de schriftelijke beslissing tot gedogen, namelijk de gedoogbeslissing. 
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3 DE BESTUURSRECHTER 

Voordat in deze scriptie de rechtsbescherming die de civiele rechter (mogelijk) kan bieden wordt eerst 

de rechtsbescherming die de bestuursrechter biedt besproken. In dit hoofdstuk wordt toegespitst op 

de toegang tot de bestuursrechter en de rol die het besluitbegrip daarbij speelt. Dit besluitbegrip staat 

namelijk centraal bij de chronologische ontwikkeling van de bestuursrechtelijke rechtsbescherming 

rond gedoogbeslissingen en de uitspraak over de Bladelse gedoogbeslissing die hierna behandeld 

wordt. 

3.1 TOEGANG TOT DE BESTUURSRECHTER 
Rechtsbescherming en specifiek bestuurlijke rechtsbescherming betreft de situatie waarin een 

overheidsorgaan bevoegd en verplicht is om op verzoek van een rechtzoekende een bindend oordeel 

te geven over de rechtmatigheid van het handelen of nalaten van het bestuursorgaan.130  

3.1.1 Artikel 8:1 Awb 

De ‘poort’ die toegang geeft tot rechtsbescherming via de bestuursrechter, is terug te vinden in artikel 

8:1 Awb. Dit artikel luidt:  

“Een belanghebbende kan tegen een besluit beroep instellen bij de bestuursrechter.” 

Uit dit artikel volgt dat voor het kunnen instellen van beroep tegen de bestuursrechter, vereist is dat 

de eiser een belanghebbende is en dat er sprake dient te zijn van een besluit in de zin van de Awb.131 

Hierna wordt ingegaan op het tweede vereiste: het besluitvereiste. 

3.1.2 Het besluitvereiste 

Het besluitvereiste is minder zwart/wit dan uit 8:1 Awb blijkt. Niet bij elk besluit is de bestuursrechter 

bevoegd en omgekeerd wanneer een Awb-besluit ontbreekt, volgt niet automatisch de 

onbevoegdheid van de bestuursrechter. Zo zijn sommige Awb-besluiten, bijvoorbeeld de vaststelling 

van algemeen verbindende voorschriften,132 uitgezonderd van beroep.133 Er zijn echter ook enkele 

handelingen, zoals de schriftelijke weigering een besluit te nemen, 134 die gelijk worden gesteld met 

een besluit, zodat beroep wel mogelijk is.135 Ook de bestuursrechter zelf besluit soms het besluitbegrip 

ruim toe te passen, 136 door een ‘strategisch besluitbegrip’ te hanteren, waarmee rechtzoekenden toch 

toegang kunnen krijgen tot de bestuursrechter. 137  Wanneer de bestuursrechter het strategisch 

besluitbegrip hanteert, stelt hij bestuurshandelingen die niet aan (alle) hieronder te behandelen 

vereisten voor een Awb-besluit voldoen voor de rechtsbescherming gelijk met een Awb-besluit. In dat 

geval is rechtsbescherming mogelijk. 138  Een voorbeeld van het hanteren van het strategisch 

besluitbegrip, betreft de huidige rechtspraak rond het bestuurlijk rechtsoordeel.139 De bestuursrechter 

 
130 Schlössels & Zijlstra 2016, p.247. 
131 Schlössels e.a. 2013, p. 317. 
132 Artikel 8:3 Awb.  
133 Schlössels, Schutgens & Zijlstra 2019, p. 255-257. 
134 Artikel 6:2 Awb. 
135 Schlössels, Schutgens & Zijlstra 2019, p. 253-254. 
136 ARRvS (vz.) 2 juni 1988, AB 1989/12. 
137 Schlössels & Zijlstra 2016, p.179. 
138 Bröring 2022, p. 181.  
139 Bröring 2022, p. 181.  
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stelt deze rechtsoordelen in sommige gevallen ten behoeve van de rechtsbescherming gelijk met een 

Awb-besluit.140 

Die uitbreiding van de rechtsmacht van de bestuursrechter heeft evenwel een grens. Zo kan de 

bestuursrechter niet kennisnemen van de meeste andere (feitelijke) handelingen van het 

bestuursorgaan, die geen Awb-besluit betreffen.141 Hierdoor blijft de hoofdlijn dat de bestuursrechter 

zich in die gevallen onbevoegd verklaart en rechtsbescherming slechts mogelijk is wanneer het gaat 

om een Awb-besluit of een daaraan gelijkgestelde handeling.142  

3.2 HET AWB-BESLUIT 
De Awb definieert het besluit(begrip) als: “een schriftelijke beslissing van een bestuursorgaan, 

inhoudende een publiekrechtelijke rechtshandeling.” 143 Uit deze definitie volgen enkele, cumulatieve 

vereisten waaraan een bestuurshandeling moet voldoen om een besluit in de zin van de Awb te zijn. 

De handeling dient daarvoor:  

1. schriftelijk te zijn;  

2. afkomstig te zijn van een bestuursorgaan;  

3. van publiekrechtelijke aard te zijn;  

4. een rechtshandeling in te houden.   

3.2.1 Het schriftelijkheidsvereiste 

Het schriftelijkheidsvereiste brengt met zich mee dat een mondelinge beslissing geen besluit is in de 

zin van de Awb, uitzonderingen daargelaten. 144  Wanneer het bestuursorgaan een mondelinge 

beslissing vervolgens op schrift bevestigt, is wel sprake van een Awb-besluit.145 Hoe de beslissing op 

schrift is gesteld is minder relevant, waardoor ook een mondelinge beslissing neergelegd in notulen146 

of in een e-mail, een Awb-besluit kan zijn. 147 

3.2.2 Afkomstig van een bestuursorgaan 

Het vereiste dat een beslissing afkomstig moet zijn van een bestuursorgaan om een Awb-besluit te 

kunnen zijn, borgt het bestuursrechtelijke karakter van een besluit samen met de derde voorwaarde. 

Het begrip bestuursorgaan behelst hier een orgaan in de zin van artikel 1:1 Awb, dat wil zeggen “(a) 

een orgaan van een rechtspersoon die krachtens publiekrecht is ingesteld, of (b) een ander persoon of 

college, met enig openbaar gezag bekleed”. Het bestuursorgaanbegrip is een van de centrale 

begrippen van het bestuursrecht. Dit komt doordat publiekrechtelijke bevoegdheden altijd worden 

uitgeoefend door bestuursorganen en bij geschillen daarover bij de bestuursrechter het 

bestuursorgaan altijd een van de partijen is.148 Als de beslissing wordt genomen door een ander dan 

 
140  Een bestuurlijk rechtsoordeel is: “een als zelfstandig en definitief bedoeld rechtsoordeel omtrent de 
toepasselijkheid van een wettelijke bepaling in een gegeven situatie ten aanzien waarvan een bestuursorgaan de 
bevoegdheid heeft” zie bijvoorbeeld: CBb 17 januari 2018, ECLI:NL:CBB:2018:5.  
141 Schlössels e.a. 2013, p. 316-323. 
142 Schlössels & Zijlstra 2016, p. 266. 
143 Art. 1:3 lid 1 Awb; Zie ook: Schlössels & Zijlstra 2016, p.177.  
144 Zie: Kamerstukken II 1988/89, 21 221, nr. 3, p. 36; ARRvS 20 december 1976, ECLI:NL:RVS:1976:AM4274; 

ABRvS 28 december 2011, ECLI:NL:RVS:2011:BU9436. 
145 ARRvS 17 december 1991, ECLI:NL:RVS:1991:AN2685. 
146 ABRvS 7 maart 2000, ECLI:NL:RVS:2000:AA5250. 
147 ABRvS 22 januari 2014, ECLI:NL:RVS:2014:99. 
148 Bröring 2022, p. 90.  
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een bestuursorgaan? dan is geen sprake van een Awb-besluit. Zo is de beslissing van de griffier van een 

rechtbank over de heffing van het griffierecht wel een publiekrechtelijke rechtshandeling, maar geen 

Awb-besluit, omdat de griffier geen bestuursorgaan is. De griffier is immers noch een orgaan van een 

rechtspersoon die krachtens publiekrecht is ingesteld, noch een ander persoon of college, met enig 

openbaar gezag bekleed. 149  

3.2.3 Publiekrechtelijke aard 

Als derde voorwaarde dient een Awb-besluit van publiekrechtelijke aard te zijn. 150 Dat brengt met zich 

mee dat de beslissing, mede op basis van het legaliteitsbeginsel, moet berusten op de bevoegdheid 

die het bestuursorgaan krachtens een wet of regeling is toebedeeld,151 zoals de hiervoor beschreven 

handhavingsbevoegdheid. 152  Deze voorwaarde maakt dat de rechtsgevolgen van de beslissing, 

publiekrechtelijk van aard moeten zijn en niet bijvoorbeeld civielrechtelijk.153 Een beslissing van het 

College om nieuwe gordijnen aan te schaffen voor het gemeentehuis, is bijvoorbeeld een beslissing 

die berust op een wettelijke bevoegdheid 154  en tegelijkertijd civielrechtelijke, maar geen 

bestuursrechtelijke rechtsgevolgen heeft.   

3.2.4 Rechtshandeling 

Twee voorwaarden volgen uit het vereiste dat een beslissing een rechtshandeling moet inhouden om 

een Awb-besluit te zijn. De eerste voorwaarde die zijn oorsprong heeft in het civiele recht,155 is dat er 

sprake dient te zijn van een ‘wilsverklaring’. Deze wilsverklaring brengt met zich mee dat het 

bestuursorgaan een oordeel (de ‘wil’) heeft gevormd en dit oordeel ook heeft geopenbaard (de 

‘verklaring’). 156  De openbaring van het oordeel, oftewel de verklaring, vereist geen formele 

bekendmaking in de zin van de Awb.157 Het is voldoende dat de ‘wil’ niet slechts bekend is bij het 

bestuursorgaan.158 

De tweede voorwaarde betreft dat de wilsverklaring gericht moet zijn op een extern rechtsgevolg.159 

Dit houdt in dat de beslissing een verandering in het recht moet inhouden. Volgens de Afdeling brengt 

een beslissing daadwerkelijk een verandering in het recht, wanneer deze beslissing erop gericht is een 

bevoegdheid, recht of verplichting voor een of meerderen te doen ontstaan of teniet te doen, dan wel 

de juridische status van een persoon of een zaak vast te stellen.160 De beslissing mag geen zuiver intern 

karakter hebben. De werkinstructies voor ambtenaren zijn bijvoorbeeld geen Awb-besluit.161 

Van Wijk e.a. vertaalden dit in de volgende drie eisen voor het aannemen van een rechtsgevolg. 

Hiervoor: 

a. dient er een verandering op te treden in de bestaande rechten, verplichtingen of 

bevoegdheden van een of meer rechtssubjecten, of  

 
149 CRvB 1 mei 1996, ECLI:NL:CRvB:1996:AN7442; CRvB 22 mei 2015, ECLI:NL:CRvB:2015:1712. 
150 Schlössels e.a. 2013, p.129. 
151 ABRvS 18 juni 1998, ECLI:NL:RVS:1998:ZF3385.  
152 Zie par. 2.2.  
153 ABRvS 12 juni 2013, ECLI:NL:RVS:2013:CA2887; Schlössels e.a. 2013, p.125 
154 Artikel 160, eerste lid, Gemeentewet.  
155 PG Awb I, p. 154-155. Zie Ortlep 2008, p. 245-248. 
156 Concl. A-G R.J.G.M. Widdershoven, ECLI:NL:RVS:2014:4116, par. 3.3. 
157 Zie artikel 3:40 Awb 
158 Ortlep 2008, p. 248. 
159 Kamerstukken II, 1988-1989, nr. 3, in: PG Awb I, p. 154; Schlössels e.a. 2013, p.129 
160 ABRvS 30 januari 2008, JB 2008/57); Van Wijk, Konijnenbelt & Van Male 2014, p. 160; Schreuder-Vlasblom 
2017, p. 143-144; Concl. A-G R.J.G.M. Widdershoven, ECLI:NL:RVS:2018:249, par. 3.4.  
161 MvT II, Parl. Gesch. Awb I, p. 155; Van Ommeren & Van der Veen 1999, p. 27. 
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b. dient een verandering op te treden in de juridische status van een persoon of object of 

wanneer een rechtssubject in het leven wordt geroepen, dan wel  

c. dient het bestaan van zekere rechten, verplichtingen, bevoegdheden of statussen bindend te 

worden vastgesteld.162 

Het is niet relevant of het (vermeende) Awb-besluit het rechtsgevolg waar het op is gericht bereikt dan 

wel kan bereiken.163 Wanneer de rechtsgevolgen direct voortvloeien uit een wet en de beslissing van 

het bestuursorgaan hierin niks verandert, is evenmin sprake van een Awb-besluit.164 Tenzij, ook gelet 

op eis ‘c’ van Van Wijk e.a. het Awb-besluit de voorwaarde vervult voor het intreden van die 

rechtsgevolgen.  

3.3 BESTUURSRECHTELIJKE RECHTSBESCHERMING VÓÓR DE BLADELSE GEDOOGBESLISSING 
Onder invloed van de vraag of een gedoogbeslissing wel of geen rechtsgevolgen met zich meebrengt, 

is sinds de jaren zeventig de bestuursrechtelijke opvatting over de gedoogbeslissing als Awb-besluit in 

ontwikkeling. Deze paragraaf schetst deze ontwikkeling.  

 

 

3.3.1 Gedoogbeslissing in alle vormen een besluit 

De rechtspraak over de plaats van de gedoogbeslissing binnen het bestuurs(proces)recht, voert terug 

tot 1977, wanneer de voorzitter van de ARRvS, toen nog onder de wet Arob, de gedoogbeslissing als 

een besluit aanmerkt.165 Hij doet dit in een zaak over een ‘vooruit-akkoord’ op een bouwvergunning 

waarin tot het moment van daadwerkelijke vergunningverlening, het bestuursorgaan de bouw 

gedoogt. Aan dit oordeel legt hij ten grondslag dat de gedoogbeslissing maakt dat ‘naar algemene 

beginselen van behoorlijk bestuur en gevestigde jurisprudentie [handhaven, KV] achterwege moet 

blijven’.  Daarmee is de gedoogbeslissing op rechtsgevolg gericht, zo overweegt de voorzitter. De 

Afdeling heeft deze lijn generiek enkele tientallen jaren doorgezet, zowel voor de gedoogbeslissing166 

als de weigering van een dergelijke beslissing167. Volgens de lijn van de Afdeling volgt het rechtsgevolg 

van de gedoogbeslissing, uit de onmogelijkheid voor het bestuursorgaan om na het afgeven van een 

 
162 Van Wijk, Konijnenbelt & Van Male 2014, p. 160. 
163 ABRRS 7 februari 1997, ECLI:NL RVS:1997:ZF2911; Van Ommeren & Van der Veen 1999, p. 27; Michiels 1987, 
p. 91; Ortlep 2008, p. 246-247 en 2011, p. 193-197. 
164 Van Ommeren & Van der Veen 1999, p. 28. 
165 ARRvS 17 november 1977, Damen e.a. 2013, p. 272. 
166 ARRvS 19 december 1980, AB-Klassiek-2009/6, m.nt. F.C.M.A. Michiels. 
167 ARRvS 20 februari 1992, ECLI:NL:RVS:1992:AN2872. 

Gelijkgesteld of aangemerkt? 

Hieronder staat vaak dat de ARRvS/ABRvS een gedoogbeslissing ‘aanmerkt’ als besluit. Aanmerken als besluit 

is evenwel een fictie. Beslissingen kunnen de criteria voor een Awb-besluit vervullen en daardoor een Awb-

besluit ‘zijn’. Beslissingen kunnen ook ten behoeve van de rechtsbescherming ‘gelijkgesteld’ worden aan een 

Awb-besluit door de wet of door de bestuursrechter. (Zie hiervoor par. 3.1.2.) 

Bij het schrijven van deze paragraaf is steeds geprobeerd te achterhalen of de bestuursrechter in diens 

uitspraken heeft bedoeld dat de gedoogbeslissingen een besluit is of daaraan gelijkgesteld is. Dat is slechts 

beperkt gelukt. Daarom bevat (alleen) dit deel van de scriptie de dogmatisch onjuiste term ‘aangemerkt’.  

Zie ook: Ortlep 2016, p.709-710. 
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gedoogbeslissing nog handhavend te kunnen optreden. De Afdeling nuanceert die lijn enigszins,168 

maar de algemene lijn blijft lang in stand.169 

3.3.2 Gedoogweigering geen besluit 

Op 15 april 1994 verlaat de Afdeling de bovenstaande lijn.170 In deze zaak ging het over een camping 

in Mariekerke. De camping wenste deel te nemen aan de piekopvangregeling voor het jaar 1991. Via 

deze regeling gedoogde het bestuursorgaan een overschrijding van het aantal wettelijk toegestane 

kampeerplaatsen. Het bestuursorgaan weigert de camping deze gedoogbeslissing. Daarop stapt de 

campinghouder naar de bestuursrechter. De Afdeling oordeelt hierover in laatste instantie dat vanuit 

de geweigerde gedoogbeslissing “weliswaar een dreigende werking uitgaat”, maar dat “de enkele 

verklaring dat ten aanzien van appellant gedurende een nader bepaalde periode de mogelijkheid 

bestaat dat van de wettelijke bevoegdheid tot het toepassen van bestuursdwang gebruik wordt 

gemaakt, […, KV] niet als een op enig rechtsgevolg gericht besluit aan te merken [ is, KV ] nu daarmee 

niet is gezegd dat daadwerkelijk tot bestuursdwang zal worden overgegaan.” De beslissing is niet op 

enig rechtsgevolg gericht, waardoor de weigering om te gedogen geen besluit kan zijn in de zin van de 

Wet Arob, thans Awb. 

3.3.3 Gedoogweigering (toch) een besluit 

De Afdeling is niet volhardend in diens nieuwe lijn niet. Op 12 juni 1997 wordt een opening gecreëerd 

om een weigering om te gedogen toch als (appellabel) besluit aan te merken.171 In deze zaak had het 

College in Ermelo geweigerd bouwwerkzaamheden te gedogen. De voortzetting van de bouw had 

alleen zin als het College dit zou gedogen, waardoor de weigering om te gedogen volgens de Afdeling 

“qua effect gelijk met toepassing van bestuursdwang stond. Daarom is in de ogen van de Afdeling in 

dit bijzondere geval wel sprake van een besluit in de zin van de Awb. De Afdeling doet hier geen 

uitspraken over, maar lijkt de gedoogweigering als de facto toepassing van bestuursdwang te zien. 

Hierin moet dan ook het rechtsgevolg liggen dat noodzakelijk is voor de aanmerking als besluit.  

In 1999 creëert de Afdeling een tweede mogelijkheid om een weigering om te gedogen via een omweg 
toch als een besluit in de zin van de Awb aan te merken. Dat doet de Afdeling in een zaak over de 
toepassing van gedoogbeleid omtrent recreatiewoningen in de gemeente Dalfsen. 172  De Afdeling 
merkt daarin de weigering om te gedogen niet aan als Awb-besluit, maar de weigering om een 
gedoogbeleidsregel op de verzoeker toe te passen via de afwijkingsbevoegdheid uit artikel 4:84 Awb, 
wel. 

3.3.4 Gedoogweigering definitief geen besluit 

Het jaar 2002 brengt opnieuw verandering met zich mee in de lijn van de Afdeling met betrekking tot 
gedogen. Niet alleen komt de Afdeling terug op de lijn dat een weigering om te gedogen gebaseerd op 
een beleidsregel, een Awb-besluit is,173 er worden ook (nieuwe) uitzonderingen gevormd op basis 
waarvan de Afdeling die weigering nog wel als besluit aanmerkt. Net als in 1977 is het een 

voorzittersuitspraak waarin de eerste stap naar een nieuwe lijn zichtbaar is.174 Uiteindelijk krijgt de 

 
168 Jurgens 1996, p. 87. 
169ARRvS 1 november 1982, ECLI:NL:RVS:1982:AM6820; Zie gelijkluidend, Vz. ARRvS 6 december 1983, 
ECLI:NL:RVS:1983:AM7420; Vz. ARRvS 11 december 1986, ECLI:NL:RVS:1986:AM9538. 
170 ABRvS 15 april 1994, ECLI:NL:RVS:1994:AN3908. 
171 ABRvS 12 juni 1997, ECLI:NL:RVS:1997:ZF2830 (Fokko Kortlanglaan Ermelo). 
172 ABRvS 22 juli 1999, ECLI:NL:RVS:1999:AA3610 (Gedoogbeleid recreatiewoningen Dalfsen). 
173 Zie ook: ABRvS 13 augustus 2003, ECLI:NL:RVS:2003:AI0988; ABRvS 22 december 2010, 
ECLI:NL:RVS:2010:BO8271. 
174 ABRvS 20 juni 2002, ECLI:NL:RVS:2002:AN7002. 
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nieuwe lijn definitief vorm in de uitspraak over coffeeshop Wiz-Art van 18 juni 2003.175 De Afdeling 

overweegt in deze uitspraak dat een weigering om te gedogen “behoudens in bijzondere gevallen niet 
worden aangemerkt als een besluit als bedoeld in art. 1:3 Awb”. Wat de Afdeling onder deze bijzondere 
gevallen verstaat, wordt in dezelfde rechtsoverweging niet kenbaar gemaakt. Volgens de Afdeling is 
van een bijzonder geval onder meer sprake als aan het verzoek om een gedoogverklaring zeer 
klemmende, concrete gronden voor het aannemen van een rechtsplicht tot gedogen ten grondslag 
liggen. De Afdeling legt met deze nieuwe lijn de lat hoog voor het aanmerken van gedoogweigeringen 
als besluiten in de zin van de Awb. Dat blijkt uit het feit dat de Afdeling later nooit het bestaan van een 
grond die zodanig klemmend en concreet was, heeft aangenomen, dat de gedoogweigering als besluit 
aan is gemerkt, ook niet wanneer mogelijk strijd was met het motiverings-, gelijkheids- of 
zorgvuldigheidsbeginsel, dan wel het niet-toepassen van de inherente afwijkingsmogelijkheid binnen 
beleidsregels.176  

3.3.5 Intrekking van een gedoogbeslissing ook geen besluit 

Enkele dagen voor de uitspraak over coffeeshop Wiz-Art oordeelt de Afdeling in een zaak over een 

ECO-composteerbedrijf dat de intrekking van een gedoogbeslissing ook geen Awb-besluit is, eveneens 

behoudens bijzondere gevallen.177 De Afdeling volgt hiermee de lijn van de weigering om te gedogen 

uit 1994. Gelijk aan de gedoogweigering, overweegt de Afdeling ook hier dat aan de intrekking van een 

gedoogbeslissing ‘geen zelfstandige betekenis’ toekomt, omdat zij slechts de mogelijkheid inhoudt dat 

het bestuursorgaan handhavend zal optreden, niet dat zij dit daadwerkelijk zal doen. 

Hoewel de Afdeling dit niet zo specifiek omschrijft, lijkt de beslissing tot intrekking van een 

gedoogbeslissing niet op een rechtsgevolg gericht te zijn. De Afdeling overweegt verder dat als bij de 

intrekking van een gedoogbeslissing sprake is van een ‘bijzonder geval’, dat de intrekking dan wel als 

besluit aangemerkt wordt. Dit zijn de gevallen waarbij het afwachten van een (appellabel) 

handhavingsbesluit ‘onevenredig bezwarend’ is. Daarmee is wat de Afdeling onder een ‘bijzonder 

geval’ verstaat bij de gedoogweigering anders dan bij de intrekking van een gedoogbeslissing. Tot nu 

toe heeft de Afdeling één keer aangenomen dat sprake was van deze bijzondere gevallen bij de 

intrekking van een gedoogbeslissing.178 In deze zaak achtte de Afdeling het van doorslaggevend dat 

het uitlokken van een handhavingsbesluit in dit geval het reële risico op een vrijheidsbenemende 

maatregel met zich meebracht. De Afdeling is niet consistent in de twee vormen van ‘bijzondere 

gevallen’. In latere rechtspraak worden de ‘zeer klemmende, concrete gronden voor het aannemen 

van een rechtsplicht tot gedogen’ vanuit de gedoogweigeringen ook aangenomen als ‘bijzonder geval’ 

bij intrekkingen van gedoogbeslissingen.179 Het is de vraag of de Afdeling met diens formulering ‘zeer 

klemmende, concrete gronden voor het aannemen van een rechtsplicht tot gedogen’ niet ook heeft 

bedoeld dat het afwachten van een appellabel besluit in die gevallen onevenredig bezwarend was. In 

de literatuur valt hierover niets terug te vinden en in de conclusie over de Bladelse gedoogbeslissing 

bespreekt de A-G de twee vormen ‘bijzondere gevallen’ ook los van elkaar.180 

 

 
175 ABRvS 18 juni 2003, ECLI:NL:RVS:2003:AG1717 (Coffeeshop Wiz-Art). 
176 Zie: ABRvS 14 september 2005, ECLI:NL:RVS:2005:AU2597; ABRvS 23 november 2009, 
ECLI:NL:RVS:2009:BK5031; ABRvS 7 april 2010, ECLI:NL:RVS:2010:BM1007; ABRvS 24 mei 
2006, ECLI:NL:RVS:2006:AX4404; ABRvS 16 mei 2007, ECLI:NL:RVS:2007:BA5214; ABRvS 22 februari 
2017, ECLI:NL:RVS:2017:500. 
177 ABRvS 4 juni 2002, ECLI:NL:RVS:2002:AE8045 (ECO-composteerbedrijf); Zie voor een gelijkluidend oordeel, 

ABRvS 19 september 2004, ECLI:NL:RVS:2004:AR2178. 
178 ABRvS 9 maart 2011, ECLI:NL:RVS:2011:BP7160. 
179 Zie: ABRvS 31 augustus 2016, ECLI:NL:RVS:2016:2376. 
180 Concl. A-G R.J.G.M. Widdershoven, ECLI:NL:RVS:2019:86, par. 6.7. 
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3.3.6 Gedoogbeslissing slechts voor derde een besluit 

In 2004 doet de Afdeling uitspraak over de permanente bewoning van volkstuinhuisjes in de 

Haarlemmermeer.181 In deze uitspraak herziet de Afdeling ‘terloops’ diens lijn over de aanmerking van 

gedoogbeslissingen als besluit. Deze herziening was terloops, omdat het slechts uit een bijzin van een 

uitspraak over een (gedeeltelijke) gedoogweigering volgt. In de uitspraak overweegt de Afdeling dat 

gedoogbeslissingen slechts met het oog op de rechtsbescherming van derde als een besluit aan 

worden gemerkt. Dat brengt met zich mee dat alleen de derde bij de bestuursrechter kan opkomen 

tegen de gedoogbeslissing. De overweging, ook al leek deze terloops, maakt sinds deze uitspraak wel 

onderdeel uit van de vaste lijn van de Afdeling.182 De jurisprudentie geeft geen duidelijkheid over of 

de Afdeling met het aanmerken van de gedoogbeslissing als besluit heeft bedoeld dat de 

gedoogbeslissing in deze gevallen een Awb-besluit is of dat zij om strategische reden de 

gedoogbeslissing met een besluit gelijkstelt. Vanaf dit moment zijn gedoogbeslissingen behoudens 

bijzondere gevallen slechts nog appellabel voor derde.183 Voor de definitie van bijzondere gevallen sluit 

de Afdeling aan bij de hiervoor behandelde lijn onder de gedoogweigeringen.184  

3.4 DE BLADELSE GEDOOGBESLISSING 
In 2018 stond de vraag of een gedoogbeslissing een Awb-besluit is opnieuw op de agenda bij de 

Afdeling. In deze zaak had het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bladel 

besloten onder voorwaarden niet handhavend op te treden tegen illegale bebouwing. Omdat de 

overtreder zich niet kon vinden in de gestelde voorwaarden, stelde hij beroep in tegen de 

gedoogbeslissing.  

3.4.1 De rechtbank 

De rechtbank Oost-Brabant volgt de lijn van de Afdeling uit 2004 en ziet in de gedoogbeslissing geen 

Awb-besluit, omdat deze niet op een rechtsgevolg is gericht.185 De rechtbank verklaart het beroep dan 

ook ongegrond. De overtreder kan zich niet met de uitspraak verenigen. Hij stelt daarop beroep in bij 

de Afdeling, waarbij hij onder meer stelt dat de rechtbank er onterecht vanuit gaat dat de 

gedoogbeslissing geen Awb-besluit is. De Afdeling vraagt op diens beurt op 3 september 2018 A-G 

R.J.G.M. Widdershoven een conclusie te nemen en in te gaan op de vraag of, mede gelet op de 

belangen van de gedoogde en mogelijke derden bij rechtsbescherming ter zake van beslissingen over 

gedogen, de aan [appellant] verleende ‘persoonsgebonden gedoogbeschikking’ met de daaraan 

verbonden voorwaarden al dan niet als een besluit in de zin van artikel 1:3, eerste lid, van de Awb 

moet worden aangemerkt. 

3.4.2 De conclusie van de A-G  

De A-G start met een uitvoerige uiteenzetting van de relevante wetgeving, rechtspraak en literatuur. 

Daarna trekt hij zijn eigen conclusie, namelijk: een gedoogbeslissing is geen Awb-besluit in de zin van 

 
181ABRvS 14 januari 2004, ECLI:NL:RVS:2004:AO1644 (Permanente bewoning volkstuinhuisjes 
Nieuwerbrug/Haarlemmermeer) AB 2004/242 en JB 2004/101. 
182 ABRvS 15 september 2004, ECLI:NL:RVS:2004:AR2178; ABRvS 4 april 2012, ECLI:NL:RVS:2012:BW0768; 
ABRvS 21 april 2004, ECLI:NL:RVS:2004:AO8017; ABRvS 2 februari 2005, ECLI:NL:RVS:2005:AS4730; ABRvS 9 
februari 2005, ECLI:NL:RVS:2005:AS5477; mei 2013, ECLI:NL:RVS:2013:3334; ABRvS 11 januari 2017, 
ECLI:NL:RVS:2017:44. 
183 ABRvS 7 juli 2004, ECLI:NL:RVS:2004:AP3381; ABRvS 8 maart 2006, ECLI:NL:RVS:2006:AV3892; ABRvS 15 mei 
2013, ECLI:NL:RVS:2013:CA0129. 
184 ABRvS 11 januari 2017, ECLI:NL:RVS:2017:44. 
185 Rb Oost-Brabant 15 januari 2018, ECLI:NL:RBOBR:2018:177, r.o. 3.4.  
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de Awb.186  Daarmee is, vanwege het besluitvereiste,187  rechtsbescherming bij de bestuursrechter 

tegen gedoogbeslissingen in beginsel niet mogelijk. De A-G staaft zijn conclusie door het weerspreken 

van twee redeneringen die in de literatuur veel gebruikt worden ter onderbouwing van het 

besluitkarakter van gedoogbeslissingen: 

1) In de eerste redeneerlijn zien de auteurs de gedoogbeslissing als een beslissing (al dan niet op 

voorhand) of een toezegging dat het bestuursorgaan tegen een overtreding niet zal optreden. 

Omdat een dergelijke beslissing, volgens de A-G, geen recht op niet-handhaving inhoudt, is de 

beslissing niet op rechtsgevolg gericht. Volgens sommigen mist daarbij zelfs een expliciete, 

wettelijke grondslag voor gedogen, omdat deze beslissing op voorhand niet is gecodificeerd.188 

Daarmee ontbreekt één, maar mogelijk ook twee, van de hierboven genoemde vereisten voor 

een Awb-besluit.  

2) In de tweede redeneerlijn zien de auteurs de gedoogbeslissing als een weigering (al dan niet 

op voorhand) om een sanctiebesluit te nemen, dan wel handhavend op te treden. Omdat een 

dergelijke beslissing geen verandering in het recht met zich meebrengt, is zij niet op 

rechtsgevolg gericht. De argumentatie binnen deze redeneerlijn is dat gedoogbeslissingen, 

beslissingen zijn om bij voorbaat een (dus fictief) handhavingsverzoek af te wijzen. De A-G acht 

deze argumentatie inhoudelijk niet overtuigend en in strijd met artikel 1:3 lid 2 Awb, vanwege 

het ontbreken van een concrete aanvraag.189 Het handhavingsverzoek bestaat immers niet 

echt. Wanneer iemand wel een handhavingsverzoek indient, is de gedoogbeslissing, volgens 

de A-G, een Awb-besluit voor zover zij de afwijzing van dat handhavingsverzoek behelst.190  

De A-G concludeert daarnaast ook dat, aangezien gedoogbeslissingen volgens beide redeneerlijnen 

geen Awb-besluit kunnen zijn, de weigering of intrekking van een gedoogbeslissing ook geen Awb-

besluiten zijn.191 De vraag die de A-G werd gesteld was echter breder, namelijk of de gedoogbeslissing 

als besluit moet worden aangemerkt ten behoeve van de rechtsbescherming.   

De A-G meent dat de bestuursrechter een gedoogbeslissing met een Awb-besluit gelijk moet stellen 

als voor derden of de overtreder een reële behoefte aan rechtsbescherming bestaat. Hij verwijst ter 

onderbouwing van dit standpunt naar eerdere afdelingsuitspraken.192 Vervolgens behandelt de A-G de 

criteria voor het aanmerken van een gedoogbeslissing als Awb-besluit, zoals deze in de jurisprudentie 

over gedogen – zoals hiervoor in paragraaf 3.3. uiteengezet – zijn gevormd. De A-G acht het criterium 

van de ‘zeer klemmende, concrete gronden voor het aannemen van een rechtsplicht tot gedogen’ niet 

geschikt. Als nadelen ziet hij dat dit criterium nog nooit tot een appellabele gedoogbeslissing heeft 

geleid en dat dit criterium dwingt tot een inhoudelijke behandeling van de zaak door de 

bestuursrechter in het ontvankelijkheidsstadium. Ook kan een ‘rechtsplicht tot gedogen’ lastig bestaan 

naast de beginselplicht tot handhaving.193  

De voorkeur van de A-G gaat er dan ook naar uit om het criterium te gebruiken, dat de alternatieve 

route waarlangs een belanghebbende een oordeel over de beslissing kan krijgen ‘onevenredig 

bezwarend’ is. Naast het ontbreken van de nadelen van het andere criterium, heeft het gebruik van 

 
186 Concl. A-G R.J.G.M. Widdershoven, ECLI:NL:RVS:2019:86, par. 6.3. 
187 Zie par. 3.2. van deze scriptie.  
188 Concl. A-G R.J.G.M. Widdershoven, ECLI:NL:RVS:2019:86, par. 6.3. en 5.5.  
189 Concl. A-G R.J.G.M. Widdershoven, ECLI:NL:RVS:2019:86, par. 6.4.  
190 Concl. A-G R.J.G.M. Widdershoven, ECLI:NL:RVS:2019:86, par. 6.3.  
191 Concl. A-G R.J.G.M. Widdershoven, ECLI:NL:RVS:2019:86.  
192 Concl. A-G R.J.G.M. Widdershoven, ECLI:NL:RVS:2019:86, par. 5.6.  
193 Concl. A-G R.J.G.M. Widdershoven, ECLI:NL:RVS:2019:86, par. 6.7. 
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één criterium voor zowel bestuurlijke rechtsoordelen, waarbij de bestuursrechter dit criterium al 

gebruikt, als gedoogbeslissingen vanuit de optiek van de rechtseenheid, de voorkeur.194  

De A-G concludeert dat als de gedoogbeslissing niet langer een appellabel besluit is, dit voor derden 

een achteruitgang met zich meebrengt. Immers, hiervoor in paragraaf 3.3.6. is uiteengezet dat sinds 

2004 gedoogbeslissingen (alleen) ten aanzien van derde nog appellabel waren. De oplossing voor deze 

achteruitgang ziet de A-G in artikel 6:2 Awb. Door de gedoogbeslissing te beschouwen als een 

schriftelijke weigering om een handhavingsbesluit te nemen, kan de bestuursrechter deze weigering 

via artikel 6:2, aanhef en onderdeel a Awb, gelijkstellen aan een besluit. De derde kan vervolgens tegen 

dit gelijkgestelde besluit opkomen en zo rechtsbescherming vinden. De overtreder kan dat volgens de 

A-G niet, omdat voor hem de meest gunstige situatie al is bereikt: het bestuursorgaan handhaaft de 

overtreding niet. Het ontbreekt overtreder dan ook aan procesbelang.195  

3.4.3 Het oordeel van de Afdeling 

In haar uitspraak volgt de Afdeling in grote lijnen de A-G in diens positie dat gedoogbeslissingen geen 

Awb-besluiten zijn.196 De Afdeling volgt de A-G echter niet in de gelijkstelling van een gedoogbeslissing 

aan een besluit, voor zover deze beslissing een weigering impliceert om over te gaan tot handhaving. 

In de ogen van de Afdeling zou dit namelijk bijdragen aan verdere juridisering en nog complexere 

rechtsbescherming ten aanzien van gedoogbeslissingen.197  

De Afdeling ziet zelf slechts twee manieren om duidelijkheid te scheppen over de positie van de 

gedoogbeslissingen, namelijk door 1) alle soorten gedoogbeslissingen gelijk te stellen aan besluiten, of 

door 2) gedoogbeslissingen juist in geen enkele vorm aan een besluit gelijk te stellen. De Afdeling kiest 

voor de tweede optie.198  

Dit maakt dat, vanwege het besluitvereiste, 199  rechtsbescherming tegen gedoogbeslissingen, 200 

weigeringen te gedogen201 en intrekkingen van gedoogbeslissingen202 niet (langer) mogelijk is bij de 

bestuursrechter. De Afdeling merkt daarbij op dat dit in veel gevallen niet tot een ander resultaat zal 

leiden dan in de periode sinds 2004, omdat in die jurisprudentielijn gedoogbeslissingen al enkel voor 

derden appellabel waren.203  

Ter onderbouwing van de nieuwe lijn stelt de Afdeling, met de A-G, dat gedoogbeslissingen geen 

besluiten zijn, omdat gedoogbeslissingen niet op een rechtsgevolg gericht zijn.204 De Afdeling gaat 

echter nog verder dan de A-G door zich bij Jurgens aan te sluiten205 en te stellen dat de zelfstandige 

rechtsgrond c.q. bevoegdheid ontbreekt om gedoogbeslissingen te nemen. Het gelijkstellen van 

gedoogbeslissingen aan Awb-besluiten zou daarom een nieuwe zelfstandige gedoogbevoegdheid 

creëren naast de handhavingsbevoegdheid, waartoe de bestuursrechter niet in staat is.206  

 
194 Concl. A-G R.J.G.M. Widdershoven, ECLI:NL:RVS:2019:86, par. 6.8. 
195 Concl. A-G R.J.G.M. Widdershoven, ECLI:NL:RVS:2019:86, par. 6.4. 
196 ABRvS 24 april 2019, ECLI:NL:RVS:2019:1356, r.o. 20. 
197 ABRvS 24 april 2019, ECLI:NL:RVS:2019:1356, r.o. 14.  
198 ABRvS 24 april 2019, ECLI:NL:RVS:2019:1356, r.o. 14. 
199 Zie par. 3.2. van deze scriptie.  
200 ABRvS 24 april 2019, ECLI:NL:RVS:2019:1356, r.o. 15. 
201 ABRvS 24 april 2019, ECLI:NL:RVS:2019:1356, r.o. 16. 
202 ABRvS 24 april 2019, ECLI:NL:RVS:2019:1356, r.o. 17. 
203 ABRvS 24 april 2019, ECLI:NL:RVS:2019:1356, r.o. 18. 
204 ABRvS 24 april 2019, ECLI:NL:RVS:2019:1356, r.o. 20. 
205 Concl. A-G R.J.G.M. Widdershoven, ECLI:NL:RVS:2019:86, par. 5.2. 
206 ABRvS 24 april 2019, ECLI:NL:RVS:2019:1356, r.o. 20.  
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Slechts in zeer uitzonderlijke gevallen is volgens de Afdeling ruimte om af te wijken van deze nieuwe 

lijn. Het voor de rechtsbescherming gelijkstellen van een gedoogbeslissing aan een Awb-besluit blijft 

in zeer uitzonderlijke gevallen, mogelijk zoals in het geval dat het uitlokken van een handhavingsbesluit 

een grote kans met zich meebrengt op ontneming van de vrijheid van de overtreder.207  Hiermee kiest 

de Afdeling voor het criterium dat de alternatieve route waarlangs een belanghebbende een oordeel 

over de beslissing kan krijgen onevenredig bezwarend is. 208  Naar de nieuwe lijn uit de Bladelse 

gedoogbeslissing is, blijkens een zoekopdracht op rechtspraak.nl, inmiddels 36 keer verwezen, 

waarvan 30 keer met betrekking tot een gedoogbeslissing.209 Daarbij was slechts in één geval volgens 

de bestuursrechter de alternatieve route om de gedoogbeslissing te laten toetsen onevenredig 

bezwarend. Dit betrof een geval waarbij de gedoogbeslissing onlosmakelijk onderdeel uitmaakte van 

andere (wel appellabele) besluiten en de bestuursrechter van de appellant niet vergde dat hij het 

verbod op het exploiteren zonder exploitatievergunning zou overtreden om een handhavingsbesluit 

met betrekking tot het schrappen van de gedooglijst uit te lokken of om zich voor het schrappen van 

de gedooglijst tot de civiele rechter te wenden.210  

3.5 HANDVATEN VOOR DE RECHTSPRAKTIJK 
Deze scriptie probeert de rechtspraktijk handvaten te geven na de uitspraak over de Bladelse 

gedoogbeslissing. Daarom is gekeken naar de jurisprudentie waarin de bestuursrechter, buiten 

gedoogzaken, oordeelde dat het vinden van rechtsbescherming langs een alternatieve weg 

onevenredig bezwarend was. Die jurisprudentie is niet een-op-een vergelijkbaar en zal daarom vaak 

vertaald moeten worden.  

3.5.1 Onevenredig bezwarend 

In algemene zin volgt uit de jurisprudentie dat de bestuursrechter het moeten indienen van een 

aanvraag voor een vergunning of het afwachten van een besluit omtrent handhaving niet als een 

onevenredig bezwarende alternatieve weg aanmerkt.211  

Bij bestuurlijke rechtsoordelen en waarschuwingen hanteert de bestuursrechter tevens het criterium 

‘onevenredig bezwarend. Uit een onderzoek naar die jurisprudentie op rechtspraak.nl blijkt dat in 

onderstaande situaties is geaccepteerd dat de alternatieve route om een beslissing te laten toetsen 

onevenredig bezwarend was:  

1. De appellant moet een bestraffende sanctie uitlokken om rechtsbescherming te vinden.212 

2. De appellant is voor een rechtmatigheidsbeoordeling afhankelijk van een, niet zonder meer 

geschikte, procedure in een ander land.213 

3. De termijn tussen de (incidentele) overtreding en het handhavingsbesluit is praktisch gezien 

te kort om tegen het handhavingsbesluit op te komen voor de overtreding is uitgevoerd;214 

4. De beslissing houdt een concretisering van een wettelijke norm, bijvoorbeeld een zorgplicht, 

in.215   

 
207 ABRvS 24 april 2019, ECLI:NL:RVS:2019:1356, r.o. 19; zie ook: ABRvS 9 maart 2011, 
ECLI:NL:RVS:2011:BP7160. 
208 Zie ook de bevestiging van die keuze in: ABRvS 9 juni 2021, ECLI:NL:RVS:2021:1198, r.o. 6. 
209 Rechtspraak.nl d.d. 20 juni ’22 
210 ABRvS 18 november 2020, ECLI:NL:RVS:2020:2771, r.o. 5.2.  
211 ABRvS 24 april 2019, ECLI:NL:RVS:2019:1356, r.o. 11; Zie ook: ABRvS 28 oktober 2015, ECLI:NL:RVS:2015:3302; 
Zie ook: ABRvS 15 februari 2006, ECLI:NL:RVS:2006:AV1824.  
212 ABRvS 12 februari 2020, ECLI:NL:RVS:2020:453. 
213 ABRvS 12 februari 2020, ECLI:NL:RVS:2020:453. 
214 ABRvS 17 maart 2021, ECLI:NL:RVS: 2021:582. 
215 ABRvS 5 december 2018, ECLI:NL:RVS:2018:3946, AB 2018/41 Ortlep. 
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5. De beslissing impliceert de uitsluiting van een aanbestedingsprocedure. 216   

6. De beslissing is voor een lange of zelfs onbepaalde termijn afgegeven. 217 

Deze zes gevallen moeten vertaald worden naar de situaties rond gedoogbeslissingen. Voor de eerste 

situatie lijkt die vertaling mogelijk. Gedoogbeslissingen kunnen gaan over activiteiten die zich mogelijk 

met een bestraffende sanctie laten handhaven. Deze situatie vertoont grote gelijkenis met de, 

hierboven in paragraaf 3.4.3. besproken, gevallen waarin de bestuursrechter tot nu toe bij 

gedoogbeslissingen rechtsbescherming heeft geboden. De tweede situatie laat zich niet vertalen. 

Immers, het valt lastig in te zien hoe via een procedure in een ander land opgekomen kan worden 

tegen een Nederlandse gedoogbeslissing. De vertaling van de derde situatie is afhankelijk van het type 

gedoogbeslissing. Indien de gedoogbeslissing op een incidenteel of kortdurende activiteit betrekking 

heeft, is een vertaling mogelijk. Een gedoogbeslissing voor het, in strijd is met de Wet 

natuurbescherming, organiseren van een eendaags festival in een Natura 2000-gebied is hiervan een 

voorbeeld. Het handhavingsbesluit op die ene dag uitprocederen is feitelijk niet mogelijk.  Een 

gedoogbeslissing, zeker een gedoogbeslissing onder voorwaarden, kan de concretisering van een 

wettelijke norm inhouden. Een voorbeeld daarvan is een gedoogbeslissing die aangeeft dat het 

bestuursorgaan niet handhaaft op het overtreden van de zorgplicht uit het Activiteitenbesluit 

milieubeheer, zolang de overtreder aan bepaalde voorwaarden voldoet. Op die zorgplicht mag het 

bestuursorgaan direct handhaven.218  Daarnaast kan op de overtreding van de voorschriften uit het 

Activiteitenbesluit milieubeheer ook direct een bestraffende sanctie volgen.219 Daarmee ontstaat een 

gelijk geval als de gevallen waarbij de A-G in diens conclusie over waarschuwingen de alternatieve weg 

voor het vinden van rechtsbescherming onevenredig bezwarend vond.220 Een vertaling van de vierde 

situatie lijkt daarom mogelijk. Gelet op de focus van deze scriptie op het ruimtelijk bestuursrecht valt 

de vijfde situatie buiten de scope van het onderzoek. De zesde situatie laat zich lastig vertalen naar 

gedoogbeslissingen, omdat gedoogbeslissingen naar hun aard vaak voor een lange of zelfs onbepaalde 

termijn gelden.  

3.5.2 Conclusie 

Hierboven is uiteengezet in welke gevallen op basis van de jurisprudentie van de bestuursrechter de 

alternatieve weg voor het vinden van rechtsbescherming onevenredig bezwarend is. Op basis van die 

jurisprudentie en de jurisprudentie die tot nu toe is gevormd over gedoogbeslissingen, moet de 

bestuursrechter bij gedoogbeslissingen de appellant ontvangen wanneer: 

- de overtreder een bestraffende sanctie riskeert bij het afwachten of uitlokken van een 

appellabel besluit; 

- de overtreding dermate incidenteel of kortdurend is, dat praktisch geen ruimte is voor 

rechtsbescherming via een appellabel besluit;  

- de gedoogbeslissing, bijvoorbeeld door de daaraan gekoppelde voorwaarden, een 

concretisering van een wettelijke norm inhoudt.  

 
216 ABRvS 5 december 2018, ECLI:NL:RVS:2018:3946, AB 2018/41 Ortlep. 
217 ABRvS 5 december 2018, ECLI:NL:RVS:2018:3946, AB 2018/41 Ortlep. 
218 Zie: ABRvS 10 augustus 2011, ECLI:NL:RVS:2011:BR4631. 
219 Op basis van artikel 1a onder 1° Wet op de economische delicten (WED) in combinatie met artikel 8.40, eerste 
lid Wet milieubeheer.  
220  Concl. A-G R.J.G.M. Widdershoven, ECLI:NL:RVS:2018:249, par. 5.10., bij ABRvS 2 mei 2018, 
ECLI:NL:RVS:2018:1449. 



 

Pagina 31 van 63 
 

Deze scriptie adviseert overtreders en derde-belanghebbenden die zich in een van die situaties 

bevinden daarom om rechtsbescherming te zoeken bij de bestuursrechter en adviseert de 

bestuursrechter om hen te ontvangen in hun beroep. 

3.6 TUSSENCONCLUSIE  
Uit artikel 8:1 Awb volgt dat de Nederlandse bestuursrechter in de basis slechts rechtsbescherming 

kan bieden tegen een Awb-besluit of daarmee gelijkgestelde handeling. De definitie van een Awb-

besluit is opgenomen in artikel 1:3, eerste lid Awb. Uit die definitie volgen enkele vereisten waaraan 

een bestuurshandeling moet voldoen om een besluit in de zin van de Awb te zijn. De handeling dient 

daarvoor (1) schriftelijk te zijn, (2) afkomstig te zijn van een bestuursorgaan, (3) van publiekrechtelijke 

aard te zijn en (4) een rechtshandeling in te houden. In de laatste vereiste leest de Afdeling dat een 

beslissing daadwerkelijk een verandering in het recht teweeg moet brengen. Hiervan is sprake 

wanneer de beslissing erop is gericht een bevoegdheid, recht of verplichting voor een of meer anderen 

te doen ontstaan of teniet te doen, dan wel de juridische status van een persoon of een zaak vast te 

stellen.  

Sinds de jaren zeventig van de vorige eeuw is de bestuursrechtelijke opvatting over de 

gedoogbeslissing in beweging. Deze rechtspraak begint in 1977 wanneer de ARRvS, toen nog onder de 

wet Arob, de gedoogbeslissing als een besluit aanmerkt. Op 15 april 1994 verlaat de Afdeling deze lijn 

voor wat betreft de weigering om te gedogen. De Afdeling overweegt dan dat de gedoogweigering 

geen besluit kan zijn, nu deze beslissing niet op enig rechtsgevolg is gericht. Vanaf 2003 is ook de 

intrekking van een gedoogbeslissing vanwege het ontbreken van rechtsgevolgen niet langer 

appellabel. In 2004 doet de Afdeling uitspraak over de permanente bewoning van volkstuinhuisjes in 

de Haarlemmermeer en herziet zij haar rechtspraak opnieuw. In die uitspraak overweegt de Afdeling 

dat de bestuursrechter gedoogbeslissingen slechts met het oog op de rechtsbescherming van derden 

als een besluit aanmerkt. Dit is sinds dat moment de vaste lijn van de Afdeling.   

In 2018 komt de vraag of een gedoogbeslissing een Awb-besluit is, opnieuw op de agenda bij de 

Afdeling. Alvorens over te gaan tot de beantwoording van die vraag, legt de Afdeling een verzoek tot 

het nemen van een conclusie neer bij A-G R.J.G.M. Widdershoven. De A-G komt tot de conclusie dat 

gedoogbeslissingen geen Awb-besluiten zijn. De A-G onderbouwt dit door aan te geven dat een 

gedoogbeslissing nooit op rechtsgevolgen is gericht en daarmee geen besluit in de zin van de Awb kan 

zijn.  

De A-G is wel van mening dat, als voor een derde of de overtreder een ‘reële behoefte aan 

rechtsbescherming bestaat’, de bestuursrechter de gedoogbeslissing met een Awb-besluit gelijk moet 

stellen. Dat zou zo moeten zijn als de alternatieve route waarlangs een belanghebbende een oordeel 

over de gedoogbeslissing kan krijgen onevenredig bezwarend is. Voor derden, die tot dan wel tegen 

een gedoogbeslissing konden opkomen, betekent dit een achteruitgang in de rechtsbescherming. 

Daarom adviseert de A-G de gedoogbeslissing, voor zover zij een weigering impliceert een bestuurlijke 

sanctie toe te passen, te beschouwen als een schriftelijke weigering om een besluit te nemen. Via 6:2 

(1) Awb is rechtsbescherming dan nog steeds mogelijk.  

Ook volgens de Afdeling zijn gedoogbeslissingen geen Awb-besluit. Ter onderbouwing van deze nieuwe 

lijn stelt de Afdeling, met de A-G, dat gedoogbeslissingen geen besluiten zijn, omdat de 

gedoogbeslissing niet op een rechtsgevolg gericht is. Gelijkstelling van een gedoogbeslissing aan een 

Awb-besluit blijft zeer uitzonderlijk, mogelijk, namelijk in gevallen waarin de alternatieve route 

waarlangs een belanghebbende een oordeel over de beslissing kan krijgen onevenredig bezwarend is. 
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In andere gevallen is rechtsbescherming bij de bestuursrechter, gelet op het besluitvereiste, niet 

mogelijk.  

De jurisprudentie over gedoogbeslissingen, kan samen met de (geringe) jurisprudentie over 

gedoogbeslissingen die tot nu toe is gevormd, een handvat bieden voor de rechtspraktijk. Daaruit 

volgen – kort samengevat – drie situaties waarin rechtsbescherming bij de bestuursrechter mogelijk 

moet zijn. Het gaat om situaties waarin: 

- de overtreder een bestraffende sanctie riskeert bij het afwachten of uitlokken van een 

appellabel besluit; 

- de overtreding dermate incidenteel of kortdurend is, dat er praktisch geen ruimte is voor 

rechtsbescherming via een appellabel besluit;  

- de gedoogbeslissing, bijvoorbeeld door de daaraan gekoppelde voorwaarden, een 

concretisering van een wettelijke norm inhoudt.  

Deze scriptie adviseert de overtreders en derde-belanghebbende die zich in een van die situaties 

bevinden daarom om rechtsbescherming te zoeken bij de bestuursrechter en de bestuursrechter om 

hen te ontvangen in hun beroep.    

  

De casus  

Voor de casus van T. en haar buurman uit de inleiding betekent het voorgaande dat voor hen geen 

rechtsbescherming openstaat bij de bestuursrechter. De gedoogbeslissing onder voorwaarden van het 

College is immers geen besluit.  

Op zowel T. als haar buurman zijn de drie situaties waarin de bestuursrechter heeft aangenomen dat de 

alternatieve route voor het vinden van rechtsbescherming onevenredig bezwarend is niet van toepassing. T. 

riskeert geen bestraffende sanctie, de overtreding is niet tijdelijk en de gedoogbeslissing houdt geen 

concretisering van een wettelijke norm in.  
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4 DE CIVIELE RECHTER 

Dit deelonderzoek gaat na of de civiele rechter rechtsbescherming kan bieden bij gedoogbeslissingen. 

Hiertoe behandelt dit hoofdstuk zowel de bevoegdheid van de civiele rechter als de ontvankelijkheid 

van de eiser, eerst in algemene zin, daarna toegespitst op gedoogbeslissingen. Afsluitend volgt een 

paragraaf waarin twee algemene obstakels op de weg naar rechtsbescherming via de civiele rechter 

rond bestuurshandelingen worden uiteengezet. 

4.1 DE BEVOEGDHEID VAN DE CIVIELE RECHTER 
Iedere rechter maakt in alle instanties zelf uit, uiteraard met toepassing van de (grond)wettelijke 

bepalingen, 221  wat zijn bevoegdheid is. 222  Op oudejaarsavond 1915 heeft de Hoge Raad het 

Guldemond/Noordwijkerhout-arrest gewezen over de bevoegdheid van de civiele rechter rond 

bestuurshandelingen gewezen.223  

4.1.1 Guldemond/Noordwijkerhout 

Aan dit het arrest Guldemond/Noordwijkerhout ligt een geschil ten grondslag tussen bloemist A. 

Guldemond uit Lisse en de gemeente Noordwijkerhout. Guldemond had ten behoeve van de 

bereikbaarheid van zijn bollen op zijn eigen grond een twaalf meter brede vaarsloot laten graven. In 

het voorjaar van 1914 stort de gemeente Noordwijkerhout de vaart van Guldemond vol, naar eigen 

zeggen op grond van de Gemeentewet, om de bruikbaarheid van de weg te garanderen. 

Guldemond achtte het handelen van de gemeente onrechtmatig en stapte naar de civiele rechter. De 

gemeente voerde verweer door te stellen dat de civiele rechter onbevoegd is kennis te nemen van het 

geschil, omdat de gemeente haar publieke taak uitvoert. Die publieke taak behelst de uitvoering van 

het toenmalige artikel 179h Gemeentewet, waaronder de zorg voor de instandhouding van wegen en 

wateren. In cassatie speelt in hoofdzaak dan ook de vraag of de civiele rechter bevoegd is bij een 

achterliggende publiekrechtelijke rechtsverhouding, namelijk een overheid die zijn publieke taak 

uitoefent.224  

De achterliggende rechtsverhouding vormde namelijk op dat moment, onder de fundamentum-

petendi-leer, het aanknopingspunt voor de bevoegdheid van de rechter. Was die rechtsverhouding 

publiekrechtelijk, dan verklaarde de civiele rechter zich onbevoegd. 225 In dit arrest breekt de Hoge 

Raad echter met de fundamentum-petendi-leer en vormt zij de nieuwe objectum-litis-leer.226 Deze leer 

houdt in dat het voorwerp van geschil bepalend is voor de vraag of de civiele rechter bevoegd is. Iets 

wat door Nieuwenhuis ooit “de leer van Ali Baba” werd genoemd: spreekt de eiser de juiste 

toverspreuk uit? Dan gaat de poort altijd open.227 De eiser doet dit door te stellen228 dat hij is getroffen 

 
221 Artikel 112, eerste lid Grondwet.  
222 Van Angeren 2021, p. 29-30.  
223 HR 31 december 1915, NJ 1916, 407 (Guldemond-Noordwijkerhout) 
224 Schlössels & Feteris 2015, p. V. 
225 Schlössels e.a. 2013, p. 354; Van Male 2015, p.165. 
226 Schlössels e.a. 2013, p. 353.  
227 Nieuwenhuis 1986. 
228 HR 9 november 1973, ECLI:NL:PHR:1973:AC1078; zie ook: Versteeg 1987, p. 123; Damen e.a. 2012, p. 404-

405. 
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in een door het civiel recht beschermd recht of belang.229 Dit geldt, zo blijkt uit dit arrest, ook als het 

overheidsgezag of een publieke taak in het geding is.230  

 

4.1.2 Latere rechtspraak 

Iets minder dan tien jaar later heeft de Hoge Raad zich uitgelaten over de bevoegdheid van de civiele 

rechter rond de schending van publiekrechtelijke voorschriften die een eiser treffen in een door het 

civiel recht beschermd belang. De Hoge Raad boog zich hierover in het Ostermann-arrest. 231 

Ostermann had schade geleden, omdat douanebeambten de wettelijke voorschriften hadden 

geschonden bij het uitvoeren van zijn partij plantenvet. In dit arrest stond de vraag centraal of een 

overheidsorgaan onrechtmatig handelt als het orgaan een wettelijk voorschrift overtreedt met een 

publiekrechtelijk karakter. De Hoge Raad trok vervolgens de lijn tussen het bestuursorgaan en de 

‘gewone’ burger gelijk door te overwegen dat: “hij die een wettelijk voorschrift overtreedt, een 

onrechtmatige daad pleegt, onverschillig of dat voorschrift een privaatrechtelijk dan wel een 

publiekrechtelijk karakter draagt”. Daarmee oordeelde de Hoge Raad dat de civiele rechter op basis 

van de objectum-litis-leer bevoegd is.232  

Uitbreiding tot het ongeschreven (publiek)recht, waaronder ongeschreven algemene beginselen van 

behoorlijk bestuur, volgde een flink aantal jaren later. De Hoge Raad heeft in twee uitspraken uit 1986 

en 1987 bevestigd dat de bevoegdheid van de civiele rechter om kennis te nemen van zaken waarbij 

een eiser is getroffen in een civiel recht, vanwege de schending van een ongeschreven (publiek) recht 

door een overheidsorgaan.233 Voor gedoogbeslissingen is dit, zoals hierna zal blijken, relevant. Dat 

komt doordat civielrechtelijke procedures rond bestuurshandelingen waarbij geen beroep openstaat 

bij de bestuursrechter, vaak steunen op de schending van een al dan niet ongeschreven algemeen 

beginsel van behoorlijk bestuur.  

4.2 DE BEVOEGDHEID VAN DE CIVIELE RECHTER BIJ GEDOOGBESLISSINGEN 
Uit het Guldemond-arrest en de latere rechtspraak volgt, zoals hierboven uiteengezet, dat de civiele 

rechter bevoegd is wanneer het voorwerp van het geschil civielrechtelijk van aard is. Van belang is 

daarbij dat de eiser zijn vordering civielrechtelijk inkleedt.234 Dit geldt ook voor de gedoogde of de 

derde die op zoek is naar rechtsbescherming tegen gedoogbeslissingen. Ook dan moet degene die 

wenst op te komen tegen de gedoogbeslissing stellen dat sprake is van de schending van een civiel 

recht.235   

4.2.1 De onrechtmatige daad 

Een sleutelpositie is weggelegd voor de ‘onrechtmatige daad’. 236  De vordering op grond van 

onrechtmatige daad op basis van artikel 6:162 Burgerlijk Wetboek (BW), vervult twee functies. De 

 
229Kortmann 2016, paragraaf 2.6.2; Schlössels 2015.   
230 Schlössels 2015, p.820. 
231 HR 20 november 1924, NJ 1925/89. 
232 Schlössels 2015, p.835; Van Angeren 2021, p.31 
233 HR 17 juni 1986, ECLI:NL:HR:1986:AO8410; HR 27 maart 1987, ECLI:NL:HR:1987:AG5565.  
234 Nieuwenhuis 1986.. 
235 De A-G bevestigt dit in de in paragraaf 2.5. behandelde conclusie: Concl. A-G R.J.G.M. Widdershoven, 
ECLI:NL:RVS:2019:86, par. 3.7 en 6.6, bij ABRvS 24 april 2019, ECLI:NL:RVS:2019:1356; Zie ook: Concl. A-G 
R.J.G.M. Widdershoven, ECLI:NL:RVS:2014:4116, par. 3.4, bij ABRvS 14 januari 2015, ECLI:NL:RVS:2015:14; 
Concl. A-G R.J.G.M. Widdershoven, ECLI:2014:2260, par. 3.5, bij ABRvS 17 september 2014, 
ECLI:NL:RVS:2014:3379. 
236 Van Maanen & De Lange 2005; Van Wijk, Konijnenbelt & Van Male 2011, p. 703. 
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eerste functie is formeel van aard. Het wetsartikel niet een basis waarop de eiser een vordering kan 

instellen.237 De tweede functie van het wetsartikel is meer inhoudelijk van aard en het artikel biedt 

houvast bij het beoordelen van de vordering. Daarbij absorbeert artikel 6:162 BW als het ware de 

publiekrechtelijke normen waar normaalgesproken de bestuursrechter ook aan toetst. Dit betekent 

dat de civiele rechter de bestuurshandeling toetst aan verdragen, europeesrecht, wetten in formele 

ene materiële zin, de algemene beginselen van behoorlijk bestuur en andere (on)geschreven 

rechtsnormen van publiekrechtelijke aard. 238  Is de bestuurshandeling in strijd met een van die 

publiekrechtelijke normen? Dan levert dit een onrechtmatige daad op.239   

Dat brengt met zicht mee dat de overtreder zou kunnen stellen dat het bestuursorgaan onrechtmatig 

handelt door bijvoorbeeld in strijd met een van de algemene beginselen van behoorlijk bestuur niet te 

gedogen. De vordering op grond van onrechtmatige daad vanwege de schending van een of meerdere 

algemene beginselen van behoorlijk bestuur is dan ook, in de spaarzame civielrechtelijke zaken over 

gedoogbeslissingen, steeds als vorm gebruikt om deze beslissingen voor te leggen aan de civiele 

rechter. In die zaken heeft de civiele rechter zichzelf steeds bevoegd geacht, omdat de 

gedoogbeslissing geen besluit in de zin van de Awb was. Waardoor rechtsbescherming bij de 

bestuursrechter niet mogelijk was.240 In de literatuur is de bevoegdheid van de civiele rechter in zaken 

waarin een gedoogbeslissing speelde dan ook steevast aangenomen.241 Ook de Afdeling heeft in een 

uitspraak uit 2006 expliciet overwogen dat overtreder een weg naar de civiele rechter openstaat bij, 

in dit geval de intrekking van, een gedoogbeslissing.242 Kort samengevat, is de civiele rechter in zaken 

tegen gedoogbeslissingen dus ook bevoegd zolang de eiser, in lijn met de jurisprudentie 

Guldemond/Noordwijkerhout, zijn vordering civielrechtelijk inkleedt.   

4.3 DE ONTVANKELIJKHEID VAN DE EISER  
Het feit dat de civiele rechter bevoegd is kennis te nemen van een vordering, wil niet zeggen dat de 

belanghebbende ook ontvankelijk is. De voorwaarden voor ontvankelijkheid worden hieronder 

uiteengezet.   

4.3.1 Algemene ontvankelijkheidseisen 

Als algemene eis stelt de civiele rechter, ook buiten de vorderingen in de publieke sfeer, dat een eiser 

voldoende belang moet hebben bij zijn vordering243 en dat de eiser daadwerkelijk ‘rechtens bestaat’, 

wat betekent dat hij in beginsel een rechtspersoon is of een natuurlijk persoon.244 Deze laatste eis is 

van formele aard en vormt voor de gemiddelde overtreder of derde niet het probleem.245 Het vereiste 

dat de eiser voldoende belang moet hebben bij de vordering daarentegen verdient op deze plaats 

verdieping.  

Het burgerlijk (proces)recht kent als hoofdregel dat zonder voldoende belang, niemand een 

rechtsvordering toekomt.246 De rechter is terughoudend met het afwijzen van een vordering op de 

 
237 Schlössels 2015, p. 834 
238 Zie: Schlössels 2015, p. 834-837. 
239 Zie ook: Van Angeren 2021, p. 30-31.  
240 Zie: Rb. Rotterdam (vzr.) 2 februari 2013, ECLI:NL:RBROT:2013:BZ1936; Rb. Oost-Brabant (vzr.) 25 mei 2017, 
ECLI:NL:RBOBR:2017:2815. 
241 Schlössels 2015, p.304 
242 ABRvS 5 juli 2006, ECLI:NL:RVS:2006:AY0332. 
243 Artikel 3:303 BW. 
244 Schlössels, Schutgens & Zijlstra 2019; Schutgens 2019, p. 203.   
245 Schlössels 2013, 363-364. 
246 Artikel 3:303 BW. 
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grond dat er niet voldoende belang bestaat.247 De eiser moet – kort samengevat –- met de vordering 

echter wel iets opschieten. Voor gedoogbeslissingen twijfelt de A-G, in zijn hierboven behandelde 

conclusie over de Bladelse gedoogbeslissing, over het (bestuursrechtelijke) procesbelang van de 

overtreder en de derde. 248  Hoewel het procesbelang verschilt in het civiel recht en het 

bestuursrecht,249 is de overweging van de A-G ook voor het civiel recht van belang. De A-G overweegt 

namelijk dat de overtreder niets op kan schieten met een procesgang tegen een gedoogbeslissing, 

omdat het bestuursorgaan zijn overtreding al gedoogt. Daarmee zou eiser ook naar civiel recht geen 

(proces)belang hebben. Daarmee gaat de A-G echter voorbij aan de feitelijke verplichtingen en 

belemmeringen die gedoogbeslissingen met zich meebrengen, bijvoorbeeld door de voorwaarden die 

door het bestuursorgaan aan een gedoogbeslissing zijn verbonden. In het opheffen van die 

beperkende voorwaarden kan het (proces)belang van de eiser liggen.  

4.3.2 Voorrangregel 

Naast de reguliere eisen aan de ontvankelijkheid uit het burgerlijk (proces)recht, gebruikt de civiele 

rechter de ontvankelijkheid ook als middel om te voorkomen dat de bestuursrechtelijke rechtsgang 

wordt ondermijnd.250  Uit de jurisprudentie volgt dat de inzet van dit middel wenselijk is uit het 

oogpunt van rechtszekerheid, 251  het voorkomen van tegengestelde uitspraken, 252  een duidelijke 

taakverdeling tussen beide rechters253 en, daaruit voortvloeiend, de specialiteitsgedachte.254 

Als voor de eiser een met voldoende waarborgen omklede rechtsbeschermingsmogelijkheid openstaat 

(of stond) bij de bestuursrechter, dan geeft de civiele rechter als hoofdregel voorrang aan de 

bestuursrechter.255 Hij verklaart de eiser in dat geval niet ontvankelijk. 256 In de volgende paragraaf 

wordt deze ontvankelijkheidseis aan de hand van het Changoe-arrest verder uitgewerkt. Het Changoe-

arrest is niet het kernarrest bij dit leerstuk. Het leerstuk heeft zich namelijk mettertijd in meerdere 

arresten gevormd.257 Het Changoe-arrest biedt echter wel een kernachtige weergave van de leer die 

goed bruikbaar is voor de verdere uitwerking.  

4.3.3 Mate van rechtsbescherming 

In het Changoe-arrest258 heeft de Hoge Raad overwogen dat de civiele rechter “de eiser niet ontvankelijk 

[…, KV] verklaart wanneer, kort gezegd, de administratieve rechter voldoende rechtsbescherming 

biedt”.  

Uit de jurisprudentie en literatuur volgt dat de rechtsbescherming op twee manieren ‘voldoende’ moet 

zijn. Ten eerste moet de bestuurlijke rechtsgang met voldoende waarborgen omkleed zijn.259 Hoewel 

dit onderdeel van de ontvankelijkheidsleer niet vergaand is uitgewerkt in de jurisprudentie of 

 
247 HR 17 september 1993, ECLI:NL:HR:1993:ZC1058. 
248 Concl. A-G R.J.G.M. Widdershoven, ECLI:NL:RVS:2019:86, par. 6.9. 
249 Vergelijk de standaard overwegingen in bijvoorbeeld: HR 11 april 2014, ECLI:NL:HR:2014:878, BNB 2014/122 
en CRvB 26 mei 2021, ECLI:NL:CRVB:2021:1265.  
250 Schlössels, Schutgens & Zijlstra 2019, p. 140-141; Schutgens 2019, p. 203.   
251 HR 2 juni 1995, ECLI:NL:HR:1995:ZC1744. 
252 HR 16 mei 1986, ECLI:NL:PHR:1986:AC9347. 
253 HR 17 december 2004, ECLI:NL:PHR:2004:AO9556. 
254  HR 26 februari 1988, ECLI:NL:PHR:1988:AB9183; HR 31 mei 1991, ECLI:NL:HR:1991:ZC0261 (Van 

Gog/Nederweert); HR 28 oktober 1994, ECLI:NL:HR:1994:ZC1506. 
255 Schlössels 2015, p.820. 
256 Schlössels e.a. 2013, p. 352.  
257 Zie bijvoorbeeld: HR 31 mei 1991, ECLI:NL:HR:1991:ZC0261 (Van Gog/Nederweert).  
258 HR 28 februari 1992, ECLI:NL:HR:1992:ZC0527, AB 1992/301 m.nt. F.H. van der Burg (Changoe).  
259 Kortmann 2016, paragraaf 2.6.4. 
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literatuur, lijkt de rechtsgang in elk geval te moeten voldoen aan de eisen van artikel 6 EVRM.260 Die 

eisen houden in: 1) het recht op een eerlijke en openbare behandeling, 2) het beginsel van de redelijke 

termijn, 3) de voorwaarde van een onafhankelijk en onpartijdig gerecht dat bij wet is ingesteld en 4) 

het vereiste van de openbaarheid van de uitspraak. Ten tweede moet er voldoende ruimte zijn voor de 

eiser om zich bij een bestuursrechter te melden. Dit is het geval wanneer voor de eiser een 

rechtsbeschermingsmogelijkheid bij de bestuursrechter openstaat of heeft opengestaan.261  

Bij het beantwoorden van de ontvankelijkheidsvraag kan de eiser zich grofweg in twee 

situaties bevinden:  

1) de situatie waarin de bestuursrechter voor de eiser voldoende rechtsbescherming biedt; 

en 

2) de situatie waarin de bestuursrechter voor de eiser onvoldoende rechtsbescherming 

biedt.262 

De verdere behandeling van deze twee situaties volgt hieronder.   

4.3.4 Voldoende rechtsbescherming 

In de eerste situatie is hierboven is de civiele rechter bevoegd, zolang de eiser zijn vordering 

civielrechtelijk inkleedt. Echter, omdat de bestuursrechter in deze situatie voldoende 

rechtsbescherming biedt, verleent de civiele rechter aan de bestuursrechter voorrang zolang de eiser 

nog via een bezwaar- of beroepsprocedure rechtsbescherming kan vinden.263 De civiele rechter zal de 

vordering van de eiser in dat geval dan ook niet-ontvankelijk verklaren.264 Dit is bijvoorbeeld het geval 

bij een ‘gewoon’ appellabel besluit, zoals het vaststellingsbesluit van een bestemmingsplan waarbij de 

beroepstermijn nog loopt. Ook een vordering waarmee de eiser probeert iets gedaan te krijgen via de 

civiele rechter, waarvoor hij zich tot de bestuursrechtelijke rechtsgang moet wenden, leidt tot niet-

ontvankelijkheid. 265  Een voorbeeld hiervan is een situatie waarbij een eiser bij een 

kortgedingprocedure voor de civiele rechter via een vordering uit onrechtmatige daad vordert om de 

uitvoering van een handhavingssanctie op te schorten tot na de beoordeling van de hoofdzaak door 

de bestuursrechter. Hiervoor staat immers de voorlopige voorzieningsprocedure bij de 

bestuursrechter open.266  

Schematisch samengevat, volgt het volgende voor de situatie waarin de bestuursrechter voor de eiser 

voldoende rechtsbescherming biedt:267  

 

 
260 Kortmann 2006, paragraaf 8.8; Kortmann 2019, p.500-502. 
261 HR 25 november 1977, ECLI:NL:PHR:1977:AC6111. 
262 Schlössels & Zijlstra 2016, p. 266; Huisman 2015; Schlössels e.a. 2013, p. 363-364. 
263 Van Angeren 2021, p. 44; Zie ook Schlössels & Zijlstra 2016, p.268. 
264 Van Angeren 2021, p. 41-62; Zie ook Schlössels & Zijlstra 2016, p.268. 
265 Van Angeren 2021, p. 45; Zie ook Schlössels & Zijlstra 2016, p.268; Van de Sande 2015, p.265. 
266 Artikel 8.81 Awb; Schlössels e.a. 2013, p. 364.  
267 Dit schema is een aangepaste variant van Schlössels & Zijlstra 2016, p.268. 

1. De civiele rechter is bevoegd. 

2. De civiele rechter geeft voorrang aan de bestuursrechter door de vordering van de eiser 

niet-ontvankelijk te verklaren wanneer: 

a. de eiser rechtsbescherming kan vinden in een bezwaar- of beroepsprocedure; 

b. de eiser iets vordert wat hij bij de bestuursrechter had kunnen bewerkstelligen.  
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4.3.5 Onvoldoende rechtsbescherming 

In de situatie waarin de bestuursrechter de eiser onvoldoende rechtsbescherming biedt, is de civiele 

rechter ook bevoegd als de eiser de vordering civielrechtelijk inkleedt. De civiele rechter hoeft in dit 

geval geen voorrang te verlenen aan de bestuursrechter, aangezien deze geen rechtsbescherming 

biedt. Dit kan grofweg drie oorzaken hebben: 268 

a) de eis betreft een handeling269 die geen Awb-besluit is en daar ook niet aan gelijkgesteld is 

voor bezwaar of beroep;270  

b) de eis betreft een handeling die wel een Awb-besluit is, maar waarvoor beroep bij de 

bestuursrechter is uitgesloten;271 

c) de eis betreft een handeling die wel een Awb-besluit is en waartegen beroep mogelijk is, maar 

waarbij de eiser niet beroepsgerechtigd is.272  

4.3.5.1 Het arrest Leenders/Ubbergen 

De Hoge Raad heeft in het arrest Leenders/Ubbergen273 de ontvankelijkheidsleer voor situaties waarin 

de bestuursrechter onvoldoende rechtsbescherming biedt, verder uitgewerkt. Deze zaak richtte zich 

primair op de algemeen verbindende voorschriften, oorzaak (b) uit bovenstaande opsomming, maar 

de argumentatielijn van dit arrest is later doorgetrokken naar de andere oorzaken (a &c).274   

De casus die ten grondslag lag aan de zaak Leenders/Ubbergen vond zijn oorsprong in de APV van de 

gemeente Ubbergen. De betreffende APV verbood Leenders levensmiddelen B.V. zonder ontheffing 

van het ventverbod vanuit diens SRV-wagen op gemeentelijk grondgebied te verkopen. Leenders 

vorderde bij de civiele rechter schadevergoeding op grond van een onrechtmatige daad. Daaraan legde 

hij ten grondslag dat de gemeente onrechtmatig handelde door de vaststelling en handhaving van een 

verordening die strijdig is met de Vestigingswet bedrijven. De gemeente Ubbergen voerde als verweer 

onder meer aan Leenders niet-ontvankelijk moest worden verklaard omdat hij rechtsbescherming kon 

vinden door een handhavingsbesluit uit te lokken.  

De Hoge Raad ging in dit verweer niet mee en overwoog dat de civiele rechter niet van de eiser kan 

verlangen dat de eiser het op een strafvervolging of toepassing van bestuursdwang laat aankomen om 

de onrechtmatigheid van het Awb-besluit te laten toetsen.275 Daar voegt de Hoge Raad aan toe dat de 

civiele rechter “met het oog op een doeltreffende waarborg tegen misverstanden” van de eiser ook 

niet mag verlangen dat hij een aanvraag indient tot het nemen van een Awb-besluit, met als enige 

reden om de onrechtmatigheid van het eerdere handelen te toetsen via de daartegen openstaande 

rechtsbeschermingsmiddelen.276  

De algemene regel uit het arrest Leenders/Ubbergen is dan ook dat de civiele rechter via zijn 

ontvankelijkheidstoets niet van een eiser verwacht dat deze rechtsbescherming zoekt bij de 

bestuursrechter door een appellabel besluit af te wachten of uit te lokken, als die weg voor de eiser 

onevenredig bezwarend is.  

 
268 Schlössels & Zijlstra 2016, p. 266. 
269 In alle drie de oorzaken voor handelen ook na laten worden gelezen.  
270 Zie hoofdstuk 2 van deze scriptie voor het belang van het besluit voor rechtstoegang 
271 Een besluit als bedoeld in artikel 8:3 Awb, 6:3 Awb.  
272 Bijvoorbeeld omdat de eiser geen belanghebbende is.  
273 HR 11 oktober 1996, ECLI:NL:HR:1996:ZC2169 (Leenders/ Ubbergen). 
274  Zie bijvoorbeeld: HR 17 september 1982, ECLI:NL:HR:1982:AG4439; HR 18 december 1992, 

ECLI:NL:HR:1992:ZC0808.  
275 HR 11 oktober 1996, ECLI:NL:HR:1996:ZC2169, r.o. 3.4.3.  
276 HR 11 oktober 1996, ECLI:NL:HR:1996:ZC2169, r.o. 3.4.4.  
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4.3.5.2 Direct en indirect werkende handelingen 

De ontvankelijkheidsleer uit het arrest Leenders/Ubbergen is in de rechtspraak van de Hoge Raad 

veelvuldig bevestigd. 277  Echter, door de jaren heen heeft wel een nuancering van deze lijn 

plaatsgevonden. De nuancering houdt in dat op het antwoord op de vraag wanneer het uitlokken van 

een appellabel besluit ‘onevenredig bezwarend’ is, ervan afhangt of de handeling van het 

bestuursorgaan direct dan wel indirect werkt ten opzichte van de eiser. 278   

In het SCAU/universiteiten-arrest benoemd de Hoge Raad dit verschil tussen directe en indirecte 

werking expliciet: 

“(…) Het middel bestrijdt terecht niet dat deze mogelijkheid [exceptieve toetsing, KV] 

meebrengt dat de belanghebbende in de bestuursrechtelijke rechtsgang voldoende 

rechtsbescherming geniet in een geval zoals hier aan de orde, waarin het betrokken voorschrift 

eerst tot toepassing komt door een besluit dat voor bezwaar en beroep vatbaar is en de 

belanghebbende derhalve de werking van dat voorschrift uitsluitend ondervindt langs de weg 

van een daarop gebaseerd besluit (vgl. HR 22 mei 2015, ECLI:NL:HR:2015:1296 (Staat/Privacy 

First), rov. 3.3.3). Op dit punt bestaat een verschil met het geval dat de belanghebbende de 

werking van het betrokken voorschrift rechtstreeks ondervindt. In dat geval is de 

belanghebbende in een vordering bij de burgerlijk rechter die erop gericht is een oordeel over 

de verbindendheid of de rechtmatigheid van het voorschrift te verkrijgen, in beginsel wel 

ontvankelijk (…).”279 

De handelingen van een bestuursorgaan die direct werken ten opzichte van de eiser behoeven geen 

aanvullend Awb-besluit. 280  Een voorbeeld hiervan is het ventverbod van de Ubbergse APV, dat 

Leenders direct verbood vanuit zijn SRV-wagen te verkopen. 281  Het grote verschil met indirect 

werkende handelingen is dat het bestuursorgaan deze beslissingen direct kan opvolgen met 

bestuurlijke of strafrechtelijke sancties. 282  In de zaak Leenders/Ubbergen, bijvoorbeeld, kon het 

bestuursorgaan de APV, de direct werkende handeling, direct opvolgen met een sanctie. Uit het arrest 

Leenders/Ubbergen en latere jurisprudentie volgt dat, omdat het bestuursorgaan deze beslissingen 

direct kan opvolgen met bestuurlijke of strafrechtelijke sancties, het onevenredig bezwarend is om 

een nader Awb-besluit af te wachten. 283 De eiser komt in deze gevallen direct in aanmerking voor 

rechtsbescherming bij de civiele rechter; zijn vordering is in deze gevallen ontvankelijk.284  

De handelingen van een bestuursorgaan die indirect werken ten opzichte van de eiser, behoeven 

daarentegen wel een aanvullend Awb-besluit om te werken ten opzichte van een eiser. 285  Een 

voorbeeld hiervan is de regeling die indirect verplichte tot de afgifte van een vingerafdruk voor een 

paspoort uit de zaak Privacy First c.s./Staat.286 Zoals ook volgt uit de overweging van de Hoge Raad is 

 
277 Zie paragraaf 4.1 van deze scriptie.  
278 Zie: Eijlander 1999.  
279 HR 3 juni 2016, ECLI:NL:HR:2016:1049, r.o. 4.2.2. 
280Mok & Tjittes, RMThemis 1995, p. 402.  
281 HR 11 oktober 1996, ECLI:NL:HR:1996:ZC2169; Zie ook: HR 3 juni 2016, ECLI:NL:HR:2016:1049, r.o. 4.2.2. 
282 Schutgens 2017, p. 105-110. 
283 Zie paragraaf 4.1. van deze scriptie.  
284 Schutgens 2017, p. 105-110 
285 Schutgens 2017, p.99-101. 
286  HR 22 mei 2015, ECLI:NL:HR:2015:1296; Naast de stichting Privacy First waren ook enkele natuurlijke 

personen als oorspronkelijke eisers in de zaak betrokken. Het verschil in of het afwachten van een nader besluit 

onevenredig bezwarend was stamt in deze zaak dus niet uit het feit dat de regeling niet direct werkt tegen de 

stichting omdat deze geen paspoort kan aanvragen.  
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er geen verplichting om een vingerafdruk direct af te geven, maar is het een voorwaarde bij de 

aanvraag en afgifte van een paspoort.287 De lijn die de Hoge Raad heeft uitgezet, 288 is dat bij deze 

indirect werkende handelingen het afwachten of uitlokken van een nader appellabel besluit in beginsel 

niet onevenredig bezwarend is. De eiser kan vervolgens via de rechtsbeschermingsmogelijkheid tegen 

dit appellabele besluit ook rechtsbescherming vinden ten aanzien van de beslissing. De vordering van 

de eiser is in deze gevallen niet-ontvankelijk. 289 

Schematisch samengevat, geldt het volgende voor de situatie waarin de bestuursrechter voor de eiser 

onvoldoende rechtsbescherming biedt:290  

 

 

4.4 DE ONTVANKELIJKHEID VAN DE EISER BIJ GEDOOGBESLISSINGEN 
Deze paragraaf behandelt de ontvankelijkheidseisen voor zowel de overtreder als de derde die op zoek 

is naar rechtsbescherming tegen gedoogbeslissingen. De ontvankelijkheid van belangenorganisaties 

tegen gedoogbeslissingen vallen buiten het bereik van deze scriptie.291 

4.4.1 De bestuursrechter biedt onvoldoende rechtsbescherming 

Zoals in hoofdstuk 3 is geconcludeerd, kan de eiser sinds de uitspraak van de Afdeling in de Bladelse 

gedoogbeslissingen in beginsel292 geen rechtsbescherming meer vinden bij de bestuursrechter. Dit 

komt doordat de toegang tot de bestuursrechter een besluit of een daaraan gelijkgestelde handeling 

vereist en gedoogbeslissingen dit volgens de Afdeling niet zijn. Met betrekking tot gedoogbeslissingen 

is derhalve sprake van een situatie waarin de bestuursrechter de eiser onvoldoende 

rechtsbescherming biedt.  

Zoals door de Afdeling ook overwogen is,293 kan de eiser wel bestuursrechtelijke rechtsbescherming 

ten aanzien van gedoogbeslissingen vinden door een appellabel besluit af te wachten of uit te 

 
287 HR 22 mei 2015, ECLI:NL:HR:2015:1296, r.o. 3.3.2.  
288  HR 9 juli 2010, ECLI:NL:HR:2010:BM2314 (Staat/Vreemdelingenorganisaties); HR 22 mei 2015, 

ECLI:NL:HR:2015:1296; HR 3 juni 2016, ECLI:NL:HR:2016:1049. 
289 HR 22 mei 2015, ECLI:NL:HR:2015:1296, r.o. 3.3.2; Schutgens 2017, p.99-101 
290 Dit schema is een aangepaste variant van Schlössels & Zijlstra 2016, p.268 
291 Zie daarvoor bijvoorbeeld: Schutgens 2017, p.101-105. 
292  Rechtsbescherming is, zoals hiervoor uiteengezet, wel mogelijk als de alternatieve weg naar 
rechtsbescherming ‘onevenredig bezwarend’ is. 
293 ABRvS 24 april 2019, ECLI:NL:RVS:2019:1356, r.o. 16.  

1. De civiele rechter is bevoegd. 

2. De civiele rechter geeft voorrang aan de bestuursrechter door de vordering van de eiser 

niet-ontvankelijk te verklaren wanneer: 

a. het afwachten of uitlokken van een Awb-besluit niet onevenredig bezwarend is.  

3. Bij het beantwoorden van de vraag of een appellabel besluit afwachten of uitlokken 

onevenredig bezwarend is, geldt dat in beginsel: 

a. bij handelingen die direct werken ten opzichte van de eiser, dit besluit afwachten 

of uitlokken onevenredig bezwarend is;  

b. bij handelingen die indirect werken ten opzichte van de eiser, dit besluit afwachten 

of uitlokken niet onevenredig bezwarend is.  
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lokken.294 De overtreder kan dit door bijvoorbeeld bekomen door een vergunning of ontheffing aan te 

vragen die zijn situatie legaliseert of door een handhavingsbesluit uit te lokken. Ten aanzien van het 

handhavingsbesluit of de weigering om te legaliseren, kan hij vervolgens rechtsbescherming vinden 

binnen het bestuurs(proces)recht. De derde kan rechtsbescherming vinden door een verzoek om 

handhaving in te dienen en vervolgens tegen de weigering daarvan op te komen binnen het 

bestuurs(proces)recht.  

Hierboven is geconstateerd dat de civiele rechter voorrang geeft aan de bestuursrechter, door de 

vordering van de eiser niet-ontvankelijk te verklaren, wanneer het afwachten of uitlokken van een 

appellabel besluit niet onevenredig bezwarend is. Wil de overtreder of derde dus toegang tot de civiele 

rechter krijgen, dan moet hij onderbouwen waarom het onevenredig bezwarend is om de hierboven 

beschreven appellabele besluiten af te wachten of uit te lokken. Over wanneer de civiele rechter het 

afwachten of uitlokken van een appellabel besluit over een gedoogbeslissing onevenredig bezwarend 

vindt, bestaat (nog) geen jurisprudentie.  

4.5 HANDVATEN VOOR DE RECHTSPRAKTIJK  
Deze scriptie probeert handvaten te geven voor de rechtspraktijk na de uitspraak over de Bladelse 

gedoogbeslissing. De paragrafen hieronder beoordelen daarom de ontvankelijkheid van de eiser bij de 

civiele rechter in een gedoogzaak aan de hand van het arrest Leenders/Ubbergen en de nuancering 

daarop langs de directe of indirecte werking van de handeling zoals hierboven uiteengezet. Daarbij 

speelt ook het hierna te behandelen leerstuk van de feitelijke verplichtingen en belemmeringen een 

rol.  

Zowel de nuancering uit de Leenders/Ubbergen-jurisprudentie als de leer van feitelijke verplichtingen 

en belemmeringen, zijn ontstaan rond algemeen verbindende voorschriften (AVV). Deze twee 

leerstukken toepassen op gedoogbeslissingen is verdedigbaar. Ten eerste omdat de 

Leenders/Ubbergen--jurisprudentie al buiten algemeen verbindende voorschriften toepassing vindt, 

bijvoorbeeld bij beleidsregels.295 Ten tweede, omdat Schutgens en Van Ommeren in de literatuur – 

kort samengevat – de feitelijke verplichtingen en belemmeringen ophangen aan de handelingen van 

een bestuursorgaan zonder het nemen van een Awb-besluit, niet zonder het uitvaardigen van een 

AVV.296 Ten derde, omdat, meer in algemene zin, beide leerstukken zien op (vermeend) onrechtmatig 

handelen waartegen geen directe, maar wel indirecte rechtsbescherming bij de bestuursrechter 

openstaat. 

4.5.1 Gedoogbeslissingen als direct werkende handelingen 

Gedoogbeslissingen kunnen als direct werkende handelingen worden aangemerkt, omdat de situatie 

rond gedoogbeslissingen vergelijkbaar is met de casus van Leenders in zijn geschil met de gemeente 

Ubbergen. Een bestuursorgaan kan de intrekking van de gedoogbeslissing of de gedoogweigering 

namelijk direct opvolgen met bestuurlijke of strafrechtelijke sancties, 297  net zoals de gemeente 

Ubbergen direct kon handhaven op de overtreding van de APV door Leenders. Daarnaast volgt de 

directe werking van gedoogbeslissingen ook uit de feitelijke verplichting of belemmering die de 

gedoogbeslissing met zich meebrengt.  

 
294 Of een daaraan gelijkgesteld besluit.  
295 Rb. Noord-Holland (vzr.) 12 november 2021, ECLI:NL:RBNHO:2021:10269. 
296 Zie Van Ommeren 1996, p. 84; Schutgens 2017, p. 105-110 
297 HR 11 oktober 1996, ECLI:NL:HR:1996:ZC2169. 
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4.5.1.1 Feitelijke verplichting 

Van een feitelijke verplichting is volgens Van Ommeren sprake als een handeling van een 

bestuursorgaan een feitelijke constellatie schept die een persoon tot een bepaald gedrag dwingt, 

zonder een Awb-besluit in te houden.298 Een feitelijke verplichting die volgt uit een gedoogbeslissing 

kan bijvoorbeeld een voorwaarde van een gedoogbeslissing zijn die, hoewel de gedoogbeslissing geen 

Awb-besluit is, de overtreder toch dwingt tot gedrag conform die voorwaarde. Hetzelfde geldt voor de 

intrekking of gedoogweigering die, uit angst voor uiteindelijke handhaving, de facto dwingt tot een 

beëindiging van de overtreding. Een andere redeneerlijn is dat de feitelijke verplichting altijd al heeft 

bestaan. Immers, de overtreder was altijd in overtreding van een regel die hem tot een bepaald gedrag 

poogde te dwingen. Echter, de dwang om het gedrag na te leven kan vergroten, als het bestuur 

duidelijk uit dat ze deze overtreding niet (langer) gedoogt. Een zuivere gedoogbeslissing zonder 

verdere voorwaarde bevat geen feitelijke verplichting, omdat die beslissing niet dwingt tot bepaald 

gedrag. Een gedoogbeslissing of de weigering te gedogen, de intrekking en wijziging van een 

gedoogbeslissing dwingen een derden niet tot bepaald gedrag. Van een feitelijke verplichting voor een 

derden is daarom geen sprake.  

4.5.1.2 Feitelijke belemmering 

Van een feitelijke belemmering is volgens Schutgens sprake als het bestuursorgaan een omgeving 

schept welke in feite iemands vrijheid beperkt zonder een Awb-besluit in te houden.299 Voor de derde 

kan de gedoogbeslissing of de wijziging van die beslissing een feitelijke belemmering inhouden, omdat 

dit kan leiden tot een inperking van diens vrijheid. Bijvoorbeeld, omdat hij daardoor een bouwwerk 

moet dulden dat in strijd met het bestemmingsplan is geplaatst. Een feitelijke verplichting behelst 

bijvoorbeeld de beperking van iemands vrijheid in de zin van een feitelijke belemmering. Daardoor 

bestaat in alle gevallen waarbij in de vorige sub paragraaf een feitelijke verplichting voor de overtreder 

is geconstateerd, ook een feitelijke belemmering.   

4.5.1.3 Advies 

Hierboven is uiteengezet op welke manier gedoogbeslissingen direct werkende handelingen kunnen 

zijn. De standaardlijn in de jurisprudentie ten aanzien van direct werkende handelingen is dat een 

vordering die hierop ziet ontvankelijk is bij de civiele rechter.300 Op basis van het bovenstaande is het 

advies aan een eiser die directe werking van een gedoogbeslissing ervaart, rechtsbescherming te 

zoeken bij de civiele rechter en het advies aan de civiel rechter om deze eiser ontvankelijk te verklaren 

in zijn vordering.  

4.5.2 Gedoogbeslissingen als indirect werkende handelingen 

De gedoogbeslissingen kunnen ook indirect werkende handelingen zijn. Dit sluit niet aan bij de 

redeneerlijn in het Leenders/Ubbergen-arrest, maar wel bij de uitspraak van de Afdeling over de 

Bladelse gedoogbeslissing. In die redeneerlijn is een gedoogbeslissing niet op rechtsgevolg gericht en 

is dus altijd een tweede beslissing nodig om tot een rechtsgevolg te komen. Dit sluit aan bij indirect 

werkende handelingen waarvoor ook altijd een tweede beslissing nodig is voor de handeling om ten 

opzichte van de eiser te werken.   

Uit de in de vorige paragraaf beschreven jurisprudentielijn volgt dat bij indirect werkende handelingen 

de eiser in beginsel zonder bezwaar een nader Awb-besluit kan afwachten. Waarna eiser bij de 

 
298 Van Ommeren 1996, p. 84. 
299 Schutgens 2017, p. 105-110 
300 HR 3 juni 2016, AB 2016/268, r.o. 4.2.2.   
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rechtsbeschermingsmogelijkheid tegen dit nadere Awb-besluit ook rechtsbescherming kan vinden 

tegen de indirect werkende handeling.301 

Door verschillende auteurs302 is bepleit dat de civiele rechter ook bij indirect werkende handelingen 

een grondslag heeft om de vordering van een eiser ontvankelijk te verklaren. Daarvoor zijn grofweg 

twee motieven aangevoerd: 

1. het nadeel van het uitlokken van een Awb-besluit kan fors zijn; 

2. indirect werkende handelingen kunnen al voorafgaand aan een Awb-besluit tot 

gedragsaanpassing dwingen. 

4.5.2.1 Fors nadeel 

Het eerste motief, dat het nadeel van het uitlokken van een Awb-besluit fors kan zijn bij indirect 

werkende handelingen, is terug te vinden in het commentaar op het eerder behandelde Privacy-First-

arrest. De eisers in dit arrest konden zich niet vinden in de verplichte vingerafdruk op het nieuwe 

paspoort. In het commentaar is gesteld dat het feit dat de eisers wanneer zij de rechtmatigheid van de 

Paspoortwet willen toetsen bij de bestuursrechter mogelijk jaren zonder paspoort zouden zitten.303 

Dit is volgens het commentaar een dusdanig groot nadeel is dat hierdoor niet gerechtvaardigd kan 

worden dat de toegang tot de burgerlijke rechter wordt geblokkeerd. 304  Deze redenering is 

vergelijkbaar met de redenering van de Hoge Raad in het arrest Leenders/Ubbergen. 305  Een 

gelijkaardig commentaar is ook geleverd op het SCAU-arrest. In dit arrest lag het grote nadeel in het 

feit dat de student voor een appellabel besluit een inschrijving aan de universiteit nodig had en tegelijk 

met die inschrijving ook het collegegeld verschuldigd was. Een besluit uitlokken was in deze zaak dus 

niet zonder risico, omdat bij verlies van de rechtsgang de student immers het collegegeld onverkort 

verschuldigd was. In beide arresten wees de Hoge Raad het nadeel bij het uitlokken van een Awb-

besluit echter af als reden om een vordering toch ontvankelijk te verklaren. Daarbij wees de Hoge Raad 

op de mogelijkheid in het bestuursrecht om een voorlopige voorziening aan te vragen om het nadeel 

te beperken. 306  Omdat er geen jurisprudentie is om dit in de literatuur benoemde motief te 

ondersteunen, is de conclusie in deze scriptie dat bij indirecte handelingen waarbij een fors nadeel 

kleeft aan het uitlokken of afwachten van een appellabel besluit, een belanghebbende deze route 

dient te lopen.  

4.5.2.2 Gedragsaanpassing 

Het tweede motief, het feit dat indirect werkende handelingen al voor een Awb-besluit tot een 

gedragsaanpassing dwingen, sluit aan bij de eerder behandelde feitelijke verplichtingen. 307  In de 

jurisprudentie is voor dit motief wel steun te vinden. De Hoge Raad heeft zich hierover namelijk 

uitgelaten in een geschil tussen de gemeente Haarlemmermeer en de luchthaven Schiphol.308 In deze 

 
301  HR 9 juli 2010, ECLI:NL:HR:2010:BM2314; HR 22 mei 2015, ECLI:NL:HR:2015:1296; HR 3 juni 2016, 

ECLI:NL:HR:2016:1049. 
302 Kortmann 2019, p. 505-507; Schutgens 2017. 
303 Schuurmans 2015, p. 8.  
304 Schutgens 2017, p.99-101. 
305 HR 11 oktober 1996, ECLI:NL:HR:1996:ZC2169 (Leenders/ Ubbergen), r.o. 3.4.4. 
306 HR 03 juni 2016, ECLI:NL:HR:2016:1049, AB 2016/268, m.nt. F.J. van Ommeren en C.N.J. Kortmann; 
Schutgens 2017, p.99-101. 
307 Zie hiervoor, van een feitelijke verplichtingen is sprake als een handeling van een bestuursorgaan een feitelijke 
constellatie schept die een persoon tot bepaald gedrag dwingt, zonder een Awb-besluit in te houden.  
308  HR 17 september 1999, ECLI:NL:HR:1999:ZC2967; Zie ook: Hof Amsterdam 14 september 2000, 

ECLI:NL:GHAMS:2000:AH8238; Schutgens 2009, hfst. 8. 
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zaak stond de vraag centraal of Schiphol de rechtmatigheid van de aangekondigde nieuwe 

gemeentelijke belasting kon laten toetsen bij de civiele rechter, ook al bestond de mogelijkheid om de 

heffingsaanslag af te wachten en tegen dit appellabele besluit te procederen. Het Hof overwoog, en 

de Hoge Raad liet in stand, dat de luchthaven Schiphol het risico zou lopen om (extra) schade te lijden 

in de vorm van een later nutteloos gebleken investering in de bedrijfsapparatuur, als ze een uitspraak 

over een appellabel besluit zou afwachten.309  De gedragsverandering in deze zaak ging over een 

kostbare investering in de software noodzakelijk voor de doorberekening van de belasting aan de 

reizigers. 310 Een gelijkaardige gedragsaanpassing vormde de basis voor een ontvankelijke vordering in 

een zaak over toeristenbelasting in Enkhuizen. Een rederij stelde in die zaak dat de nieuwe 

belastingverordening van Enkhuizen in strijd is met de Gemeentewet. Die wet zou namelijk in de weg 

staan dat de rederij vermakelijkhedenbelasting verschuldigd is voor iedere passagier die in Enkhuizen 

voet aan wal zet. De gedragsaanpassing omvat in dit geval dat de rederij de toegangsprijzen diende 

aan te passen en (als gevolg daarvan) haar foldermateriaal opnieuw diende te laten drukken.311 Bij 

gedoogbeslissingen kan ook sprake zijn van dit soort feitelijke verplichtingen. Hierbij valt te denken 

aan een camping die gedwongen is om op voorhand forse kosten te maken om te kunnen voldoen aan 

de voorwaarde uit een gedoogregeling dat alle extra tenten gasloos moeten zijn. Net zoals bij de 

feitelijke verplichtingen die uit direct werkende handelingen ontspringen, kan van een feitelijke 

verplichting voor derden geen sprake zijn.  

4.5.2.3 Advies 

Hiervoor is omschreven op welke manier gedoogbeslissingen als indirect werkende handelingen 

kunnen worden aangemerkt. De standaardlijn in de jurisprudentie ten aanzien van indirect werkende 

handelingen is dat een vordering die hierop ziet niet-ontvankelijk is bij de civiele rechter. Echter, op 

basis van het voorgaande is het advies aan een eiser die indirecte werking van een gedoogbeslissing 

ervaart, maar waarbij sprake is van een feitelijke verplichting, rechtsbescherming te zoeken bij de 

civiele rechter en het advies aan de civiele rechter om de eiser ontvankelijk te verklaren in diens 

vordering.   

4.5.3 Samenloop 

Het voorgaande brengt met zich mee dat bij de civiele rechter ruimte bestaat voor rechtsbescherming 

tegen gedoogbeslissingen. Die rechtsbeschermingsmogelijkheid kan overlappen met de 

rechtsbeschermingsmogelijkheid die de bestuursrechter biedt. Het is namelijk denkbaar dat de 

bestuursrechter meent dat het vinden van rechtsbescherming langs een alternatieve weg onevenredig 

bezwarend is 312  wanneer ook de civiele rechter meent dat het afwachten of uitlokken van een 

appellabel besluit onevenredig bezwarend is. In dat geval geeft, op basis van de hierboven besproken 

voorrangsregel, de civiele rechter voorrang aan de bestuursrechter.  

4.6 RUIMTE VOOR RECHTSBESCHERMING 
Ter afsluiting van dit hoofdstuk worden nog kort twee zaken besproken die in algemene zin de ruimte 

voor (het bieden van) rechtsbescherming door de civiele rechter ten aanzien van gedoogbeslissingen 

beperken.  

 
309 Zie ook: Schutgens 2009, p. 121.  
310 Schutgens 2017, p.99-110. 
311 Hof Amsterdam 14 september 2000, ECLI:NL:GHAMS:2000:AH8238 
312 ABRvS 24 april 2019, ECLI:NL:RVS:2019:1356, r.o. 19.  
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4.6.1 Terughoudende toetsing 

De eerste beperking ten aanzien van de ruimte voor het bieden van rechtsbescherming door de civiele 

rechter heeft betrekking op de mate waarin de civiele rechter bestuurshandelingen toetst. Die mate 

van toetsing komt terug in de jurisprudentie van de civiele rechter. Een basis daarvoor is (definitief)313 

gelegd in het arrest Doetinchemse woonruimtevordering 314  en later herhaald in bijvoorbeeld de 

Landsmeer-arresten,315 waaruit de volgende, later vaak herhaalde, rechtsoverweging afkomstig is: 

"Een overheidsorgaan dat gebruikmaakt van een in hoofdzaak discretionaire bevoegdheid, is 

bij de afweging van de daarbij in aanmerking komende belangen in beginsel vrij naar eigen 

inzicht de rangorde van die belangen te bepalen en overeenkomstig dat inzicht te beslissen."316  

Kort samengevat, betekent dit dat als het bestuursorgaan meer beleidsruimte heeft, de rechter minder 

ruimte heeft om zijn oordeel over wat juist (doelmatig) optreden is in de plaats te stellen van dat van 

het bestuursorgaan. 317 Daarvoor is pas plaats als de rechter van oordeel is dat een bevoegd 

bestuursorgaan in redelijkheid niet tot het bestreden besluit is kunnen komen.318 

De beleidsruimte rond gedogen is – zoals in hoofdstuk 1 toegelicht – zwaar ingekleurd door onder 

meer de beginselplicht tot handhaving. Bij een beslissing om te gedogen, heeft het bestuursorgaan 

weinig beleidsruimte. Het dient in beginsel immers te handhaven. In de literatuur bestaat discussie 

over de invloed van de beginselplicht op de mate van toetsing door de civiele rechter.319  Een volledige 

bespreking van deze discussie voert te ver voor deze scriptie. Wel kan op basis van het voorgaande 

worden gesteld dat de civiele rechter relatief meer ruimte heeft om de beslissing inhoudelijk te toetsen 

dan bij volledige beleidsruimte.320 Die ruimte maakt echter niet dat een beslissing om niet te gedogen 

snel onrechtmatig zal zijn, omdat niet snel zal worden aangenomen dat een bestuur in redelijkheid 

niet tot handhaving heeft kunnen overgaan onder de beginselplicht.321 

 

4.6.2 Uitspraakmogelijkheden 

De tweede beperking ten aanzien van de ruimte voor het bieden van rechtsbescherming door de civiele 

rechter heeft betrekking op de uitspraakbevoegdheden van de civiele rechter. Uit de Awb volgt dat de 

bestuursrechter na (gedeeltelijke) vernietiging van een besluit onder meer kan bepalen dat zijn 

uitspraak in de plaats van dit besluit komt of dat het bestuursorgaan een nieuw besluit moet 

nemen.322 De civiele rechter heeft die bevoegdheden niet. Zijn besluit kan niet in de plaats treden van 

een eerder besluit, noch kan hij een bevel geven tot het nemen of inhoudelijk aanpassen van een 

besluit.323   

 
313 Vgl. reeds HR 13 november 1936, NJ 1937/182 m.nt. E.M. Meijers (dienstplichtig soldaat De Boer). 
314 HR 25 februari 1949, ECLI:NL:PHR:1949:AG1963 (Doetinchemse woonruimtevordening); Zie ook: Schlössels & 
Zijlstra 2016, p. 373. 
315  HR 4 januari 1963, ECLI:NL:HR:1963:161 (Landsmeer I en II); zie ook: HR 12 maart 
1971, ECLI:NL:PHR:1971:AC239.  
316 Zie ook: HR 6 april 1979, ECLI:NL:PHR:1979:AH8595; HR 21 januari 1983, ECLI:NL:PHR:1983:AG4526; HR 21 
december 2002, ECLI:NL:PHR:2001:ZC3693.  
317 Zie ook: HR 17 december 2010, ECLI:NL:HR:2010:BN6236; Schlössels, Schutgens & Zijlstra 2019, p.143.  
318 Schlössels 2018.  
319 Vermeer 2010, p. 361.  
320 Zie ook: Albers & Heinen 2008, punt 2.1.4. 
321 Vergelijk hier ook de jurisprudentie over de onrechtmatigheid van niet-handhaven, zie daarvoor: Albers & 
Heinen 2010, punt 3.2. 
322 Art. 8:72 Awb. 
323 HR 8 juli 2011, ECLI:NL:HR:2011:BP3057; HR 20 december 2013, ECLI:NL:HR:2013:2049. 
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De civiele rechter heeft echter enkele uitspraakbevoegdheden die een materieel vergelijkbaar 

resultaat kunnen bieden. Zo kan de civiele rechter ook een verbod of bevel geven met betrekking tot 

zuivere bestuursdaden.324 Op basis van deze bevoegdheden lijkt het mogelijk dat een civiele rechter 

een bevel kan geven om een situatie te gedogen. In de schaarse civielrechtelijke jurisprudentie over 

gedoogbeslissingen is een dergelijk gedoogbevel ook gegeven.325  

Ook een verklaring voor recht326 dat bijvoorbeeld de intrekking van een gedoogbeslissing onrechtmatig 

is, zou materieel eenzelfde effect kunnen hebben. Immers, als de onrechtmatigheid vaststaat, riskeert 

het bestuursorgaan een schadevergoedingsvordering, waardoor het genegen kan zijn te gedogen. 

Het is dan ook de vraag of hier wel kan worden gesproken van een beperking. Juist het feit dat 

gedoogbeslissingen geen besluit zijn, maakt dat de civiele rechter het bestuursorgaan kan bevelen om 

te gedogen, zonder dat hij daarmee het bevel geeft om een specifiek besluit te nemen.  

4.7 TUSSENCONCLUSIE  
De civiele rechter bepaalt zelf, uiteraard met toepassing van de (grond)wettelijke bepalingen, wat zijn 

bevoegdheid is om over bepaalde zaken te oordelen. Sinds het Guldemond-arrest hanteert de civiele 

rechter hiertoe de objectum-litis-leer. Deze leer houdt in dat de civiele rechter bevoegd is wanneer 

het voorwerp van het geschil civielrechtelijk van aard is. Dit geldt ook voor de gedoogde of de derde 

die op zoek is naar rechtsbescherming tegen gedoogbeslissingen. Ook dan zal degene die op wenst te 

komen tegen de gedoogbeslissing haar of zijn vordering civielrechtelijk moeten inkleden. Net als de 

Afdeling in 2006, ziet de A-G in zijn conclusie over de Bladelse gedoogbeslissing ruimte voor de civiele 

rechter om rechtsbescherming te bieden tegen gedoogbeslissingen. Die rechtsbescherming kan de 

eiser vinden via een vordering uit onrechtmatige daad, op basis van artikel 6:162 Burgerlijk Wetboek. 

Een dergelijke vordering uit onrechtmatige daad (vanwege de schending van een of meerdere 

algemene beginselen van behoorlijk bestuur) is dan ook, in de schaarse civielrechtelijke jurisprudentie 

over gedoogbeslissingen, steeds als vorm gebruikt om gedoogbeslissingen voor te leggen aan de civiele 

rechter.  

De bevoegdheid van de civiele rechter zegt niets over de ontvankelijkheid van de vordering van de 

eiser. De eiser zal bij een vordering ten aanzien van een gedoogbeslissing ook moeten voldoen aan de 

algemene ontvankelijkheidseisen voor het civiele (proces)recht. Daartoe moet hij rechtens bestaan. 

Ook moet hij voldoende belang hebben bij zijn vordering. De eerste voorwaarde is doorgaans niet het 

probleem. Voor de tweede voorwaarde is het probleem ook minder groot, omdat de eerder besproken 

feitelijke verplichting of belemmering maken dat een procesbelang snel bestaat.  

De civiele rechter gebruikt die ontvankelijkheidstoets ook als middel om de ondergraving van de 

bestuursrechtelijke rechtsgang te voorkomen. Zo heeft de Hoge Raad in het Changoe-arrest 

overwogen dat de civiele rechter “de eiser niet ontvankelijk […, KV] verklaart, wanneer, kort gezegd, 

de administratieve rechter voldoende rechtsbescherming biedt”. Daartoe is van belang dat een 

rechtsgang openstaat die kan voorzien in de vordering en dat die rechtsgang met voldoende 

waarborgen is omkleed.  

 
324  Zie bijv. HR 2 maart 1951, ECLI:NL:HR:1951:200; HR 1 juni 1951, ECLI:NL:HR:1951:9; HR 9 mei 
1958, ECLI:NL:HR:1958:115; HR 26 augustus 1960, ECLI:NL:HR:1960:33; HR 21 januari 1983, 
ECLI:NL:PHR:1983:AG4526.  
325 Rb. Oost-Brabant 23 mei 2017, ECLI:NL:RBOBR:2017:2815.  
326 Art. 3:302 BW. 
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Uit de jurisprudentie sinds het Leenders/Ubbergen-arrest volgt dat de ontvankelijkheid afhangt van de 

vraag of een handeling direct of indirect werkt ten opzichte van de eiser. Indirect werkende 

handelingen vereisen van de eiser in beginsel om een appellabel besluit af te wachten of uit te lokken 

en via dat besluit rechtsbescherming te zoeken bij de bestuursrechter. Bij direct werkende handelingen 

is rechtsbescherming bij de civiele rechter wel mogelijk en is de vordering dan ook ontvankelijk.  

Er is nog geen jurisprudentie beschikbaar waarin de civiele rechter zich uitlaat over wanneer een 

appellabel besluit afwachten of uitlokken in zaken tegen gedoogbeslissingen onevenredig bezwarend 

is. Daarom is in dit hoofdstuk onderzoek gedaan naar handvaten voor de rechtspraktijk. Daarvoor is 

gekeken naar de jurisprudentie en literatuur over algemeen verbindende voorschriften sinds de zaak 

Leenders/Ubbergen. Die jurisprudentie kan voor gedoogbeslissingen toepassing vinden, omdat 1) de 

Leenders/Ubbergen-jurisprudentie al toepassing vindt in de jurisprudentie buiten de algemeen 

verbindende voorschriften, 2) de literatuur over de feitelijke verplichtingen en belemmeringen niet is 

beperkt tot deze algemeen verbindende voorschriften en omdat 3) beide leerstukken gaan over 

(vermeend) onrechtmatig handelen tegen bestuurshandelingen waartegen, in beginsel, geen directe 

rechtsbescherming openstaat. 

Gedoogbeslissingen kunnen als direct werkende handelingen worden aangemerkt omdat het 

bestuursorgaan ze direct kan opvolgen met bestuurlijke of strafrechtelijke sancties en omdat 

gedoogbeslissingen een feitelijke verplichting of belemmering creëren ten opzichte van de overtreder 

of de derde. Vorderingen omtrent deze direct werkende handelingen, waaronder vorderingen rond 

gedoogbeslissingen, zijn volgens de literatuur en jurisprudentie altijd ontvankelijk.  

Een gedoogbeslissing kan ook een indirect werkende handeling zijn. In beginsel kan de eiser dan zonder 

bezwaar een nader appellabel besluit afwachten of uitlokken, waarbij hij bij de 

rechtsbeschermingsmogelijkheid tegen dit besluit ook rechtsbescherming kan vinden omtrent de 

indirect werkende handeling. In de literatuur zijn twee motieven gevormd op grond waarvan de 

vordering van een eiser bij een indirect werkende handeling toch ontvankelijk kan worden verklaard. 

Het eerste motief is het feit dat het nadeel om een appellabel besluit af te wachten of uit te lokken 

fors kan zijn. In de jurisprudentie bestaat geen basis voor dit motief. Daarom kan geconcludeerd 

worden dat bij indirecte handelingen, waarbij weliswaar een fors nadeel kleeft aan het uitlokken of 

afwachten van een appellabel besluit, dit besluit toch moet worden afgewacht of uitgelokt. Het tweede 

motief betreft het feit dat indirect werkende handelingen al voor een Awb-besluit tot 

gedragsaanpassing dwingen. In de jurisprudentie is wel een basis om dit motief te ondersteunen als 

weg tot ontvankelijkheid van een vordering. Daarom is de conclusie dat bij indirecte handelingen 

waarbij sprake is van een feitelijke verplichting, een belanghebbende wel ontvankelijk moet zijn in 

diens vordering.  

Het bovenstaande maakt dat de civiele rechter meer ruimte biedt voor rechtsbescherming rond een 

gedoogbeslissing dan de bestuursrechter. Overlappen die twee rechtsbeschermingsmogelijkheden 

elkaar, dan verleent de civiele rechter voorrang aan de bestuursrechter en verklaart hij de vordering 

vooralsnog niet-ontvankelijk. Een dergelijke overlap is aanwezig als sprake is van een ‘uitzonderlijk 

geval’ zoals benoemd in de Bladelse gedoogbeslissingszaak waarin de bestuursrechter nog wel 

rechtsbescherming biedt. 

Bij het verlenen van rechtsbescherming door de civiele rechter omtrent gedoogbeslissingen spelen 

verder nog twee beperkingen ten aanzien van die rechtsbescherming een rol. Ten eerste zal de civiele 

rechter de beslissingen van een bestuursorgaan rond gedogen toetsen aan de hand van de 

beginselplicht-jurisprudentie. Dit omdat de beleidsruimte voor bestuursorganen rond gedogen sterk 

afhankelijk is van die jurisprudentie. Dit biedt weinig ruimte voor het al te snel aannemen van 
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onrechtmatigheid van niet gedogen. Ten tweede is de civiele rechter beperkt in diens 

uitspraakmogelijkheden. Hij kan niet op de stoel van het bestuursorgaan gaan zitten en kan dus zelf 

geen gedoogbeslissing afgeven. Wel kan hij bevelen de onrechtmatige situatie te beëindigen en 

daarmee materieel een vergelijkbaar resultaat voor de eiser bewerkstelligen.  

 

 

 

  

De casus  

Voor de in de inleiding besproken casus van T. en haar buurman betekent dit het volgende. De civiele rechter 

is bevoegd te oordelen over hun eventuele vorderingen en de ontvankelijkheid van of de gedoogbeslissing 

richting hen direct of indirect werkt. De gedoogbeslissing heeft voor T. directe werking omdat het 

bestuursorgaan de gedoogbeslissing kan opvolgen met bestuurlijke of strafrechtelijke sancties en omdat de 

gedoogbeslissing een feitelijke verplichting inhoudt. Immers, 25 katten zullen het huis moeten verlaten en 

hen wacht een wisse dood in het asiel. Om die reden is de gedoogbeslissing ook een indirect werkende 

handeling, waartegen T. ontvankelijk op kan komen bij de civiele rechter.  

Voor haar buurman is het de vraag of hij ontvankelijk zal zijn. Zijn enige mogelijkheid daarbij is succesvol 

bepleiten dat de gedoogbeslissing richting hem een feitelijke belemmering opwerpt. Daarbij zou hij mogelijk 

kunnen stellen dat de aanwezigheid van de overgebleven katten hem belemmeren in het volwaardig 

benutten van het, genot van, het eigendomsrecht van zijn woning.  



 

Pagina 49 van 63 
 

5 CONCLUSIE 

De aanleiding voor deze scriptie is de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van 

State over de Bladelse gedoogbeslissing, waarin is bepaald dat enkel in zeer uitzonderlijke gevallen 

beroep tegen een gedoogbeslissing open staat bij de bestuursrechter. Als gevolg van deze uitspraak 

kunnen overtreders en derden zich mogelijk bij de civiele rechter melden om rechtsbescherming te 

vinden in geval van gedoogbeslissingen. Concreet is daarom de volgende onderzoeksvraag 

beantwoord:  

“Is rechtsbescherming tegen gedoogbeslissingen mogelijk bij de civiele rechter nu de weg naar 

de bestuursrechter, behoudens zeer uitzonderlijke gevallen, niet langer openstaat?” 

Ten behoeve van het (juridisch-dogmatisch) onderzoek is als definitie van gedogen gekozen voor een 

definitie die aansluit bij de definitie die de A-G hanteert in zijn conclusie bij de Bladelse 

gedoogbeslissingszaak. Gedogen is volgens deze definitie:  

“Het afzien van handhaving in gevallen waarin een bestuursorgaan tot handhaving juridisch 

bevoegd en feitelijk in staat is.” 

Uit het eerste deelonderzoek blijkt dat de (beleids)ruimte voor gedogen sterk is ingekaderd door de 

algemene beginselen van behoorlijk bestuur en de in de jurisprudentie gevormde beginselplicht tot 

handhaving. Samengevat komt deze beginselplicht erop neer dat een bestuursorgaan bij overtreding 

van wettelijke voorschriften in beginsel tot het opleggen van herstelsancties dient over te gaan. Slechts 

onder bijzondere omstandigheden mag het bestuursorgaan daarvan afzien. Handhaving is dus het 

uitgangspunt, maar gedogen is niet onmogelijk. Het bestuursorgaan dient daartoe steeds een 

belangenafweging te maken tussen de belangen die gediend zijn bij handhaving en de belangen die 

het bestuursorgaan met handhaving schaadt. De belangenafweging is sterk ingekaderd door de 

beginselplicht tot handhaving. Toch is gedogen zowel in uitdrukkelijke als stilzwijgende vorm mogelijk 

in drie uit jurisprudentie en literatuur voortvloeiende situaties:   

1. overgangssituaties;   

2. situaties waarin handhaven onevenredig is in verhouding met de daarmee te dienen belangen;  

3. situaties waarin handhaven strijdig is met een rechtsbeginsel of algemeen beginsel van 

behoorlijk bestuur. 

Uit het tweede deelonderzoek is gebleken dat rechtsbescherming tegen gedoogbeslissingen slechts in 

zeer uitzonderlijke gevallen mogelijk is en dat het besluitvereiste hieraan ten grondslag ligt. Uit de 

Algemene wet bestuursrecht volgt namelijk dat de bestuursrechter slechts rechtsbescherming biedt 

tegen Awb-besluiten of daaraan gelijkgestelde handelingen. De Afdeling bestuursrechtspraak van de 

Raad van State heeft over de jaren wisselende standpunten ingenomen omtrent de vraag een 

gedoogbeslissing een Awb-besluit betreft, dan wel of de bestuursrechter gedoogbeslissingen ten 

behoeve van de rechtsbescherming aan een Awb-besluit gelijk moet stellen. In de Bladelse 

gedoogbeslissingszaak overweegt de Afdeling definitief dat gedoogbeslissingen geen Awb-besluiten 

zijn. Ter onderbouwing van deze nieuwe lijn stelt de Afdeling, met de A-G, dat gedoogbeslissingen geen 

besluiten zijn, omdat de gedoogbeslissing niet op een rechtsgevolg gericht is. Gelijkstelling van een 

gedoogbeslissing met een Awb-besluit blijft zeer uitzonderlijke gevallen mogelijk, namelijk in het geval 

wanneer de alternatieve route waarlangs een belanghebbende een oordeel over de beslissing kan 

krijgen onevenredig bezwarend is. In andere gevallen is rechtsbescherming bij de bestuursrechter, 

gelet op het besluitvereiste, niet mogelijk. 
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In deze scriptie is onderzoek gedaan naar handvaten voor de rechtspraktijk voor beantwoording van 

de vraag wanneer in het bestuursrecht de alternatieve route waarlangs een belanghebbende een 

oordeel over de beslissing kan krijgen onevenredig bezwarend is. Dat lijken – kort samengevat – voor 

nu drie situaties: 

- De overtreder een bestraffende sanctie riskeert bij het afwachten of uitlokken van een 

appellabel besluit; 

- De overtreding dermate incidenteel of kortdurend is, dat praktisch geen ruimte is voor 

rechtsbescherming via een appellabel besluit;  

- De gedoogbeslissing, bijvoorbeeld door de daaraan gekoppelde voorwaarde een 

concretisering is van een wettelijke norm inhoudt.  

Gelet op het bovenstaande is het advies aan overtreders en derden om zich in bovengenoemde drie 

gevallen tot de bestuursrechter te wenden en het advies aan de bestuursrechters om in deze gevallen 

appellanten in hun beroep te ontvangen.   

Het laatste deelonderzoek behandelde de civielrechtelijke rechtsbescherming. In dit onderzoek is 

geconcludeerd dat de civiele rechter zelf, met toepassing van de wettelijke bepalingen uit onder meer 

de Grondwet, bepaalt wat zijn bevoegdheid is op in bepaalde gevallen recht te spreken. Sinds het 

Guldemond-arrest hanteert de civiele rechter hiertoe de objectum-litis-leer. Volgens deze leer is de 

civiele rechter bevoegd wanneer het onderwerp van het geschil civielrechtelijk van aard is. Dit geldt 

ook voor de overtreder of derde die rechtsbescherming zoekt ten aanzien van gedoogbeslissingen. 

Ook in dit geval zal degene die de gedoogbeslissing wil laten toetsen haar of zijn vordering 

civielrechtelijk moeten inkleden. Dat betekent dat de eiser haar vordering dient te baseren op 

schending van een civiel recht. De schending van een of meerdere algemene beginselen van behoorlijk 

bestuur kan hier ook onder vallen.  

De bevoegdheid van de civiele rechter zegt niets over de ontvankelijkheid van de vordering van de 

eiser. Voor de eiser gelden in het civiel recht de algemene ontvankelijkheidsvereiste. Eiser moet 

rechtens bestaan en een (proces)belang hebben. Die ontvankelijkheidstoets heeft in de 

competentieverdeling tussen de bestuurs- en civiele rechter een tweede rol: voorkomen dat de 

bestuursrechtelijke rechtsgang wordt ondergraven. Om deze ondergraving te voorkomen, is het vaste 

jurisprudentie van de Hoge Raad dat de civiele rechter de eiser niet ontvankelijk verklaart wanneer, 

kort gezegd, de bestuursrechter voldoende rechtsbescherming biedt. Of de bestuursrechter 

voldoende rechtsbescherming kan bieden, is afhankelijk van de vraag of voor de eiser een rechtsgang 

openstaat en, of die rechtsgang met voldoende waarborgen is omkleed.   

Biedt de bestuursrechter onvoldoende rechtsbescherming, dan verleent de civiele rechter nog steeds 

voorrang aan de bestuursrechter door de vordering van de eiser niet-ontvankelijk te verklaren 

wanneer het afwachten of uitlokken van een Awb-besluit niet onevenredig bezwarend is. Uit de 

jurisprudentie sinds het arrest Leenders/Ubbergen volgt dat die ontvankelijkheid afhangt van de vraag 

of een handeling direct of indirect werkt ten opzichte van de eiser. Voor overtreders en derden is sinds 

de uitspraak over de Bladelse gedoogbeslissing, rechtsbescherming bij de bestuursrechter alleen in 

zeer uitzonderlijke gevallen mogelijk. In de andere gevallen biedt de bestuursrechter onvoldoende 

rechtsbescherming. Dat maakt de eiser echter niet gelijk ontvankelijk in een vordering bij de civiele 

rechter. Uit het arrest Leenders/Ubbergen volgt namelijk dat de eiser pas ontvankelijk is als in de ogen 

van de civiele rechter, het afwachten of uitlokken van een appellabel besluit onevenredig bezwarend 

is.  

Momenteel bestaat nog geen jurisprudentie waarin de civiele rechter zich heeft uitgelaten over 

wanneer het afwachten of uitlokken van een appellabel besluit in zaken omtrent gedoogbeslissingen 
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onevenredig bezwarend is. Daarom is in deze scriptie onderzoek gedaan naar handvaten voor de 

rechtspraktijk. Daarvoor is gekeken naar de jurisprudentie en literatuur over algemeen verbindende 

voorschriften sinds het arrest Leenders/Ubbergen. Die jurisprudentie kan op gedoogbeslissingen 

worden toegepast, omdat (1) de Leenders/Ubbergen-jurisprudentie al toepassing vindt in 

jurisprudentie buiten algemeen verbindende voorschriften, (2) de literatuur over feitelijke 

verplichtingen en belemmeringen niet is beperkt tot algemeen verbindende voorschriften en omdat 

(3) beide leerstukken gaan over (vermeend) onrechtmatig handelen tegen bestuurshandelingen, 

waartegen, in beginsel, geen directe rechtsbescherming openstaat.  

Het advies aan eisers die directe werking ervaren van een gedoogbeslissing is, om zich te wenden tot 

de civiele rechter voor de rechtsbescherming en het advies aan civiele rechters is, om deze eiser 

ontvankelijk te verklaren in hun vordering. 

Een handeling werkt direct ten opzichte van de eiser wanneer de handeling kan worden opgevolgd 

door een bestuurlijke of strafrechtelijke sanctie en/of wanneer ze een feitelijke verplichting of 

belemmering voor de eiser met zich meebrengt. Bijvoorbeeld een APV die direct verbiedt om op een 

bepaalde goederen te verkopen.  

Een gedoogbeslissing kan rechtstreeks worden opgevolgd door een bestuurlijke of strafrechtelijke 

sanctie. Daarnaast kan een gedoogbeslissing ook een feitelijke verplichting met zich meebrengen, 

bijvoorbeeld via de voorwaarden die aan een gedoogbeslissing zijn verbonden en die daardoor 

dwingen tot bepaald gedrag, zonder dat ze een Awb-besluit inhouden. Van een feitelijke belemmering 

kan sprake zijn wanneer de gedoogbeslissingen bijvoorbeeld een derde beperken in diens vrijheid.  

Aan de eisers die indirecte werking van een gedoogbeslissing ervaren, adviseert deze scriptie om zich 

alleen te wenden tot de civiele rechter wanneer de gedoogbeslissing voor hen een feitelijke 

verplichting creëert. Het advies aan de civiele rechter is, om deze eisers ook te ontvangen hun 

vordering.  

Een handeling werkt indirect ten opzichte van eiser wanneer de handeling een aanvullend Awb-besluit 

nodig heeft om effect te sorteren. Bijvoorbeeld een regel om vingerafdrukken af te geven bij een nieuw 

paspoort, die pas verplicht tot afgifte van een vingerafdruk wanneer een paspoort wordt aangevraagd.  

Een gedoogbeslissing kan als indirecte handeling een feitelijke verplichting creëren. Dit kan door 

bijvoorbeeld de overtreder te dwingen tot (grote) investeringen, alvorens hij gebruik kan maken van 

een gedoogregeling.  

Er restten dan eisers die niet binnen een van bovenstaande categorieën vallen. Zij kunnen enkel een 

appellabel besluit afwachten of uitlokken om vervolgens via dat besluit rechtsbescherming te vinden 

bij de bestuursrechter.   

Samengevat is rechtsbescherming tegen gedoogbeslissingen dus mogelijk bij de civiele rechter, nu de 

weg naar de bestuursrechter, behoudens zeer uitzonderlijke gevallen, niet langer openstaat.  

 

 

 



 

Pagina 52 van 63 
 

6 SCHEMA 

 

 

 

 

Is, volgens de 
bestuursrechter, het vinden 
van rechtsbescherming langs 
een alternatieve weg 
onevenredig bezwarend?  

 

Ja     
Rechtsbescherming mogelijk bij de 
bestuursrechter, niet bij de civiele rechter. 
 

Nee 
Heeft de gedoogbeslissing 
directe werking ten 
opzichte van de eiser? 

Ja   
Rechtsbescherming mogelijk bij de civiele rechter, 
niet bij de bestuursrechter. 
 

Nee 

Roept de gedoogbeslissing 
een feitelijke verplichting 
in het leven ten opzichte 
van de eiser? 

Ja 
Rechtsbescherming mogelijk bij de civiele rechter, 
maar niet bij de bestuursrechter. 
 

Nee 

Geen rechtsbescherming mogelijk bij de civiele 
rechter; de eiser dient een appellabel besluit af te 
wachten of uit te lokken voor rechtsbescherming 
bij de bestuursrechter. 
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