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1. Inleiding 

1.1 Aanleiding 

Op 2 april 2022 is er een conceptwetsvoorstel ter inzage gelegd waarmee de Algemene wet 
bestuursrecht (hierna: Awb) wordt aangepast om deze in overeenstemming te brengen met het 
Verdrag van Aarhus (hierna: het Verdrag).1 De aanleiding van dit conceptwetsvoorstel is de 
‘Varkens in Nood-uitspraak’ van het Hof van Justitie van de Europese Unie (hierna: het 
Hof).2 Het arrest is vernoemd naar één van de appellerende stichtingen en is in de literatuur 
uitgebreid besproken.3 Volgens vele auteurs is het een arrest met een grote betekenis voor het 
Nederlandse bestuursprocesrecht. Er wordt zelfs gezegd dat het een bommetje onder het 
bestuursprocesrecht is en dat het Nederlandse recht op zijn grondvesten wordt geschud.4  

Volgens het Hof is artikel 6:13 Awb, waarin de zogenoemde personenfuik is geregeld, in 
strijd met het Verdrag. De ontvankelijkheid van het beroep op de rechter mag niet afhankelijk 
worden gesteld van het indienen van een zienswijze tegen het ontwerpbesluit. Dit zou strijdig 
zijn met artikel 9 lid 2 van het Verdrag. Het Verdrag regelt de toegang tot informatie, inspraak 
in besluitvorming en de toegang tot de rechter bij milieuaangelegenheden.5 Het doel van dit 
Verdrag is het bevorderen van een ‘betere uitvoering en handhaving van de milieuwetgeving’ 
en bijdragen aan het ‘versterken en doeltreffender maken van milieubeschermingsbeleid’.6 
Nederland en de Europese Unie (hierna: EU) zijn partij bij dit Verdrag.7 Bepalingen uit dit 
Verdrag hebben voor de EU voorrang boven het secundaire Unierecht. Het Hof is bevoegd 
om bepalingen uit dit Verdrag rechtstreeks te toetsen. Als bepalingen uit dit Verdrag zijn 
omgezet in secundaire Unierecht, werken deze bepalingen door naar het nationale recht. 
Wanneer bepalingen uit dit Verdrag niet zijn omgezet, hebben deze bepalingen alsnog 
voorrang boven strijdig nationaal recht. In dit geval dient het nationale recht verdragsconform 
te worden uitgelegd of moet het nationale recht buiten toepassing worden gelaten.8 

De Afdeling bestuursrechtspraak (hierna: de Afdeling) heeft de gevolgen van de ‘Varkens in 
Nood-uitspraak’ voor het Nederlandse bestuursprocesrecht in twee richtinggevende 
uitspraken uitgelegd. Dit is een tijdelijke oplossing.9 Volgens de Afdeling is wetswijziging 
noodzakelijk.10 In de eerste uitspraak heeft de Afdeling duidelijk gemaakt dat de trechter van 
artikel 6:13 Awb bij alle omgevingsrechtelijke besluiten niet meer aan belanghebbenden zal 
worden tegengeworpen. Dit geldt ook wanneer de besluiten buiten het toepassingsbereik van 
artikel 6 van het Verdrag vallen. Volgens de Afdeling is het voor de rechtspraktijk te 
gecompliceerd en dus onwerkbaar om steeds te bepalen of een besluit onder het Verdrag 

                                                           
1 Wetsvoorstel wijziging Awb n.a.v. HvJ EU Varkens in Nood van 2 april 2022, www.internetconsultatie.nl. 
2 HvJ EU 14 januari 2021, c-826/18, ECLI:EU:C:2021:7 (Varkens in Nood). 
3 Frins e.a. 2021, p. 443. 
4 Gierveld 2021b, p. 306. 
5 Verdrag betreffende toegang tot informatie, inspraak in besluitvorming en toegang tot de rechter inzake 
milieuaangelegenheden, ondertekend te Aarhus op 25 juni 1998.   
6 Alblas & Kingston 2021, p. 2194. 
7 Rb. Limburg 21 december 2018, ECLI:NL:RBLIM:2018:12159, r.o. 2. 
8 Plambeck 2018, p. 165. 
9 Gierveld 2021a, p. 39. 
10 Gierveld 2021a, p. 37.  
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valt.11 In de tweede uitspraak heeft de Afdeling duidelijk gemaakt dat in afwijking van artikel 
8:1 Awb, ook niet-belanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend, tegen het 
definitieve besluit beroep kunnen instellen bij de bestuursrechter.12 Volgens de Afdeling mag 
een niet-belanghebbende die een zienswijze heeft ingediend zowel over de procedure als over 
de inhoud van het besluit klagen bij de bestuursrechter. Een beperkte uitleg zou namelijk niet 
in overeenstemming zijn met de achtergrond van de uitspraak van het Hof. Bovendien is het 
onderscheid tussen procedurele en inhoudelijke bezwaren niet altijd even goed te maken.13 De 
Afdeling maakt wel duidelijk dat het relativiteitsvereiste voor niet-belanghebbenden een 
struikelblok kan zijn.14  

Het wetsvoorstel bevat een aantal toevoegingen aan artikelen uit de Awb.15 De eerste 
toevoeging betreft een vijfde lid aan artikel 3:10 Awb. Uit deze toevoeging volgt dat besluiten 
over activiteiten die aanzienlijke milieueffecten kunnen hebben, met de uniforme openbare 
voorbereidingsprocedure (hierna: UOV) moeten worden voorbereid. Een tweede toevoeging 
betreft een vijfde lid aan artikel 3:15 Awb. Uit deze toevoeging blijkt dat het bestuursorgaan 
bij besluiten die aanzienlijke milieueffecten kunnen hebben, ook anderen dan 
belanghebbenden in de gelegenheid moet stellen om een zienswijze naar voren te kunnen 
brengen. De derde toevoeging betreft een tweede lid aan artikel 6:13 Awb. Hieruit volgt dat 
bij Aarhus-besluiten het indienen van een zienswijze niet langer een vereiste is om toegang tot 
de bestuursrechter te hebben.16 Een vierde toevoeging betreft een subtoevoeging aan artikel 
7:1 lid 1 Awb. Deze toevoeging verduidelijkt dat bij Aarhus-besluiten het indienen van een 
bezwaarschrift nooit een ontvankelijkheidseis is bij de bestuursrechter.17 De vijfde toevoeging 
betreft een tweede lid aan artikel 8:1 Awb. Uit deze toevoeging blijkt dat een niet-
belanghebbende tegen een Aarhus-besluit in beroep kan bij de bestuursrechter als hij een 
zienswijze heeft ingediend of als hem redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij dat 
heeft nagelaten. Tot slot wordt beoogd om een vierde bijlage ‘Regeling beroep aanzienlijke 
milieueffecten’ (hierna: Regeling) toe te voegen aan de Awb. Hierin zijn besluiten opgesomd 
waarop artikel 6:13 lid 1 Awb niet van toepassing is. Het gaat om drie categorieën van 
besluiten. Het gaat om m.e.r.-plichtige en m.e.r.-beoordelingsplichtige besluiten die met de 
UOV worden voorbereid. Daarnaast gaat het om besluiten die op grond van EU-richtlijnen, 
EU-verordeningen of jurisprudentie onder artikel 6 van het Verdrag van Aarhus vallen. Tot 
slot gaat het om andere besluiten over activiteiten die aanzienlijke milieueffecten kunnen 
hebben.18 Naast de bovengenoemde toevoegingen aan de Awb, bevat het wetsvoorstel een 
aantal wijzigen voor de Omgevingswet en bijzondere wetten.  

                                                           
11 ABRvS 14 april 2021, ECLI:NL:RVS:2021:786, r.o. 4.8; Duijkersloot e.a. 2021, p. 547.  
12 ABRvS 4 mei 2021, ECLI:NL:RVS:2021:953; Duijkersloot e.a. 2021, p. 547. 
13 ABRvS 4 mei 2021, ECLI:NL:RVS:2021:953, r.o. 4.8; Duijkersloot e.a. 2021, p. 547. 
14 ABRvS 4 mei 2021, ECLI:NL:RVS:2021:953, r.o. 4.9; Duijkersloot e.a., 2021, p. 548; Borman 2021, p. 431. 
15 Wetsvoorstel wijziging Awb n.a.v. HvJ EU Varkens in Nood van 2 april 2022, www.internetconsultatie.nl. 
16 Wetsvoorstel wijziging Awb n.a.v. HvJ EU Varkens in Nood van 2 april 2022, p. 1 (MvT),  
www. Internetconsultatie.nl. 
17 Wetsvoorstel wijziging Awb n.a.v. HvJ EU Varkens in Nood van 2 april 2022, p. 26 (MvT),  
www. Internetconsultatie.nl. 
18 Wetsvoorstel wijziging Awb n.a.v. HvJ EU Varkens in Nood van 2 april 2022, p. 19 (MvT),  
www. Internetconsultatie.nl. 
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1.2 Probleemstelling en deelvragen 

Uit de memorie van toelichting blijkt dat het doel van het wetsvoorstel is om de toegang tot de 
rechter in overeenstemming te brengen met het Verdrag.19 Het is echter de vraag of dit doel 
met het wetsvoorstel kan worden bereikt. In dit onderzoek staat dan ook de volgende vraag 
centraal:  

Biedt het conceptwetsvoorstel naar aanleiding van de Varkens in Nood-uitspraak voldoende 
toegang tot de rechter in het licht van het Verdrag van Aarhus? 

Om tot een beantwoording te komen van de bovenstaande vraag, zal ik gebruikmaken van de 
volgende deelvragen: 

- Wat was de situatie voor de Varkens in Nood-uitspraak? 
- Waar heeft het Verdrag van Aarhus betrekking op? 
- Waar gaat de Varkens in Nood-uitspraak over en hoe is door de Afdeling 

bestuursrechtspraak hier invulling aan gegeven? 
- Welke veranderingen beoogt het conceptwetsvoorstel en hoe is het 

conceptwetsvoorstel in de doctrine ontvangen? 

De eerste deelvraag is van belang voor een goed begrip van de beoogde wijzigingen. Wanneer 
de voormalige situatie niet bekend is, zal men niet begrijpen waarom het huidige Nederlandse 
bestuursprocesrecht gedeeltelijk in strijd met het Verdrag is. De vraag of het 
conceptwetsvoorstel voldoende toegang tot de rechter biedt, kan alleen worden beantwoord 
als de reikwijdte van het Verdrag bekend is. Daarnaast komen de artikelen 6 en 9 van het 
Verdrag uitgebreid terug in de ‘Varkens in Nood-uitspraak’. Dit maakt het belang van de 
tweede deelvraag duidelijk. Het belang van de derde deelvraag is overduidelijk. De aanleiding 
voor het conceptwetsvoorstel is namelijk de ‘Varkens in Nood-uitspraak’. Daarom is het van 
belang om te weten waar dit arrest over gaat en hoe de Afdeling hier invulling aan heeft 
gegeven. Wanneer niet duidelijk is wat de beoogde wijzigingen zijn, kan ook niet worden 
beoordeeld of het conceptwetsvoorstel voldoende toegang tot de rechter biedt. Dit maakt het 
belang van de laatste deelvraag duidelijk.  

1.3 Definiëring 

In deze scriptie komt een aantal kernbegrippen voor. Deze kernbegrippen zullen hieronder in 
het kort worden uitgelegd.  

- Belanghebbende: een belanghebbende is degene wiens belang rechtstreeks bij een 
besluit is betrokken (art. 1:2 Awb). In de literatuur en de rechtspraak is dit begrip 
verder ingevuld.  

- UOV: dit is een voorbereidingsprocedure die van toepassing is op de voorbereiding 
van besluiten indien dit bij wettelijk voorschrift of bij besluit van een bestuursorgaan 
is bepaald. Het ontwerpbesluit wordt zes weken ter inzage gelegd, waartegen 

                                                           
19 Wetsvoorstel wijziging Awb n.a.v. HvJ EU Varkens in Nood van 2 april 2022, p. 1 (MvT),  
www. internetconsultatie.nl. 



7 
 

belanghebbenden of eenieder (indien dat bij wettelijk voorschrift is bepaald) 
zienswijzen naar voren kunnen brengen.  

- Personenfuik: de grondslag is artikel 6:13 Awb. De personenfuik houdt in dat het recht 
van beroep op de rechter in beginsel slechts toekomt aan de belanghebbende die de 
toepasselijke bestuurlijke voorprocedure heeft gevolgd.20  

- Onderdelenfuik: de grondslag is ook artikel 6:13 Awb. De onderdelenfuik houdt in dat 
een belanghebbende bij een rechter niet kan opkomen tegen een onderdeel van een 
besluit waartegen in de bestuurlijke fase geen zienswijze of bezwaren zijn ingebracht.  

- Actiopopularis: het beroepsrecht voor eenieder (in plaats van voor 
belanghebbenden).21  

- Relativiteitseis: de relativiteitseis is geregeld in artikel 8:69a Awb en houdt in dat een 
geschonden norm moet strekken tot bescherming van de belangen van degene die zich 
daarop beroept. 

- Aarhus-besluit: besluiten die onder het Verdrag vallen.22  

1.4 Afbakening 

Dit onderzoek gaat over de vraag of het conceptwetsvoorstel naar aanleiding van de ‘Varkens 
in Nood-uitspraak’ voldoende toegang tot de rechter biedt in het licht van het Verdrag. Deze 
onderzoeksvraag zal worden beantwoord aan de hand van het conceptwetsvoorstel en het 
huidige recht. Gezien de omvang van deze scriptie en het feit dat de Omgevingswet nog niet 
in werking is getreden, zal verder geen aandacht worden besteed aan de beoogde wijzigingen 
voor de Omgevingswet. Zoals eerder is aangegeven, bevat het wetsvoorstel ook wijzigingen 
voor bijzondere wetten. Gezien de omvang van deze scriptie, zal hier verder ook geen 
aandacht aan worden besteed.  

Het Verdrag steunt op drie pijlers. In deze scriptie zal ik me alleen richten op de tweede en 
derde pijler, omdat de ‘Varkens in Nood-uitspraak’ alleen betrekking heeft op deze pijlers. 
Verder zal ik alleen ingaan op artikel 6 en artikel 9 van het Verdrag, omdat alleen deze 
artikelen in de uitspraak centraal staan. Ook zullen de m.e.r.-richtlijn (richtlijn 2011/92) en de 
Richtlijn industriële emissies (richtlijn 2010/75) verder niet worden behandeld, omdat het niet 
relevant is voor de beantwoording van de probleemstelling. 

1.5 Methodologie 

Voor de beantwoording van de bovenstaande deelvragen zal gebruik worden gemaakt van 
literatuur- en jurisprudentieonderzoek. Er zal zowel gebruik worden gemaakt van nationale 
als Europese regelgeving en jurisprudentie. Ten aanzien van de nationale en Europese 
regelgeving zijn in deze scriptie de Awb, het conceptwetsvoorstel en het Verdrag 
geraadpleegd. Ten aanzien van de nationale en Europese jurisprudentie zal vooral gebruik 
worden gemaakt van de ‘Varkens in Nood-uitspraak’ en de richtinggevende uitspraken van de 
Afdeling. Daarnaast zal gebruik worden gemaakt van de jurisprudentie over het Verdrag.  

                                                           
20 Van der Veen 2020, p. 77. 
21 De Gier & Robbe 1999.  
22 Borman 2022a, p. 314.  
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De nationale bronnen zijn opgezocht in de databank van Kluwer Navigator en de digitale 
bibliotheek van de Open Universiteit. Voor het opzoeken van nationale jurisprudentie is 
gebruikgemaakt van de website www.rechtspraak.nl, waarbij voornamelijk de zoektermen 
zoals ‘varkens in nood’, ‘belanghebbende’, ‘artikel 6:13 Awb’ zijn gebruikt. 

1.6 Opzet van de hoofdstukken 2 t/m 6 

Voor een goed begrip van de beoogde wijzigingen, is het van belang om te weten wat de 
situatie voor de ‘Varkens in Nood-uitspraak’ was. Daarom zal in het tweede hoofdstuk eerst 
stil worden gestaan bij de situatie voor de ‘Varkens in Nood-uitspraak’. In het derde 
hoofdstuk zal worden uitgelegd waar het Verdrag van Aarhus betrekking op heeft. In het 
specifiek zal aandacht worden besteed aan de artikelen 6 en 9 van het Verdrag, omdat alleen 
deze artikelen in de ‘Varkens in Nood-uitspraak’ centraal staan. Het is van belang om te 
weten waar de ‘Varkens in Nood-uitspraak’ over gaat en hoe door de Afdeling hier invulling 
aan is gegeven. Dit zal dan ook in het teken van het vierde hoofdstuk staan. Vervolgens zal in 
het vijfde hoofdstuk worden ingegaan op de wijzigingen die het conceptwetvoorstel beoogt in 
te voeren. In dit hoofdstuk zal tevens antwoord worden gegeven op de vraag of het 
conceptwetvoorstel voldoende toegang tot de rechter biedt. In het zesde hoofdstuk wordt 
geëindigd met een conclusie en aanbevelingen.  
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2. De situatie voor de ‘Varkens in Nood-uitspraak’ 

2.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt de volgende deelvraag beantwoord: ‘Wat was de situatie voor de 
Varkens in Nood-uitspraak?’ Tot de ‘Varkens in Nood-uitspraak’ gold over de hele linie van 
het bestuursrecht het belanghebbendebegrip. Men moest belanghebbende zijn om 
ontvankelijk te zijn in een bezwaar of beroep tegen een besluit.23 Daarom zal in dit hoofdstuk 
stil worden gestaan bij de invulling van dit begrip. Ter beantwoording van de deelvraag wordt 
in paragraaf 2.2 ingegaan op de criteria van dit begrip en in paragraaf 2.3 wordt aandacht 
besteed aan de betekenis van dit begrip in het omgevingsrecht. Verder wordt in paragraaf 2.4 
ingegaan op het huidige artikel 6:13 Awb en uitgelegd wat de UOV inhoudt. Daarna wordt in 
paragraaf 2.5 ingegaan op de personen- en onderdelenfuik. Tot slot volgt in paragraaf 2.6 een 
tussenconclusie. 

2.2 Criteria belanghebbendebegrip 

Het belanghebbendebegrip vervult een functie in de rechtsbeschermingsfase en een functie in 
de besluitvormingsfase.24 Een belanghebbende is volgens artikel 1:2 lid 1 Awb een persoon of 
entiteit wiens belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken.25 Bestuursorganen en 
rechtspersonen kunnen ook belanghebbende zijn.26  

In artikel 1:2 lid 1 Awb staan niet alle eisen voor belanghebbendheid. In de 
bestuursrechtspraak is het belanghebbendebegrip nader ingevuld. Voor het aannemen van 
belanghebbendheid moet er sprake zijn van een:  

- persoon of andere entiteit (‘degene’); 
- een belang (het besluit moet voor betrokkene ‘verschil’ maken); 
- eigen belang; 
- objectief bepaalbaar belang; 
- actueel belang; 
- persoonlijk belang; 
- rechtstreeks bij een besluit betrokken belang.27 

In bovenstaande elementen liggen verschillende beperkende voorwaarden besloten die de 
kring van bezwaar- en beroepsgerechtigden afbakenen.28 De criteria zijn in de rechtspraak en 
in de literatuur uitgebreid besproken. Daarom zal hier geen aandacht aan worden besteed. 

                                                           
23 Boeve & Groothuijse 2019, p. 417. 
24 Schlössels 2019, p. 33. 
25 Schlössels & Zijlstra 2017, p. 135.  
26 Artikel 1:2 lid 2 en lid 3 Awb.  
27 Schlössels & Zijlstra 2017, p. 137. 
28 Schlössels 2019, p. 34.  
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2.3 Het belanghebbendebegrip in het omgevingsrecht 

Het omgevingsrecht heeft effecten voor velen. Daarom draait het vaak om de vraag of er 
sprake is van een persoonlijk belang.29 Hiervan is sprake wanneer een persoon of entiteit zich 
in voldoende mate kan onderscheiden van anderen.30 Volgens Schlössels wordt in het 
omgevingsrecht bij het bepalen van belanghebbendheid ter differentiatie in de regel gekeken 
naar de (fysieke-ruimtelijke) gevolgen die een besluit veroorzaakt en naar de impact van deze 
gevolgen op de belangen van de betrokkene.31 In de rechtspraak zijn hier hulpcriteria voor 
ontwikkeld. Het betreft het afstandscriterium, het nabijheidscriterium en het zichtcriterium.32 
Het criterium ‘persoonlijk belang’ zorgt vooral voor een beperking van de kring van derden-
belanghebbenden.33 

Er heeft een wijziging plaatsgevonden van het belanghebbendebegrip binnen het 
milieurecht.34 Tot 16 maart 2016 waren uitsluitend de gevolgen van de inrichting relevant.35 
In haar uitspraak van 16 maart 2016 heeft de Afdeling deze lijn gewijzigd. Sindsdien geldt 
voor belanghebbendheid dat er naar objectieve maatstaven gemeten, sprake moet zijn van 
‘gevolgen van enige betekenis’.36 Dit begrip is door de Afdeling nader uitgelegd. Volgens de 
Afdeling is degene die rechtstreeks feitelijke gevolgen ondervindt van een activiteit die het 
besluit toestaat, in beginsel belanghebbende bij dat besluit. Als correctie op dit uitgangspunt 
dient het criterium ‘gevolgen van enige betekenis’. “Gevolgen van enige betekenis ontbreken 
indien de gevolgen wel zijn vast te stellen, maar de gevolgen van de activiteit voor de woon-, 
leef- of bedrijfssituatie van betrokkene dermate gering zijn dat een persoonlijk belang bij het 
besluit ontbreekt. Daarbij wordt acht geslagen op de factoren afstand tot, zicht op, 
planologische uitstraling van en milieugevolgen (o.a. geur, geluid, licht, trilling, emissie, 
risico) van de activiteit die het besluit toestaat, waarbij die factoren zo nodig in onderlinge 
samenhang worden bezien. Ook aard, intensiteit en frequentie van de feitelijke gevolgen 
kunnen van belang zijn.”37 Het bepalen van belanghebbendheid blijft een casuïstische 
aangelegenheid.38  

2.4 Artikel 6:13 Awb en de UOV 

Op grond van artikel 6:13 Awb kan geen beroep bij de bestuursrechter worden ingesteld door 
een belanghebbende aan wie redelijkerwijs kan worden verweten dat hij geen zienswijze als 
bedoeld in artikel 3:15 Awb naar voren heeft gebracht, geen bezwaar heeft gemaakt of geen 
administratief beroep heeft ingesteld. Het conceptwetsvoorstel beoogt hier een verandering in 
aan te brengen. Bij Aarhus-besluiten is het indienen van een zienswijze niet langer een 

                                                           
29 Adriaanse 2022a, par. 4.3.  
30 Schlössels & Zijlstra 2017, p. 143; Konijnenbelt & Van Male 2014, p. 70.  
31 Schlössels 2019, p. 35.  
32 Schlössels & Zijlstra 2017, p. 147. 
33 Schlössels & Zijlstra 2017, p. 143. 
34 Boeve & Groothuijse 2019, p. 414.  
35 ABRvS 12 september 2012, ECLI:NL:RVS:2012:BX7107, r.o. 2.2.  
36 ABRvS 16 maart 2016, ECLI:NL:RVS:2016:737, r.o. 18.2.  
37 ABRvS 23 augustus 2017, ECLI:NL:RVS:2017:2271, r.o. 3.2.  
38 Schlössels 2019, p. 48.  
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vereiste om toegang tot de bestuursrechter te hebben.39 Voor een goed begrip van de beoogde 
wijziging is het van belang om te weten wat de UOV inhoudt.  

De UOV is geregeld in afdeling 3.4 van de Awb en is een facultatieve 
voorbereidingsprocedure.40 De UOV is slechts van toepassing indien dat bij wettelijk 
voorschrift of bij besluit van het bestuursorgaan is bepaald.41 De huidige vorm van de UOV is 
door middel van de Wet Uniforme openbare voorbereidingsprocedure Awb op 12 februari 
2002 gepubliceerd in het Staatsblad42 en samen met de Aanpassingswet Uniforme openbare 
voorbereidingsprocedure Awb in werking getreden op 1 juli 2005.43 De UOV heeft in het 
omgevingsrecht tot grote gevolgen geleid, omdat er in sommige gevallen sprake was van een 
actiopopularis. Dit houdt in dat eenieder recht had op besluitvormingsparticipatie en 
beroepsrecht.44 Voor de wijziging van artikel 6:13 Awb, bevatte de Awb twee 
voorbereidingsprocedures. De Awb bevatte de openbare voorbereidingsprocedure van 
Afdeling 3.4 (oud) en de uitgebreide openbare voorbereidingsprocedure van Afdeling 3.5 
(oud). Afdeling 3.5 (oud) was bijvoorbeeld van toepassing op de afgifte van een 
milieuvergunning. Hiertegen kon volgens artikel 3:24 Awb (oud) eenieder bedenkingen 
indienen. Op grond van artikel 20.6 lid 2 Wet milieubeheer (oud) konden zij die bedenkingen 
hadden ingebracht tegen het ontwerpbesluit, beroep instellen tegen het definitieve besluit.45 
Het huidige artikel 6:13 Awb heeft de functie van artikel 20.6 Wet milieubeheer (oud) voor 
het gehele bestuursrecht overgenomen.46 

Een belangrijk kenmerk van de UOV is dat een bestuursorgaan het ontwerpbesluit ter inzage 
legt.47 Belanghebbenden kunnen een zienswijze over het ontwerpbesluit naar voren brengen.48 
Op grond van artikel 3:15 lid 2 Awb kan bij wettelijk voorschrift of door het bestuursorgaan 
worden bepaald dat ook aan anderen de gelegenheid moet worden geboden hun zienswijze 
naar voren te brengen. Van deze afwijkingsmogelijkheid is bijvoorbeeld gebruikgemaakt in 
artikel 3.12 lid 5 Wabo. Dit artikel is van toepassing op de ‘Varkens in Nood-uitspraak’. In dit 
geval had dus eenieder het recht om tegen het ontwerpbesluit een zienswijze in te dienen. Na 
de terinzagelegging volgt het besluit. Gelet op artikel 3:46 Awb, zal het bestuursorgaan 
moeten reageren op de zienswijzen. Indien het bestuursorgaan niet tijdig een besluit neemt, 
heeft een belanghebbende de mogelijkheid om in beroep te gaan tegen het niet tijdig nemen 
van een besluit.49 Indien het bestuursorgaan wel tijdig een besluit neemt, hebben 

                                                           
39 Wetsvoorstel wijziging Awb n.a.v. HvJ EU Varkens in Nood van 2 april 2022, p. 1 (MvT),  
www. Internetconsultatie.nl. 
40 Schlössels & Zijlstra 2017, p. 298.  
41 Art. 3:10 lid 1 Awb. 
42 Stb. 2002, 54. 
43 Stb. 2005, 320; Schlössels & Zijlstra 2017, p. 299. 
44 Schlössels & Zijlstra 2017, p. 299. 
45 Timmermans 2019, p. 278. 
46 Timmermans 2019, p. 280.  
47 Artikel 3:11 lid 1 Awb. 
48 Artikel 3:15 lid 1 Awb. 
49 Zie de artikelen 6:2, 6:12, 8:1 en 6:13 Awb en bijv. ABRvS 6 februari 2019, ECLI:NL:RVS:2019:338.  
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belanghebbenden beroepsrecht.50 Wanneer een belanghebbende geen zienswijze naar voren 
heeft gebracht en dit hem redelijkerwijs kan worden verweten, heeft hij geen beroepsrecht.51  

2.5 Personen- en onderdelenfuik 

Artikel 6:13 Awb beperkt de rechtsbescherming van besluiten die door middel van de UOV 
worden voorbereid. Het bevat een formeel vereiste en een inhoudelijk vereiste.52 Ten eerste 
komt het recht van beroep op de rechter (in beginsel) slechts toe aan de belanghebbende die 
een zienswijze heeft ingediend (personenfuik). Ten tweede kan een belanghebbende in beroep 
niet opkomen tegen een onderdeel van een besluit waartegen in de bestuurlijke fase geen 
zienswijze is ingebracht (onderdelenfuik).53 Het niet voldoen aan deze eisen leidt ambtshalve 
tot een niet-ontvankelijkheid van het beroep.54  

Voor een goed begrip van de onderdelenfuik is het van belang om te weten wat met de term 
‘onderdeel van een besluit’ wordt bedoeld. Onderdelen van een besluit die niet in de 
toepasselijke voorprocedure ter discussie zijn gesteld kunnen namelijk (in beginsel) niet 
worden ingebracht tijdens de beroepsprocedure. De betekenis van het begrip besluitonderdeel 
is lastig te omschrijven en heeft tot casuïstische rechtspraak geleid.55 Wanneer het in 
milieuzaken ging om milieuvergunningen werden milieucompartimenten aangemerkt als 
onderdelen van een besluit. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan geluidhinder en 
stankhinder. 56 Als de appellant in de voorprocedure geen zienswijze had ingediend over 
geluidhinder, kon in beroep in beginsel hier niet op worden ingegaan. De beroepsgrond over 
geluidhinder werd dan niet-ontvankelijk verklaard.57 Hier is een verandering in aangebracht. 
Milieucompartimenten worden in het omgevingsrecht niet meer gezien als 
besluitonderdelen.58  Als besluitonderdelen worden alleen de diverse toestemmingen van 
artikel 2.1 en artikel 2.2 Wabo aangemerkt.59 Dit betekent dat er in beroep gronden kunnen 
worden aangevoerd tegen andere categorieën milieugevolgen (bijv. geluidhinder) dan waarop 
de zienswijze betrekking had (bijv. stankhinder).60 Dit heeft geleid tot een verruiming van de 
rechtsbescherming.61  

2.6 Tussenconclusie 

Tot de ‘Varkens in Nood-uitspraak’ gold over de hele linie van het bestuursrecht het 
belanghebbendebegrip. Men moest belanghebbende zijn om ontvankelijk te zijn in een 
bezwaar of beroep tegen een besluit. Daarnaast beperkte artikel 6:13 Awb de 

                                                           
50 Artikel 8:1 Awb; Wertheim 2019, par. 1. 
51 Artikel 6:13 Awb.  
52 De Graaf & Jans 2008, par. 1.   
53 De Poorter e.a. 2016, p. 115.  
54 De Graaf & Jans 2008, par. 1.   
55 Schlössels & Zijlstra 2014, p. 202; Timmermans 2019, p. 284.  
56 ABRvS 14 maart 2007, ECLI:NL:RVS:2007:BA0657 (deelbeslissingen Wet bodembescherming); Schlössels & 
Zijlstra 2014, p. 202-203; Timmermans 2019, p. 282.  
57 Timmermans 2019, p. 282. 
58 Timmermans 2019, p. 284.  
59 Timmermans 2019, p. 283-284.  
60 Timmermans 2019, p. 284.  
61 Boeve & Groothuijse 2019, p. 417; Timmermans 2019, p. 284. 
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rechtsbescherming van besluiten die door middel van de UOV werden voorbereid. Het recht 
van beroep op de bestuursrechter kwam (in beginsel) slechts toe aan de belanghebbende die 
een zienswijze had ingediend (personenfuik). Daarnaast kon een belanghebbende in beroep 
niet opkomen tegen een onderdeel van een besluit waartegen in de bestuurlijke fase geen 
zienswijze was ingebracht (onderdelenfuik). 
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3. Het Verdrag van Aarhus 

3.1 Inleiding 

Het doel van het conceptwetsvoorstel is om de toegang tot de rechter in overeenstemming te 
brengen met het Verdrag.62 Daarom is het van belang om te weten waar dit Verdrag over gaat. 
Dit hoofdstuk staat dan ook in het teken van het antwoord op de volgende vraag: ‘Waar heeft 
het Verdrag van Aarhus betrekking op?’ Ter beantwoording van deze vraag zal in paragraaf 
3.2 eerst in het kort worden uitgelegd hoe dit Verdrag doorwerkt in het Nederlandse 
bestuursprocesrecht. Vervolgens wordt in paragraaf 3.3 stilgestaan bij de reikwijdte van dit 
Verdrag. In paragraaf 3.4 volgt een uitleg van de begrippen ‘het publiek’ en ‘het betrokken 
publiek’. Tot slot volgt in paragraaf 3.5 een tussenconclusie.  

3.2 Doorwerking in het nationaal recht 

Het Verdrag is op 25 juni 1998 in Aarhus (Denemarken) tot stand gekomen en is een 
zogenoemd gemengd verdrag.63 Nederland en de EU zijn partij bij dit verdrag.64 Dit betekent 
dat zowel Nederland als de EU hieraan zijn gebonden. Bepalingen uit dit Verdrag hebben 
voor de EU voorrang boven het secundaire Unierecht. Het Hof is bevoegd om bepalingen uit 
dit Verdrag rechtstreeks te toetsen. Als bepalingen uit dit Verdrag zijn omgezet in secundaire 
Unierecht, werken deze bepalingen door naar het nationale recht. Wanneer bepalingen uit dit 
Verdrag niet zijn omgezet, hebben deze bepalingen alsnog voorrang boven strijdig nationaal 
recht. In dit geval dient het nationale recht verdragsconform te worden uitgelegd of moet het 
nationale recht buiten toepassing worden gelaten.65 

3.3 Reikwijdte van het Verdrag 

Het Verdrag bevat drie pijlers. Het Verdrag regelt de toegang tot milieu-informatie (art. 4 en 5 
van het Verdrag), inspraak bij milieubesluitvorming (art. 6, art. 7 en art. 8 van het Verdrag) en 
de toegang tot de rechter bij milieuaangelegenheden (art. 9 van het Verdrag).66 Het doel van 
dit Verdrag is het bevorderen van een ‘betere uitvoering en handhaving van de 
milieuwetgeving’ en bijdragen aan het ‘versterken en doeltreffender maken van 
milieubeschermingsbeleid’.67 Het begrip milieu is heel breed.68 In artikel 2 lid 3 van het 
Verdrag is uitgelegd wat hier allemaal onder valt. 

Ik zal me alleen richten op de tweede en derde pijler, omdat de ‘Varkens in Nood-uitspraak’ 
alleen betrekking heeft op deze pijlers. Verder zal ik alleen ingaan op artikel 6 en artikel 9 van 
het Verdrag, omdat alleen deze artikelen in de uitspraak centraal staan. 

                                                           
62 Wetsvoorstel wijziging Awb n.a.v. HvJ EU Varkens in Nood van 2 april 2022, p. 1 (MvT),  
www. Internetconsultatie.nl. 
63 Kamerstukken II 2004/2005, 29 877, nr. 3 (MvT), p. 2; Verbeek 2019, p. 206. 
64 Rb. Limburg 21 december 2018, ECLI:NL:RBLIM:2018:12159, r.o. 1.3; Verbeek 2019, p. 206. 
65 Plambeck 2018, p. 165. 
66 Verdrag betreffende toegang tot informatie, inspraak in besluitvorming en toegang tot de rechter inzake 
milieuaangelegenheden, ondertekend te Aarhus op 25 juni 1998.   
67 Alblas & Kingston 2021, p. 2194. 
68 Van der Veen 2021a, p. 235. 
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Het recht op inspraak heeft op grond van artikel 6 van het Verdrag betrekking op twee 
categorieën besluiten. Ten eerste gaat het om besluiten over het al dan niet toestaan van 
voorgestelde activiteiten die vermeld worden in bijlage I.69 Deze bijlage bevat een 
opsomming van verschillende activiteiten met daarbij behorende criteria of drempels. In de 
‘Varkens in Nood-uitspraak’ ging het om de installatie van een intensieve varkenshouderij 
voor meer dan 750 zeugen. Dit valt onder categorie 15.70 Bijlage I is gebaseerd op de bijlagen 
bij het Verdrag van Espoo, de IPPC-richtlijn, de Richtlijn industriële emissies (de toenmalige 
IPPC-richtlijn) en de m.e.r.-richtlijn. Kort gezegd gaat het in deze bijlage om activiteiten die 
opgenomen zijn in de RIE en activiteiten waarvoor op grond van de m.e.r.-richtlijn 
beoordeeld moet worden of een milieueffectrapport moet worden gemaakt.71 Ten tweede gaat 
het om besluiten die niet behoren tot de in bijlage I genoemde activiteiten die een ‘aanzienlijk 
effect op het milieu’ kunnen hebben. De verdragspartijen bepalen zelf of een activiteit 
hieronder valt.72 Hieronder vallen volgens het Hof in ieder geval besluiten die binnen de 
werkingssfeer van artikel 6 lid 3 van de Habitatrichtlijn vallen en die niet behoren tot de 
activiteiten die in bijlage I van het Verdrag staan.73 Volgens de Afdeling zijn dat besluiten 
waarvoor een passende beoordeling moet worden gemaakt vanwege de ligging nabij een 
Natura 2000-gebied of om besluiten waarbij voorafgaand aan dat besluit een voortoets moet 
worden verricht om gevolgen voor een Natura 2000-gebied in kaart te brengen.74 Tot deze 
categorie behoren ook besluiten tot het verlenen van een vergunning voor een project dat een 
aanzienlijk negatief effect kan hebben voor de toestand van wateren en waarbij uitvoering 
wordt gegeven aan artikel 4 van de Kaderrichtlijn Water.75  

3.4 ‘Het publiek’ en ‘het betrokken publiek’ 

Het recht op inspraak is, zoals eerder is aangegeven geregeld in artikel 6 van het Verdrag. In 
dit artikel wordt gesproken over zowel ‘het betrokken publiek’ als ‘het publiek’. Dit leidt tot 
de vraag wat deze begrippen inhouden.  

Artikel 2 lid 4 van het Verdrag definieert ‘het publiek’ als volgt: “een of meer natuurlijke of 
rechtspersonen en, in overeenstemming met nationale wetgeving of prakrijk, hun 
verenigingen, organisaties of groepen”. Dit begrip is vergelijkbaar met het begrip ‘eenieder’ 
uit het Omgevingsrecht.76 In artikel 2 lid 5 van het Verdrag is definiëring van ‘het betrokken 
publiek’ te vinden. Onder ‘het betrokken publiek’ wordt het volgende verstaan: “het publiek 
dat gevolgen ondervindt, of waarschijnlijk ondervindt van, of belanghebbende is bij, 
milieubesluitvorming; voor de toepassing van deze omschrijving worden niet-
gouvernementele organisaties die zich inzetten voor milieubescherming en voldoen aan de 
eisen van nationaal recht geacht belanghebbende te zijn”. Volgens de regering is ‘het 

                                                           
69 Art. 6 lid 1 onder a Verdrag van Aarhus; Frins e.a. 2021, p. 443. 
70 Frins e.a. 2021, p. 443. 
71 Verbeek 2019, p. 206.  
72 Art. 6 lid 1 onder b Verdrag van Aarhus; Frins e.a. 2021, p. 444.  
73 HvJ EU 8 november 2016, C-243/15, ECLI:EU:C:2016:838, r.o. 57; Frins e.a. 2021, p. 444. 
74 ABRvS 14 april 2021, ECLI:NL:RVS:2021:786, r.o. 4.6; Frins e.a. 2021, p. 444. 
75 HvJ EU 20 december 2017, C-664/15, ECLI:EU:C:2017:987, r.o. 42 en r.o. 43; Frins e.a. 2021, p. 444. 
76 Frins e.a. 2021, p. 444. 



16 
 

betrokken publiek’ ruimer dan ‘het betrokken publiek dat belanghebbende is’.77 In 
tegenstelling tot de regering is in de literatuur het standpunt van auteurs dat met ‘het 
betrokken publiek’, wordt gedoeld op de belanghebbenden in de zin van artikel 1:2 Awb.78 Ik 
ben het hiermee eens. Hieronder zal ik mijn standpunt toelichten aan de hand van een aantal 
argumenten.  

Het recht op inspraak bij milieubesluitvorming komt op grond van artikel 6 van het Verdrag 
toe aan ‘het betrokken publiek’. Op grond van artikel 9 lid 2 van het Verdrag hebben leden uit 
het betrokken publiek die een voldoende belang hebben, dan wel stellen dat er inbreuk is 
gemaakt op een recht, toegang tot de bestuursrechter.79 Volgens het wetsvoorstel kan alleen 
‘het betrokken publiek’ dat voldoet aan de voorwaarden van artikel 9 lid 2 van het Verdrag 
worden gezien als belanghebbende.80 Dit betekent dat een deel van ‘het betrokken publiek’ 
dan wel recht heeft op inspraak op grond van artikel 6 van het Verdrag, maar geen toegang 
heeft tot de bestuursrechter. Dit vanwege het feit dat zij niet wordt aangemerkt als 
belanghebbende.81 De kring van ‘het betrokken publiek’ is volgens het wetsvoorstel dus 
groter dan de kring van belanghebbenden.82 Dit standpunt is gebaseerd op een voorlichting 
van de Afdeling advisering van de Raad van State over het recht op inspraak volgens 
Europese en internationale regelgeving.83 Volgens de Afdeling advisering van de Raad van 
State bestaat ‘het betrokken publiek’ niet alleen uit degenen die een belang hebben dat 
bescherming vindt in de van toepassing zijnde wet- en regelgeving. Bij milieubesluitvorming 
gaat het om het waarschijnlijk ondervinden van feitelijke gevolgen.84 Voor deze beredenering 
is gebruikgemaakt van de Implentation Guide van het Verdrag van Aarhus.85 Hierin staat dat 
met ‘het betrokken publiek’ zowel personen met ‘legal interest’ als personen met ‘factual 
interest’ worden bedoeld.86 Adriaanse vraagt zich terecht af of deze interpretatie in 
overeenstemming is met het Verdrag. Het wetsvoorstel bevat namelijk alsnog een verplichting 
voor niet-belanghebbenden om een zienswijze in te dienen. Het probleem is dat een deel van 
deze niet-belanghebbenden volgens bovenstaande beredenering behoort tot ‘het betrokken 

                                                           
77 Wetsvoorstel wijziging Awb n.a.v. HvJ EU Varkens in Nood van 2 april 2022, p. 15 (MvT),  
www. Internetconsultatie.nl; Adriaanse 2022a, par. 4.2. 
78 Frins e.a. 2021, p. 444; Adriaanse 2022a, par. 4.2. 
79 Adriaanse 2022a, par. 4.2.  
80 Wetsvoorstel wijziging Awb n.a.v. HvJ EU Varkens in Nood van 2 april 2022, p. 9-11 (MvT),  
www. Internetconsultatie.nl; Adriaanse 2022a, par. 4.2. 
81 Adriaanse 2022a, par. 4.2. 
82 Wetsvoorstel wijziging Awb n.a.v. HvJ EU Varkens in Nood van 2 april 2022, p. 10 (MvT),  
www. Internetconsultatie.nl.  
83 Voorlichting overeenkomstig artikel 18 lid 2 van de Wet op de Raad van State ter zake van de eisen die 
voortvloeien uit de betrokken Europese en internationale regelgeving met betrekking tot de omvang van de 
kring van inspraakgerechtigden, 12 maart 2009, kenmerk W08.09.0005/I/A, bijlage bij Kamerstukken II 
2008/09, 30844, nr. 45; Wetsvoorstel wijziging Awb n.a.v. HvJ EU Varkens in Nood van 2 april 2022, p. 9 (MvT), 
www. Internetconsultatie.nl; Adriaanse 2022a, par. 4.2. 
84 Wetsvoorstel wijziging Awb n.a.v. HvJ EU Varkens in Nood van 2 april 2022, p. 10 (MvT),  
www. Internetconsultatie.nl. 
85 The Aarhus Convention: An Implementation Guide (second edition), juni 2014.  
86 The Aarhus Convention: An Implementation Guide (second edition), juni 2014, p. 57; Adriaanse 2022a, par. 
4.2. 
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publiek’. In de ‘Varkens in Nood-uitspraak’ heeft het Hof bepaald dat aan ‘het betrokken 
publiek’ de eis voor het indienen van een zienswijze, niet mag worden tegengeworpen.87  

Een ander argument waaruit blijkt dat met ‘het betrokken publiek’ een belanghebbende wordt 
bedoeld, is dat artikel 6 en artikel 9 lid 2 van het Verdrag met elkaar samenhangen.88 De 
samenhang van deze artikelen blijkt zowel uit de ‘Varkens in Nood-uitspraak’ als uit de 
eerdergenoemde implementatiegids.89 Artikel 9 lid 2 van het Verdrag bepaalt dat ‘het 
betrokken publiek’ toegang tot de rechter moet hebben om de materiële en de formele 
rechtmatigheid van besluiten in de zin van artikel 6 lid 1 van het Verdrag te bestrijden. Het 
doel hiervan is het waarborgen dat ‘het betrokken publiek’ zijn inspraakrechten kan 
afdwingen bij de rechter.90 De nadere eisen uit artikel 9 lid 2 van het Verdrag gaan over de 
vraag of er sprake is van een procesbelang.91 Dit betekent dat een persoon uit ‘het betrokken 
publiek’ een procesbelang moet hebben bij het voeren van een specifieke procedure. Die 
persoon hoeft dus niet opnieuw te voldoen aan de voorwaarden van artikel 9 lid 2 van het 
Verdrag.92 Ook uit de conclusie van A-G Bobek blijkt dat met de term leden van ‘het 
betrokken publiek’ wordt gedoeld op het belanghebbendebegrip.93 Een persoon die geen 
belanghebbende is behoord volgens de A-G ook niet tot de leden ‘van het betrokken publiek’.  

Het bovenstaande betekent niet dat een lid van ‘het publiek’ die geen belanghebbende is, 
nooit toegang tot de rechter kan hebben. Op grond van artikel 3 lid 5 van het Verdrag in 
samenhang met artikel 9 lid 3 van het Verdrag, kan een verdragspartij namelijk voorzien in 
meer omvattende inspraak en ruimere toegang tot de rechter dan wordt vereist in artikel 9 lid 
2 van het Verdrag.94 De verdragspartijen mogen voor het recht op toegang tot de rechter 
criteria hanteren. Hier is met de ‘Varkens in Nood-uitspraak’ wel een begrenzing in 
aangebracht. Deze criteria mogen niet tot gevolg hebben dat bepaalde categorieën van leden 
van ‘het publiek’ elk recht van beroep op de rechter wordt ontzegd.95  

3.5 Tussenconclusie 

Het Verdrag bevat drie pijlers. Het Verdrag regelt de toegang tot milieu-informatie, inspraak 
bij milieubesluitvorming en de toegang tot de rechter bij milieuaangelegenheden. Het begrip 
milieu is heel breed.  

Het recht op inspraak heeft op grond van artikel 6 van het Verdrag betrekking op twee 
categorieën besluiten. Ten eerste gaat het om besluiten over het al dan niet toestaan van 
voorgestelde activiteiten die vermeld worden in bijlage I. Dit was het geval in de ‘Varkens in 
Nood-uitspraak’. Ten tweede gaat het om besluiten die niet behoren tot de in bijlage I 

                                                           
87 Adriaanse 2022a, par. 4.2. 
88 Frins e.a. 2021, p. 444; Adriaanse 2022a, par. 4.2. 
89 HvJ EU 14 januari 2021, C-826/18, ECLI:EU:C:2021:7, r.o. 43 (Varkens in Nood); The Aarhus Convention: An 
Implementation Guide (second edition), juni 2014, p. 57.  
90 Frins e.a. 2021, p. 444.  
91 HvJ EU 14 januari 2021, C-826/18, ECLI:EU:C:2021:7, r.o. 34 (Varkens in Nood); Frins e.a. 2021, p. 444. 
92 Frins e.a. 2021, p. 444. 
93 Conclusie A-G HvJ EU 2 juli 2020, C-826/18, ECLI:EU:C:2020:514, r.o. 15. 
94 Frins e.a. 2021, p. 444. 
95 HvJ EU 14 januari 2021, C-826/18, ECLI:EU:C:2021:7, r.o. 49 en 50 (Varkens in Nood); Frins e.a. 2021, p. 444. 
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genoemde activiteiten die een ‘aanzienlijk effect op het milieu’ kunnen hebben. De 
verdragspartijen bepalen zelf of een activiteit hieronder valt.  

De term ‘het publiek’ is vergelijkbaar met het begrip ‘eenieder’ uit het Omgevingsrecht. De 
term ‘het betrokken publiek’ is gelijk aan het belanghebbendebegrip in de zin van artikel 1:2 
Awb. Ondanks dat het belanghebbendebegrip overeenkomt met ‘het betrokken publiek’, 
neemt dat niet weg dat er in de praktijk een beperktere uitleg aan wordt gegeven.96 Om 
aangemerkt te worden als belanghebbende moet worden voldaan aan de voorwaarden die 
genoemd zijn in paragraaf 2.2, waarbij het vaak gaat het om de vraag of iemand een 
persoonlijk belang heeft. Zoals in paragraaf 2.3 is genoemd, ontbreekt het persoonlijk belang 
wanneer er geen sprake is van gevolgen van enige betekenis. Het probleem hierbij is dat de 
correctie niet alleen wordt toegepast wanneer evident geen sprake is van gevolgen van enige 
betekenis. Dit betekent dat er een groep mensen is die wel een belang heeft, maar door de 
Afdeling niet wordt aangemerkt als belanghebbende.97   

                                                           
96 Adriaanse 2022a, par. 4.3.  
97 ABRvS 17 juni 2020, ECLI:NL:RVS:2020:139; ABRvS 4 maart 2020, ECLI:NL:RVS:2020:661; ABRvS 4 december 
2019, ECLI:NL:RVS:2019:4076; Adriaanse 2022a, par. 4.3. 
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4. De ‘Varkens in Nood-uitspraak’ en de richtinggevende uitspraken van de Afdeling 

4.1 Inleiding 

Naar aanleiding van een prejudiciële vraag van de rechtbank Limburg heeft het Hof op 14 
januari 2021 uitspraak gedaan in zaak C-826/18.98 Zoals eerder is aangegeven, staat deze 
uitspraak bekend als de ‘Varkens in Nood-uitspraak’. Deze uitspraak is vernoemd naar één 
van de appelerende stichtingen.99 De Afdeling heeft de gevolgen van deze uitspraak voor het 
Nederlandse bestuursprocesrecht in twee richtinggevende uitspraken uitgelegd.100 Dit 
hoofdstuk staat in het teken van het antwoord op de volgende vraag: ‘Waar gaat de ‘Varkens 
in Nood-uitspraak’ over en hoe is door de Afdeling hier invulling aan gegeven?’ Ter 
beantwoording van deze vraag zal in paragraaf 4.2 worden uitgelegd waar de ‘Varkens in 
Nood-uitspraak’ over gaat. Vervolgens zal in paragraaf 4.3 aandacht worden besteed aan de 
eerste richtinggevende uitspraak van de Afdeling.101 In paragraaf 4.4 zal aandacht worden 
besteed aan de tweede richtinggevende uitspraak.102 Tot slot volgt in paragraaf 4.5 een 
tussenconclusie.  

4.2 De ‘Varkens in Nood-uitspraak’ 

Op 28 september 2017 hebben burgemeester en wethouders van de gemeente Echt-Susteren 
een omgevingsvergunning verleend voor het bouwen van een varkensstal en het houden van 
meer dan 750 varkens.103 Deze vergunning is verleend op grond van artikel 2.1 lid 1 onder a 
en e Wabo. Uit artikel 3.10 Wabo blijkt dat de UOV van toepassing is. Op grond van artikel 
3.12 lid 5 Wabo kon in dit geval ‘eenieder’ een zienswijze indienen.104 

Tegen de verleende omgevingsvergunning hebben een dierenarts, Stichting Varkens in Nood, 
Stichting Dierenrecht en Stichting Leefbaar Buitengebied (gezamenlijk aangeduid als 
Stichting Varkens in Nood) beroep ingesteld bij de rechtbank Limburg. Volgens de rechtbank 
kan de dierenarts niet worden aangemerkt als belanghebbende. Daarom zou het beroep niet-
ontvankelijk moeten worden verklaard.105 De stichtingen kunnen volgens de rechtbank wel 
worden aangemerkt als belanghebbende.106 De stichtingen hebben echter geen 
gebruikgemaakt van de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen tegen het ontwerpbesluit. 
Uit artikel 6.13 Awb volgt dat een belanghebbende die geen zienswijze heeft ingediend tegen 
het ontwerpbesluit, geen beroep bij de bestuursrechter kan instellen. Ook de stichtingen 
zouden dus niet-ontvankelijk moeten worden verklaard. De rechtbank had hier echter twijfels 
over en stelde daarom zes prejudiciële vragen. De eerste en de tweede vraag gaan over de 
toegang van een niet-belanghebbende tot de bestuursrechter. De rechtbank wilde samengevat 
weten of het Verdrag toestaat dat niet-belanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend 

                                                           
98 HvJ EU 14 januari 2021, c-826/18, ECLI:EU:C:2021:7 (Varkens in Nood); Gierveld 2021a, p. 37.  
99 Frins e.a. 2021, p. 443. 
100 Gierveld 2021a, p. 37; ABRvS 14 april 2021, ECLI:NL:RVS:2021:786; ABRvS 4 mei 2021, ECLI:NL:RVS:2021:953. 
101 ABRvS 14 april 2021, ECLI:NL:RVS:2021:786. 
102 ABRvS 4 mei 2021, ECLI:NL:RVS:2021:953.  
103 Rb. Limburg 21 december 2018, ECLI:NL:RBLIM:2018:12159, r.o. 1; Gierveld 2021a, p. 37. 
104 Rb. Limburg 21 december 2018, ECLI:NL:RBLIM:2018:12159, r.o. 2.2.1. 
105 Rb. Limburg 21 december 2018, ECLI:NL:RBLIM:2018:12159, r.o. 5.2 en 5.5. 
106 Rb. Limburg 21 december 2018, ECLI:NL:RBLIM:2018:12159, r.o. 10.1.  



20 
 

in de voorbereiding van Aarhus-besluiten, geen toegang tot de bestuursrechter hebben. De 
overige vier vragen gaan over de vraag of de toegang tot de bestuursrechter afhankelijk mag 
worden gesteld van het naar voren hebben gebracht van een zienswijze. De rechtbank wilde 
samengevat weten of artikel 6:13 Awb, die voorschrijft dat een belanghebbende in beginsel 
een zienswijze moet hebben ingediend om toegang te krijgen tot de bestuursrechter, in strijd is 
met het Verdrag.107 Zoals eerder is aangegeven, is het bijzonder dat de rechtbank deze vragen 
heeft gesteld. In eerdere jurisprudentie had de Afdeling namelijk bepaald dat de voorwaarde 
van het indienen van een zienswijze voor de toegang tot de bestuursrechter, niet strijdig is met 
het Verdrag.108 In tegenstelling tot de Afdeling waren er in de literatuur al voor de ‘Varkens in 
Nood-uitspraak’ twijfels over de verenigbaarheid van het Nederlandse bestuursprocesrecht 
met het Verdrag.109 De ‘Djurgården-uitspraak’110 en de zaak ‘Commissie t. Duitsland’111 
waren aanleiding voor deze twijfels.  

Het Hof heeft de prejudiciële vragen op 14 januari 2021 beantwoord.112 De beantwoording 
van de vragen is tweeledig.113  

Voor de beantwoording van de eerste en tweede vraag geeft het Hof aan dat artikel 6 van het 
Verdrag alleen inspraakrechten verleend aan leden van het ‘betrokken publiek’.114 Uit artikel 
9 lid 2 van het Verdrag volgt daarom slechts dat het ‘betrokken publiek’ toegang tot de 
rechter moet hebben om die rechten af te kunnen dwingen.115 Dit neemt niet weg dat het op 
grond van artikel 3 lid 5 van het Verdrag mogelijk is om gunstigere maatregelen in te 
stellen.116 Voor veel omgevingsrechtelijke besluiten geldt in Nederland dat ‘eenieder’ een 
zienswijze mag indienen. Nederland heeft dus gebruikgemaakt van deze 
afwijkingsmogelijkheid.117 Volgens het Hof verzet artikel 9 lid 3 van het Verdrag in een 
dergelijk geval “zich er wel tegen dat deze personen geen toegang tot de rechter kunnen 
hebben om zich te beroepen op ruimere rechten op inspraak in het besluitvormingsproces die 
alleen door het nationale milieurecht van een lidstaat worden verleend.”118 

Voor de beantwoording van de derde tot en met de zesde vraag geeft het Hof aan dat het uit 
artikel 9 lid 2 van het Verdrag voortvloeiende recht op toegang tot de rechter zich ertegen 
verzet dat het beroep van non-gouvernementele organisaties die behoren tot het ‘betrokken 
publiek’, afhankelijk wordt gesteld van hun deelname aan de UOV.119 Het beroep van een 
                                                           
107 Ypinga en Tingen 2021, p. 340; Gierveld 2021a, p. 38; Benhadi 2021, p. 100-101. 
108 ABRvS 2 december 2015, ECLI:NL:RVS:2015:3703, r.o. 21.9.  
109 HvJ EU 15 oktober 2009, C/263-08, ECLI:EU:C:2009:631, JB 2009/264, m.nt. N. Verheij (Djurgården); HvJ EU 
15 oktober 2015, C-137/14, ECLI:EU:C:2015:683, AB 2015/447, m.nt. Ch.W. Backes (Commissie t. Duitsland). 
110 HvJ EU 15 oktober 2009, C/263-08, ECLI:EU:C:2009:631, JB 2009/264, m.nt. N. Verheij (Djurgården). 
111 HvJ EU 15 oktober 2015, C-137/14, ECLI:EU:C:2015:683, AB 2015/447, m.nt. Ch.W. Backes (Commissie t. 
Duitsland). 
112 HvJ EU 14 januari 2021, C-826/18, ECLI:EU:C:2021:7 (Varkens in Nood). 
113 Gierveld 2021a, p. 38-39.  
114 HvJ EU 14 januari 2021, C-826/18, ECLI:EU:C:2021:7, r.o. 39 (Varkens in Nood).  
115 HvJ EU 14 januari 2021, C-826/18, ECLI:EU:C:2021:7, r.o. 45 (Varkens in Nood). 
116 HvJ EU 14 januari 2021, C-826/18, ECLI:EU:C:2021:7, r.o. 47 (Varkens in Nood). 
117 Ypinga en Tingen 2021, p. 340-341.  
118 HvJ EU 14 januari 2021, C-826/18, ECLI:EU:C:2021:7, r.o. 52 (Varkens in Nood); Ypinga en Tingen 2021, p. 
340. 
119 HvJ EU 14 januari 2021, C-826/18, ECLI:EU:C:2021:7, r.o. 55 (Varkens in Nood).  
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belanghebbende die geen zienswijze heeft ingediend tegen het ontwerpbesluit mag dus niet 
niet-ontvankelijk worden verklaard. Volgens het Hof onderscheidt inspraak in de 
milieubesluitvormingsprocedure zich van het beroep in rechte en heeft daarom een ander 
doel.120 Er wordt verder niet uitgelegd wat hiermee wordt bedoeld. Ik sluit me aan bij de 
uitleg die Benhadi hieraan geeft. Het Hof bedoelt hier waarschijnlijk mee dat de 
inspraakprocedure is bedoeld om de milieubesluitvorming te beïnvloeden, terwijl beroep bij 
de rechter gericht is op de beoordeling van de rechtmatigheid van het besluit.121 Een 
belanghebbende die verschoonbaar geen zienswijze heeft ingediend, omdat het hem 
redelijkerwijs niet kon worden verweten, kan op grond van het huidige artikel 6:13 Awb 
alsnog in beroep. Deze regel biedt volgens het Hof geen rechtvaardiging, omdat niet-naleving 
van de voorwaarde van voorafgaande inspraak als uitgangspunt partijen belet hun recht op 
toegang tot de rechter uit te oefenen.122 Bij ruimere inspraakrechten voor ‘het publiek’ is 
artikel 9 lid 3 van het Verdrag van toepassing. Dit artikel biedt lidstaten meer speelruimte.123 
Op grond van dit artikel is het dus toegestaan om het beroep van een niet-belanghebbende 
alleen ontvankelijk te verklaren als de bezwaren in de bestuurlijke voorprocedure kenbaar zijn 
gemaakt.  

4.3 De uitspraak van 14 april 2021 

De eerste richtinggevende uitspraak van de Afdeling is de uitspraak van 14 april 2021.124 In 
deze uitspraak hakt de Afdeling drie knopen door.125 

Zoals hierboven is aangegeven, heeft het Hof in de ‘Varkens in Nood-uitspraak’ bepaald dat 
deelname aan de inspraakfase van non-gouvernementele organisaties geen voorwaarde mag 
zijn voor het recht op toegang tot de rechter. De Afdeling heeft in deze uitspraak bepaald dat 
deze rechtsregel geldt voor alle belanghebbenden en niet alleen voor non-gouvernementele 
organisaties. Voor de onderbouwing van dit oordeel verwijst de Afdeling naar 
rechtsoverwegingen 58 t/m 60 van de ‘Varkens in Nood-uitspraak’.126 De Afdeling oordeelt 
terecht dat deze regel voor alle belanghebbenden geldt. De doelstelling van artikel 9 lid 2 van 
het Verdrag is namelijk het verzekeren van een ruime toegang tot de rechter. Het nuttig effect 
van deze bepaling wordt niet gewaarborgd als de inspraakfase verplicht moet worden 
doorlopen voordat er toegang tot de rechter wordt verleend. Het doel van de inspraakfase is 
immers anders dan het doel van een beroep bij de rechter.127  

In deze uitspraak heeft de Afdeling tevens bepaald dat de onderdelentrechter bij Aarhus-
besluiten niet mag worden tegengeworpen aan een belanghebbende die een zienswijze heeft 
ingediend op bepaalde onderdelen van dat besluit.128 In de ‘Varkens in Nood-uitspraak’ heeft 

                                                           
120 HvJ EU 14 januari 2021, C-826/18, ECLI:EU:C:2021:7, r.o. 56 (Varkens in Nood). 
121 Benhadi 2021, p. 104.  
122 HvJ EU 14 januari 2021, C-826/18, ECLI:EU:C:2021:7, r.o. 60 (Varkens in Nood). 
123 HvJ EU 14 januari 2021, C-826/18, ECLI:EU:C:2021:7, r.o. 62 (Varkens in Nood). 
124 ABRvS 14 april 2021, ECLI:NL:RVS:2021:786. 
125 Ypinga & Tingen 2021, p. 344.  
126 ABRvS 14 april 2021, ECLI:NL:RVS:2021:786, r.o. 4.4.  
127 HvJ EU 14 januari 2021, C-826/18, ECLI:EU:C:2021:7, r.o. 58 (Varkens in Nood); Ypinga & Tingen 2021, p. 344. 
128 ABRvS 14 april 2021, ECLI:NL:RVS:2021:786, r.o. 4.4; Ypinga & Tingen 2021, p. 344. 
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het Hof niets gezegd over de houdbaarheid van de onderdelentrechter.129 Het is de vraag of de 
Afdeling dit standpunt heeft genomen vanwege strijdigheid met het Verdrag of uit 
pragmatische overwegingen. Volgens mij heeft de Afdeling deze keuze gemaakt uit 
pragmatische overwegingen. De onderdelentrechter kan er namelijk voor zorgen dat 
belanghebbenden geen zienswijze indienen.130 Iemand die geen zienswijze heeft ingediend 
zou alle onderdelen van het besluit in beroep aan de orde kunnen stellen, terwijl het beroep 
van iemand die over een beperkt aantal onderdelen van een besluit een zienswijze heeft 
ingediend alleen ontvankelijk zou worden verklaard voor die onderdelen waar de zienswijze 
betrekking op heeft. Dit zou volgens meerdere auteurs niet logisch zijn.131  

Tot slot heeft de Afdeling bepaald dat artikel 6:13 Awb niet mag worden tegengeworpen aan 
belanghebbenden bij omgevingsrechtelijke zaken132 waarin de UOV is toegepast.133 Echter, 
niet alle besluiten in het omgevingsrecht vallen onder het Verdrag. Te denken valt aan 
bepaalde omgevingsrechtelijke besluiten waarop de UOV van toepassing is, maar die geen 
aanzienlijk effect op het milieu hebben.134 De Afdeling geeft dan ook in eigen bewoordingen 
aan dat dit een ruimhartige uitleg van het Verdrag betreft.135 Deze keuze is om twee redenen 
gemaakt. Hiermee voorkomt de Afdeling de voor de praktijk onwerkbare situaties waarin 
gecompliceerde beoordelingen moeten worden gemaakt over of een besluit een Aarhus-
besluit is. Daarnaast wil de Afdeling vanuit het oogpunt van rechtsbescherming verzekeren 
dat het uit het Verdrag voortvloeiende recht op toegang tot de rechter niet te beperkt wordt 
ingevuld.136 Het buiten toepassing laten van artikel 6:13 Awb bij niet-Aarhus besluiten 
vanwege de rechtszekerheid lijkt mij in strijd met het toetsingsverbod. In het 
Harmonisatiewet-arrest heeft de Hoge Raad namelijk bepaald dat de rechter wetten in formele 
zin niet mag toetsen aan fundamentele rechtsbeginselen, zoals het rechtszekerheidsbeginsel.137 
Hiervan kan bij hoge uitzondering van worden afgeweken indien toepassing van een 
wetsbepaling “in verband met daarin niet verdisconteerde omstandigheden (…) in strijd komt 
met een fundamenteel rechtsbeginsel”.138 Deze uitzondering komt tot nu toe niet voor. Ook in 
dit geval kan volgens mij geen gebruik worden gemaakt van deze uitzondering, alleen al 
vanwege het feit dat het niet gaat om een concreet geval.139 In de literatuur is er daarnaast 
kritiek op de ruimhartige uiteg van de Afdeling. Het feit dat een afbakening soms niet 

                                                           
129 ABRvS 4 mei 2021, ECLI:NL:RVS:2021:953, AB 2021/202, m.nt. A.G.A. Nijmeijer en H.D. Tolsma.  
130 Ypinga & Tingen 2021, p. 344. 
131 Van der Veen 2021b, p. 5; ABRvS 4 mei 2021, ECLI:NL:RVS:2021:953, AB 2021/202, m.nt. A.G.A. Nijmeijer en 
H.D. Tolsma. 
132 Als omgevingsrechtelijke zaken beschouwt de Afdeling zaken over besluiten op grond van de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht, Wet milieubeheer, Wet ruimtelijke ordening, Tracéwet, Wet geluidhinder, Wet 
natuurbescherming, Ontgrondingenwet, Waterwet, Wet bodembescherming, Wet luchtvaart, Mijnbouwwet, 
Kernenergiewet, Wet inzake de luchtverontreiniging, Wet bescherming Antarctica en andere wetten en 
regelingen op het gebied van het milieu en de ruimtelijke ordening. 
133 ABRvS 14 april 2021, ECLI:NL:RVS:2021:786, r.o. 4.8.  
134 Ypinga & Tingen 2021, p. 345; Voorbeelden hiervan zijn besluiten die tot een verbetering van het milieu 
leiden of maatwerkbesluiten waar vrijwillig de UOV wordt toegepast.  
135 ABRvS 14 april 2021, ECLI:NL:RVS:2021:786, r.o. 4.8.  
136 ABRvS 14 april 2021, ECLI:NL:RVS:2021:786, r.o. 4.8; Ypinga & Tingen 2021, p. 345. 
137 HR 14 april 1989, ECLI:NL:HR:1989:AD5725, r.o. 3.6 e.v.; Ypinga & Tingen 2021, p. 346. 
138 HR 14 april 1989, ECLI:NL:HR:1989:AD5725, r.o. 3.9.  
139 Ypinga & Tingen 2021, p. 346.  
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eenvoudig is, betekent volgens Nijmeijer en Tolsma niet dat het onmogelijk is. De auteurs 
geven aan dat er vaker in het omgevingsrecht wordt getoetst aan vergelijkbare criteria, zoals 
‘aanzienlijk effect op het milieu’ en ‘belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu’. Dat het 
in deze gevallen niet gaat om een ontvankelijkheidstoets, betekent volgens hen niet meteen 
dat het ‘onwerkbaar’ is.140 Frins, Hilligers en Lam hebben dezelfde kritiek geuit.141 Ook 
Gierveld bevestigt dat het in sommige gevallen lastig kan zijn om te bepalen of er sprake is 
van een Aarhus-besluit. Dit rechtvaardigt echter niet de zeer ruimhartige uitleg van de 
Afdeling.142 Bij twijfel over de vraag of sprake is van ‘aanzienlijke effecten op het milieu’ in 
de zin van artikel 6 lid 1 onder b van het Verdrag, zou volgens bepaalde auteurs het beroep 
door de bestuursrechter zekerheidshalve ontvankelijk kunnen worden verklaard. Zij zijn het 
wel eens met de Afdeling over de onwerkbaarheid ingeval een besluit uit meerdere 
besluitonderdelen bestaat en een belanghebbende voor een deel wel en voor een ander deel 
niet artikel 6:13 Awb tegengeworpen krijgt. In een dergelijk geval zou een belanghebbende 
die geen zienswijze heeft ingediend alsnog tegen alle besluitonderdelen in beroep kunnen 
gaan. Volgens de auteurs is dit een minder ruimhartige benadering. Daarnaast geeft Gierveld 
terecht aan dat de ruimhartige uitleg van de Afdeling voor bestuursorganen weinig 
duidelijkheid oplevert en leidt tot langere onzekerheid over de onherroepelijkheid van een 
besluit.143  

4.4 De uitspraak van 4 mei 2021 

De tweede richtinggevende uitspraak van de Afdeling is de uitspraak van 4 mei 2021.144 Deze 
uitspraak bevat drie belangrijke oordelen.  

Ten eerste kan de bestuursrechter artikel 1:2 lid 1 Awb en artikel 8:1 Awb niet meer 
tegenwerpen aan een niet-belanghebbende die wel een zienswijze heeft ingediend tegen een 
ontwerp Aarhus-besluit.145 Wanneer een omgevingsrechtelijk besluit is voorbereid met de 
UOV en een niet-belanghebbende hieraan heeft deelgenomen, heeft deze niet-belanghebbende 
dus toegang tot de bestuursrechter. Ten tweede mogen niet-belanghebbenden die een 
zienswijze hebben ingediend beroepsgronden over het gehele besluit naar voren brengen en 
niet alleen over hun inspraakrechten.146 Tot slot geeft de Afdeling aan dat de in artikel 8:69a 
neergelegde relativiteitseis vaak ervoor zal zorgen dat de beroepsgronden van een niet-
belanghebbende die toegang heeft tot de bestuursrechter, niet tot een vernietiging van het 
bestreden besluit zullen leiden.147  

Deze uitspraak heeft in de literatuur tot twee vragen geleid. De eerste vraag is bij welke 
rechter een niet-belanghebbende terecht moet kunnen. Volgens sommigen is dat de 
bestuursrechter en volgens anderen de civiele rechter.  

                                                           
140 ABRvS 4 mei 2021, ECLI:NL:RVS:2021:953, AB 2021/202, m.nt. A.G.A. Nijmeijer en H.D. Tolsma. 
141 Frins e.a. 2021, p. 446.  
142 Gierveld 2021a, p. 40.  
143 Gierveld 2021a, p. 40. 
144 ABRvS 4 mei 2021, ECLI:NL:RVS:2021:953.  
145 ABRvS 4 mei 2021, ECLI:NL:RVS:2021:953, r.o. 4.6; Ypinga & Tingen 2021, p. 341.  
146 ABRvS 4 mei 2021, ECLI:NL:RVS:2021:953, r.o. 4.8; Ypinga & Tingen 2021, p. 341. 
147 ABRvS 4 mei 2021, ECLI:NL:RVS:2021:953, r.o. 4.9.  
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Volgens o.a. Nijmeijer, Tolsma en Benhadi is de bestuursrechter bevoegd.148 Voor de 
onderbouwing van dit standpunt wordt verwezen naar artikel 9 lid 4 van het Verdrag. Op 
grond van dit artikel moeten rechterlijke procedures voorzien in passende en doeltreffende 
middelen en billijk, snel en niet onevenredig kostbaar zijn. Aangezien de kosten voor een 
civiele procedure vaak hoger zijn dan een bestuursrechtelijke procedure, voldoet de 
burgerlijke rechtsgang niet aan dit artikel.149 Daarnaast kunnen de procesregels een 
belemmering vormen voor de toetsing van een publiekrechtelijk besluit. Een ander argument 
is dat het Hof het in de ‘Varkens in Nood-uitspraak’ heeft over inspraakrechten in het 
besluitvormingsproces.150 Het besluitvormingsproces start met de terinzagelegging en eindigt 
met een definitief besluit. De bestuursrechter is bevoegd om de manier waarop het 
bestuursorgaan hiermee is omgegaan te beoordelen.151 Inspraak kan bovendien niet los 
worden gezien van de daarop volgende besluitvorming. Een ander argument is dat er bij de 
bestuursrechter een mogelijkheid bestaat om gebreken in de besluitvorming te herstellen. 
Deze mogelijkheid bestaat niet bij de civiele rechter.152 Aangezien de bestuursrechter het 
inhoudelijke besluit beoordeelt, is het tot slot praktischer wanneer de bestuursrechter ook 
bevoegd is om te oordelen over de inspraakrechten van de niet-belanghebbende.153  

Volgens Ypinga, Tinge en Gierveld is de civiele rechter als restrechter bevoegd.154 Volgens 
Gierveld heeft de Afdeling de ‘Varkens in Nood-uitspraak’ verkeerd gelezen. Artikel 267 
VWEU bepaald namelijk dat het antwoord op een prejudiciële vraag noodzakelijk moet zijn 
voor het wijzen van het vonnis. Aangezien de verwijzingsuitspraak van de rechtbank Limburg 
niet gaat over de toegang van een niet-belanghebbende tot de bestuursrechter, heeft het Hof 
zich niet hierover uitgesproken. Daarnaast geeft Gierveld aan dat het is toegestaan om als 
toegangseis voor beroep uit te gaan van het belanghebbendebegrip en het besluitbegrip.155 In 
de ‘Varken in Nood-uitspraak’ is namelijk bepaald dat “artikel 9, lid 3, van het Verdrag van 
Aarhus zich ertegen verzet dat leden van het ,,publiek” (…) op geen enkele wijze toegang tot 
de rechter kunnen krijgen om zich te beroepen op door het nationale milieurecht van een 
lidstaat verleende ruimere rechten op inspraak in het besluitvormingsproces.”156 Uit de 
bewoordingen van het Hof leidt hij af dat je terecht moet kunnen bij een rechter wanneer het 
recht op inspraak niet uitgeoefend kan worden en het nationale recht dat mogelijk heeft 
gemaakt.157 Op grond van artikel 3 lid 5 van het Verdrag in samenhang met artikel 9 lid 3 van 
het Verdrag, kan een verdragspartij voorzien in meer omvattende inspraak en ruimere toegang 
tot de rechter dan wordt vereist in artikel 9 lid 2 van het Verdrag.158 De verdragspartijen 
mogen voor het recht op toegang tot de rechter criteria hanteren. Hier is met de ‘Varkens in 
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Nood-uitspraak’ wel een begrenzing in aangebracht. Deze criteria mogen niet tot gevolg 
hebben dat bepaalde categorieën van leden van ‘het publiek’ elk recht van beroep op de 
rechter wordt ontzegd.159 Aangezien op grond van artikel 8:71 Awb de weg naar de civiele 
rechter openstaat, is artikel 8:1 Awb volgens Gierveld niet in strijd met het Verdrag.160 
Verbeek gaf ook al eerder aan dat het Verdrag niet verplicht dat milieugeschillen aan een 
bestuursrechter voorgelegd moeten kunnen worden.161 Ook Ypinga en Tingen geven aan dat 
uit eerdere uitspraken van de Afdeling blijkt dat de burgerlijke rechtsgang voldoet aan de 
eisen van het Verdrag.162 De Afdeling had dit al in een uitspraak van 2011 bevestigd. De 
Afdeling overwoog als volgt: “Dat de procedure bij de burgerlijke rechter volgens appellante 
voor haar niet de meest gunstige is, maakt niet dat een dergelijke procedure niet als eerlijk, 
billijk en snel en niet buitensporig kostbaar kan worden aangemerkt.”163 

Ik sluit me aan bij het standpunt van Nijmeijer, Tolsma en Benhadi. Zij stellen terecht dat de 
bestuursrechter bevoegd is. De Afdeling heeft dan wel voor de ‘Varkens in Nood-uitspraak’ 
geoordeeld dat de burgerlijke rechtsgang voldoet aan de eisen van het Verdrag, maar de vraag 
is of de Afdeling hier na de ‘Varkens in Nood-uitspraak’ nog hetzelfde over denkt. Ik zal mijn 
standpunt aan de hand van twee recente uitspraken toelichten. In een uitspraak van 29 maart 
2021 van de Voorzieningenrechter van de Afdeling werd het beroep van een niet-
belanghebbende die een zienswijze had ingediend tegen het ontwerpbesluit ontvankelijk 
verklaard.164 De niet-belanghebbende kon dus in beroep. Een ander voorbeeld is de uitspraak 
van 2 december 2020165 en de daaropvolgende verzetsuitspraak van 14 april 2021166. In de 
uitspraak van 2 december 2020 ging het om niet-belanghebbenden die zienswijzen hadden 
ingediend tegen het ontwerpbesluit. Het beroep werd door de Afdeling niet-ontvankelijk 
verklaard. Deze niet-belanghebbenden zijn vervolgens in verzet gegaan (ex art. 8:55 Awb). In 
verzet heeft de Afdeling geoordeeld dat er n.a.v. de ‘Varkens in Nood-uitspraak’ gerede 
twijfel is over de niet-ontvankelijkverklaring.  

De tweede vraag is of niet-belanghebbenden alleen de schending van procedurele vereisten en 
inspraakrechten aan de orde kunnen stellen of ook materiële/ inhoudelijke beroepsgronden 
kunnen aanbrengen.167 Volgens de Afdeling mogen niet-belanghebbenden ook materiële/ 
inhoudelijke beroepsgronden aanbrengen, omdat de achtergrond van het oordeel van het Hof 
de bevordering van de nuttige werking van de inspraakrechten zou zijn. Daarnaast zou een 
onderscheid tussen beroepsgronden over inspraakrechten en in het verlengde daarvan 
liggende materiële gronden niet altijd eenvoudig te maken zijn.168 In de literatuur zijn 
sommigen het eens met het standpunt van de Afdeling en anderen niet. De auteurs die het met 
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de Afdeling eens zijn noemen nog een ander argument. Volgens deze auteurs toont artikel 9 
lid 3 van het Verdrag ook aan dat belanghebbenden materiële/ inhoudelijke beroepsgronden 
kunnen aanbrengen. In dit artikel wordt namelijk gesproken over nationaal milieurecht en niet 
over inspraakrechten.169  

Zoals hierboven is aangegeven, zijn niet alle auteurs in de literatuur het met de Afdeling 
eens.170 Ook ik ben het niet eens met de Afdeling. Ik ben net zoals Van der Veen van mening 
dat inspraak en rechtsbescherming niet op voorhand hetzelfde zijn. Volgens de Afdeling is er 
niet altijd gemakkelijk een onderscheid te maken tussen inspraakrechten en beroepsrechten.171 
Echter, dit betekent niet dat dit onderscheid nooit gemaakt kan worden. Volgens Van der 
Veen zou een oplossing kunnen zijn om bij twijfelgevallen de inspraakrechten ‘ruimhartig’ uit 
te leggen. Daarnaast geeft Van der Veen terecht aan dat inspraak een proces is. Er kan ook los 
van de inhoud beoordeeld worden of een proces goed is verlopen.172 Wanneer een niet-
belanghebbende tegen het gehele besluit in beroep kan gaan, betekent dit een terugkomst van 
de ‘actio popularis’. De wetgever heeft destijds niet voor niets de keuze gemaakt om dit af te 
schaffen. De reden voor afschaffing was het voorkomen van procedures tegen 
overheidsbesluiten zonder dat er sprake was van een rechtstreeks bij dat besluit betrokken 
belang van de procederende partij.173 Bovendien is het de vraag wat een niet-belanghebbende 
heeft aan een eventuele ontvankelijkverklaring van het beroep, terwijl het beroep uiteindelijk 
toch strandt op de relativiteitseis en dus ongegrond wordt verklaard.174 Indien de Afdeling 
deze keuze heeft gemaakt uit rechtzekerheidsoverwegingen, kan zelfs tot slot worden 
aangevoerd dat er sprake is van strijdigheid met het toetsingsverbod. De rechter mag 
wetgeving in formele zin namelijk niet toetsen aan rechtsbeginselen, zoals het 
rechtszekerheidsbeginsel.175  

4.5 Tussenconclusie 

In de ‘Varkens in Nood-uitspraak’ heeft het Hof antwoord gegeven op twee belangrijke 
vragen. Ten eerste ging het om de vraag of de toegang tot de rechter ontzegd mag worden 
wanneer een niet-belanghebbende heeft deelgenomen aan de UOV. Volgens het Hof verzet 
artikel 9 lid 3 van het Verdrag zich ertegen wanneer aan niet-belanghebbenden die op grond 
van nationaal recht bredere inspraakrechten hebben gekregen en hier gebruik van hebben 
gemaakt, de toegang tot de rechter wordt ontzegd. Ten tweede ging het om de vraag of de 
toegang tot de rechter ontzegd mag worden wanneer een belanghebbende niet aan de UOV 
heeft deelgenomen. Volgens het Hof mag het beroep van een belanghebbende niet afhankelijk 
worden gesteld van deelname aan de UOV.  
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De Afdeling heeft de gevolgen van de ‘Varkens in Nood-uitspraak’ in twee richtinggevende 
uitspraken uiteengezet. In de eerste richtinggevende uitspraak heeft de Afdeling bepaald dat 
de trechter in artikel 6:13 Awb bij alle omgevingsrechtelijke besluiten niet meer aan 
belanghebbende zal worden tegengeworpen. Dit geldt dus ook wanneer het gaat om niet 
Aarhus-besluiten. In de tweede richtinggevende uitspraak heeft de Afdeling bepaald dat ook 
een niet-belanghebbende die wel een zienswijze heeft ingediend, toegang tot de 
bestuursrechter heeft. Deze niet-belanghebbende mag over zowel de procedure als over de 
inhoud van het besluit bezwaren bij de bestuursrechter indienen. De Afdeling geeft wel aan 
dat de relativiteitseis ex artikel 8:69a Awb een struikelblok kan zijn.  
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5. Conceptwetsvoorstel 

5.1 Inleiding 

Naar aanleiding van de ‘Varkens in Nood-uitspraak’ en de richtinggevende uitspraken van de 
Afdeling heeft de wetgever op 2 april 2022 een voorstel tot wijziging van de Awb ter inzage 
gelegd voor internetconsultatie.176 Tot 15 mei 2022 kon er gereageerd worden op het 
conceptwetsvoorstel.177 De wetgever beoogt hiermee de Awb in overeenstemming te brengen 
met het Verdrag.178 Dit hoofdstuk staat in het teken van het antwoord op de volgende vraag: 
‘Welke veranderingen beoogt het conceptwetsvoorstel en hoe is het conceptwetsvoorstel in de 
doctrine ontvangen?’ Ter beantwoording van deze vraag zal in paragraaf 5.2 worden ingegaan 
op de beoogde wijzigingen. Vervolgens zal in paragraaf 5.3 worden ingegaan op de adviezen 
die hierover zijn gegeven. In paragraaf 5.4 volgt een samenvatting van de reacties op de 
internetconsultatie. Daarna volgt in paragraaf 5.5 een samenvatting van de adviezen die in de 
literatuur zijn gegeven. In paragraaf 5.6 volgen mijn bevindingen. Tot slot volgt in paragraaf 
5.7 een tussenconclusie.  

5.2 Beoogde wijzigingen 

De wetgever heeft bij de voorbereiding van het wetsvoorstel drie varianten verkend en geeft 
aan gekozen te hebben voor de variant die qua toepassingsbereik nauw is toegesneden op de 
reikwijdte van het Verdrag en de ‘Varkens in Nood-uitspraak’.179 Het gaat hier om Aarhus-
besluiten. De tweede en derde variant zijn bredere regelingen. Bij de tweede variant gaat het 
om besluiten in het omgevingsrecht die met afdeling 3.4 zijn voorbereid (dit is vergelijkbaar 
met de Afdelingsuitspraken) en bij de derde variant gaat het om besluiten in het gehele 
bestuursrecht die met afdeling 3.4 zijn voorbereid. Volgens de toelichting kan met de gekozen 
variant, de gewenste beperking tot Aarhus-besluiten het beste worden gerealiseerd. Hiermee 
zou ‘bijvangst’ van niet Aarhus- besluiten worden beperkt.180 Daarnaast zou deze keuze 
moeten zorgen voor “een voortvarende en efficiënte besluitvorming in de bestuurlijke en 
rechterlijke fase bij niet-Aarhus-besluiten die onder de tijdelijke voorziening van de Afdeling 
bestuursrechtspraak vallen”.181 Bovendien zou deze keuze leiden tot “een heldere en robuuste 
wettelijke regeling die voorziet in een correcte implementatie van internationaal- en 
Europeesrechtelijke verplichtingen, die zorgt voor een voortvarende en efficiënte 
besluitvorming in de bestuurlijke en rechterlijke fase bij niet-Aarhus-besluiten en die voor het 
oordeel van de regering werkbaar is voor de rechtspraktijk”.182 De tweede en derde variant 
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acht de wetgever niet geschikt, omdat het leidt “tot een minder voortvarende en minder 
efficiënte besluitvorming in de bestuurlijke en rechterlijke fase”.183 Daarnaast zou de tweede 
variant te beperkt zijn, omdat ook een besluit dat niet onder het omgevingsrecht valt, kan 
worden aangemerkt als een Aarhus-besluit. Dit is het geval bij besluiten die gaan over 
activiteiten met aanzienlijke milieueffecten. Hierdoor zou een risico van niet-volledige 
implementatie bestaan.184 

Het wetsvoorstel bevat een aantal wijzigingen van de Awb. Het gaat om een wijziging van de 
artikelen 3:10, 3:15, 6:13, 7:1 en 8:1 Awb.185 Het wetsvoorstel bevat tevens een aantal 
aanpassing van enkele andere wetten in verband met de van toepassing verklaring van 
afdeling 3.4 Awb op enkele Aarhus-besluiten.186 Ik zal me beperken tot de beoogde 
wijzigingen van de Awb.  

Ten eerste vervalt voor belanghebbenden bij Aarhus-besluiten de eis van artikel 6:13 Awb.187 
Dit betekent dat deelname aan de bestuurlijke voorfase van de UOV niet meer vereist is voor 
beroep bij de bestuursrechter. Een belanghebbende die geen zienswijze heeft ingediend tegen 
het ontwerpbesluit kan dus in beroep bij de bestuursrechter. Een belanghebbende die wel een 
zienswijze heeft ingediend, mag nieuwe gronden aanvoeren bij de bestuursrechter. Dit krijgt 
vorm door aan artikel 6:13 Awb een tweede lid toe te voegen. Hierin wordt bepaald dat het in 
het eerste lid opgenomen eis van voorafgaande zienswijze voor beroep bij de bestuursrechter 
niet van toepassing is op een besluit dat is omschreven in de Regeling. Dit is een nieuwe 
bijlage bij de Awb en bevat besluiten waarvoor een milieueffectrapport moet worden 
opgemaakt en andere besluiten over activiteiten die aanzienlijke milieueffecten kunnen 
hebben (hierna: de restcategorie). Volgens de wetgever is deze wijziging van artikel 6:13 
Awb “een nadere precisering en afbakening ten opzichte van de lijn van de Afdeling 
bestuursrechtspraak”.188 De Afdeling hanteerde in de uitspraak van 14 april 2021 namelijk als 
criterium “alle gevallen waarin in omgevingsrechtelijke zaken de uitgebreide openbare 
voorbereidingsprocedure is toegepast”.189 Hieronder vallen besluiten op het gebied van milieu 
en ruimtelijke ordening.190  

Ten tweede hebben niet-belanghebbenden die tegen een ontwerp Aarhus-besluit een 
zienswijze hebben ingediend of dat verschoonbaar niet hebben gedaan, toegang tot de 
bestuursrechter. Dit krijgt vorm door een toevoeging van een tweede lid aan artikel 8:1 Awb. 
In dit tweede lid is opgenomen dat een ander dan een belanghebbende tegen een besluit 
beroep kan instellen indien het besluit in de Regeling is omschreven, hij in de gelegenheid is 
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30 
 

of had moeten worden gesteld een zienswijze als bedoeld in artikel 3:15 naar voren te brengen 
en hij gebruik heeft gemaakt van die gelegenheid of hem redelijkerwijs niet kan worden 
verweten daarvan geen gebruik te hebben gemaakt. Volgens de wetgever kunnen niet-
belanghebbenden zowel formele- als materiële beroepsgronden in hun beroepschrift 
aanvoeren.191 Het is hierbij wel “van belang dat het beroep zich richt tegen dat deel van het 
besluit waarover een zienswijze is ingediend.”192 Daarnaast geeft de wetgever aan dat de 
relativiteitseis voor een remmende werking kan zorgen.193  

Ten derde moeten bestuursorganen, voor zover dat niet al wettelijk is geregeld ervoor zorgen 
dat op een Aarhus-beluit de UOV wordt toegepast en dat ook niet-belanghebbenden hun 
zienswijze kunnen indienen.194 Dit krijgt vorm door een toevoeging van een lid aan artikel 
3:10 Awb. In dit lid is opgenomen dat het bestuursorgaan bij besluit bepaalt dat afdeling 3.4 
Awb van toepassing is op de voorbereiding van een besluit dat gaat over activiteiten die 
aanzienlijke milieueffecten kunnen hebben, tenzij reeds bij wettelijk voorschrift is bepaald dat 
deze afdeling van toepassing is. Hiernaast krijgt artikel 3:15 Awb een extra lid. In dit lid is 
opgenomen dat ook aan anderen dan belanghebbenden de gelegenheid moet worden geboden 
hun zienswijze naar voren te brengen over een te nemen besluit over activiteiten die 
aanzienlijke milieueffecten kunnen hebben, tenzij dat reeds bij wettelijk voorschrift is 
bepaald.195  

Tot slot bevat het voorstel een wijziging van artikel 7:1 Awb. Deze wijziging maakt duidelijk 
dat bij een Aarhus-besluit het indienen van een zienswijze nooit een ontvankelijkheidseis kan 
zijn voor toegang tot de bestuursrechter. Dit krijgt vorm door een toevoeging van sub h aan 
artikel 7:1 lid 1 Awb. In dit lid is opgenomen dat geen bezwaarschrift ingediend wordt tegen 
een besluit dat is opgenomen in de Regeling.196 

5.3 Gegeven adviezen 

Het conceptwetsvoorstel heeft geleid tot een aantal adviezen. Deze adviezen zijn gegeven 
door de Afdeling, de Raad voor de rechtspraak (hierna: Rvdr), de Wetenschappelijke 
Commissie van de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak (hierna: NVvR) en de 
Vereniging van Nederlandse Gemeenten (hierna: VNG). 

De Afdeling heeft een negatief advies uitgebracht.197 Het conceptwetsvoorstel “zal tot 
aanzienlijke vertraging van omgevingsrechtelijke procedures leiden”.198 De rechter zal 
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namelijk telkens moeten beoordelen of er sprake is van een Aarhus-besluit. De meeste vragen 
zullen waarschijnlijk gaan over de restcategorie.199 Daarnaast geeft de Afdeling aan dat het 
wetsvoorstel voor de burger in de praktijk weinig inhoudelijk winst zal opleveren. Dit heeft te 
maken met de relativiteitseis.200 Volgens de Afdeling verplicht de ‘Varkens in Nood-
uitspraak’ tot twee dingen. Ten eerste moeten belanghebbenden die geen zienswijze hebben 
ingediend ook toegang tot de rechter hebben. Volgens de Afdeling kan dit probleem worden 
opgelost door artikel 6:13 Awb te schrappen, althans voor zover het betreft de zienswijze. 
Aangezien artikel 6:13 Awb kwesties over zienswijzen vooral een rol spelen in het 
omgevingsrecht, is het in de praktijk geen probleem dat het ook niet geldt in zaken buiten het 
omgevingsrecht. Ten tweede moeten niet-belanghebbenden die naar nationaal recht mogen 
inspreken dit recht door een beroep op de rechter kunnen handhaven. De Afdeling geeft aan 
dat dit probleem kan worden opgelost door een schrapping van de bepalingen die niet-
belanghebbenden het recht geven om zienswijzen in te dienen.201  

De Rvdr geeft aan geen zwaarwegende bezwaren tegen het conceptwetsvoorstel te hebben.202 
Wel wordt geadviseerd om in de Memorie van Toelichting meer aandacht te besteden aan de 
voorgestelde regels voor niet-ingevoerde partijen.203 Daarnaast geeft de Rvdr aan dat er 
waarschijnlijk meer (inhoudelijke) discussies zullen plaatsvinden over de vraag of er sprake is 
van een Aarhus-besluit. Dit geldt vooral voor de restcategorie. Voor een 
ontvankelijkheidsvraag is volgens de Rvdr een dergelijke complexe beoordeling minder 
passend.204  

Volgens de NVvR vormt het Verdrag geen belemmering voor toepassing van het 
relativiteitsvereiste. Wel moet de bestuursrechter de jurisprudentie hierover bijstellen.205 Dit 
vanwege het feit dat het onverkort en consequent hanteren van de huidige jurisprudentielijn 
tot gevolg heeft dat een niet-belanghebbende zijn klachten over de kwaliteit van de inspraak 
(hiermee wordt een rechtmatig verloop van de gevolgde UOV bedoeld) niet kan voorleggen 
aan een onafhankelijke en onpartijdige rechter. Volgens de NVvR komt dat op gespannen 
voet met het Verdrag.206 Daarnaast wordt geadviseerd om de keuze voor een beperkte uitleg 
van het begrip Aarhus-besluit te heroverwegen. Dit zou beroepsprocedures namelijk 

                                                                                                                                                                                     
198 Brief van de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak op wetsvoorstel ‘Varkens in Nood’ van 2 juni 
2022, par. 8, www.raadvanstate.nl. 
199 Brief van de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak op wetsvoorstel ‘Varkens in Nood’ van 2 juni 
2022, par. 4, www.raadvanstate.nl. 
200 Brief van de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak op wetsvoorstel ‘Varkens in Nood’ van 2 juni 
2022, par. 8, www.raadvanstate.nl. 
201 Brief van de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak op wetsvoorstel ‘Varkens in Nood’ van 2 juni 
2022, par. 9, www.raadvanstate.nl. 
202 Advies van de Raad voor de rechtspraak van 8 juni 2022, 2022/27, p. 5, www.rechtspraak.nl. 
203 Advies van de Raad voor de rechtspraak van 8 juni 2022, 2022/27, p. 2, www.rechtspraak.nl. 
204 Advies van de Raad voor de rechtspraak van 8 juni 2022, 2022/27, p. 3, www.rechtspraak.nl. 
205 Advies van de Wetenschappelijke Commissie van de Nederlandse Verenging voor Rechtspraak van 10 mei 
2022, par. 3.1, (www.nvvr.org). 
206 Advies van de Wetenschappelijke Commissie van de Nederlandse Verenging voor Rechtspraak van 10 mei 
2022, par. 4.5.2, (www.nvvr.org). 
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complexer kunnen maken.207 De NVvR stelt bovendien voor om voor alle 
omgevingsrechtelijke besluiten die de Afdeling heeft genoemd in de uitspraak van 14 april 
2021 de UOV van toepassing te verklaren. Dit zou zorgen voor een heldere en 
toekomstbestendige systematiek van rechtsbescherming in de Awb die moeizame procedurele 
discussies over de correcte voorbereiding van besluiten voorkomt. De artikelen 3:10 Awb en 
7:1 Awb zouden dan ook niet aangepast hoeven te worden.208  

De VNG is in tegenstelling tot de NVvR van mening dat voor de omschrijving van het begrip 
Aarhus-besluit het beste aangesloten kan worden op de omschrijving van dit begrip in het 
Verdrag.209 De “bijvangst” zou dan zo klein mogelijk worden gehouden. De VNG stelt voor 
om de restcategorie op te nemen in een ministeriële regeling, zodat de lijst makkelijker 
aangepast kan worden. De VNG adviseert daarnaast om voor niet-belanghebbenden een 
begrenzing aan te brengen aan de gronden die mogen worden ingebracht. Niet-
belanghebbenden zouden alleen beroepsgronden mogen inbrengen die gaan over schending 
van de verdragsrechtelijke inspraakrechten en schending van het motiveringsbeginsel. De 
VNG geeft aan dat de bestuursrechter dan niet hoeft te toetsen aan de relativiteitseis.210  

5.4 Openbare reacties 

De internetconsultatie heeft geleid tot negen openbare reacties. Dit is inclusief het advies van 
de NVvR.  

Volgens Natuur en Milieu is de ‘Varkens in Nood-uitspraak’ over het algemeen goed 
verwerkt in het wetsvoorstel.211 Natuur en Milieu staat “volmondig achter de 
toekomstbestendigheid van de open categorie van Aarhus-besluiten waarop de wijzigingen 
zien en de ruimere toegang tot de rechter voor belanghebbenden en het bredere publiek”.212 
Volgens Natuur en Milieu kan de relativiteitseis de ‘Varkens in Nood-uitspraak’ op ernstige 
wijze doorkruisen, doordat het een soort van verkapt belanghebbende-vereiste wordt.213 Het 
advies aan de regering is “om te verduidelijken dat het beroepsrecht voor het bredere publiek 
in ieder geval inhoudt dat de rechter kan toetsen of er voldoende rekening is gehouden met de 
zienswijze (zoals vereist op grond van artikel 6 lid 8 van het Verdrag)”.214 

                                                           
207 Advies van de Wetenschappelijke Commissie van de Nederlandse Verenging voor Rechtspraak van 10 mei 
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437. 
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Volgens de Vereniging van Nederlandse Project Ontwikkeling Maatschappijen (hierna: 
NEPROM) laat de wetgever met dit wetsvoorstel kansen liggen om procedures te 
versnellen.215 Dit wetsvoorstel zal volgens NEPROM tot nog meer vertraging leiden vanwege 
de open restcategorie.216  

De advocaten Van der Veen en De Snoo hebben ook een reactie ingediend op de 
internetconsultatie.217 Zij vinden dat het beter zou zijn geweest als het wetsvoorstel uit de 
technische context zou worden getild en worden geplaatst in de context van de 
maatschappelijke en bestuursprocesrechtelijke opgaven. Zij noemen drie verbeterpunten. Ten 
eerste is het de vraag of de relativiteitseis niet in de weg gaat staat aan inhoudelijke 
beoordeling van beroepen van niet-belanghebbenden. Ten tweede is het niet handig dat de 
beoordeling of er sprake is van besluiten met mogelijk aanzienlijke milieueffecten te veel op 
het bordje van de uitvoerende bestuursorganen gaat liggen. Dit zal tot veel vertraging zorgen. 
Ten derde zou met een verruiming van het relativiteitsvereiste naar ook de bezwaar- en 
zienswijzenfase, gecombineerd met een duidelijke bepaling dat het gaat om de belangen in het 
concrete geval, een duidelijke grens kunnen worden getrokken die kan helpen om bij voorbaat 
kansloze beroepen bij de bestuursrechter al in de voorfase af te vangen.218  

In de ogen van Bouwend Nederland is het wetsvoorstel niets anders dan “iemand blij maken 
met een dode mus”, omdat veel niet-belanghebbenden niet weten dat het beroep zal sneuvelen 
op de relativiteitseis.219  

Volgens Poelmann van den Broek advocaten heeft het werken met een restcategorie voor de 
vraag of besluiten onder het Verdrag vallen, onwenselijke neveneffecten.220 Het 
advocatenkantoor geeft aan dat de gevolgen van het toepassen van een verkeerde 
voorbereidingsprocedure groot zijn.221 Deze restcategorie zou ervoor kunnen zorgen dat in 
onnodig veel gevallen ‘voor de zekerheid’ de UOV wordt toegepast.222  

PJW Advies geeft aan dat het tot de taak van de wetgever behoort om de UOV van toepassing 
te verklaren bij een besluit met aanzienlijke milieueffecten en dit niet tot de taak van een 

                                                           
215 Reactie van NEPROM op wetsvoorstel wijziging Awb n.a.v. HvJ EU Varkens in Nood van 13 mei 2022, p. 1, 
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Nood van 13 mei 2022, p. 2, www.internetconsultatie.nl. 
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bestuursorgaan behoort. Daarnaast zou voordat een aanvraag is ingediend, al bekend moeten 
zijn welke procedure van toepassing is.223  

Tot slot hebben de Natuurbeschermingswacht Meppel en omstreken224 en een anoniem 
persoon gereageerd op de internetconsultatie.225 De eerst genoemde reactie heeft betrekking 
op de Habitatrichtlijn. Ik zal hier daarom niet verder op ingaan. De tweede reactie gaat over 
het ontbreken van een integraal afwegingskader.  

5.5 Advies vanuit de literatuur 

De internetconsultatie heeft in de literatuur geleid tot een aantal adviezen. Volgens Adriaanse 
is het niet verstandig om niet-belanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend, toegang 
tot de bestuursrechter te geven.226 “Het systeem van de Awb komt op losse schroeven te staan, 
de bestuursrechter moet werken met een ingewikkeldere ontvankelijkheidstoets en de burger 
treft een onduidelijker systeem”.227 Het advies is om de zienswijzenprocedure te beperkten tot 
belanghebbenden.228  

Daarnaast is er een artikel gepubliceerd van de advocaten Van der Veen en De Snoo.229 Dit 
artikel is vergelijkbaar met de ingediende reactie. Ik zal dit artikel daarom niet apart 
bespreken.  

Tot slot heeft er een online studiemiddag van de VAR en de VMR plaatsgevonden. Van deze 
studiemiddag is een verslag gemaakt.230 Deze studiemiddag stond in het teken van het 
conceptwetsvoorstel en de vraag of de Awb hierdoor Aarhus-proof wordt.231 Tijdens deze 
studiemiddag waren o.a. Van der Veen en Kloostra aanwezig. Zij hebben gereageerd op het 
conceptwetsvoorstel.  

De inbreng van Van der Veen is ongeveer hetzelfde als de ingediende reactie op de 
internetconsultatie. Hij is het met de Afdeling eens over het oordeel dat de meeste beroepen 
van niet-belanghebbenden zullen stranden op de relativiteitseis.232 Een verschil met de eerder 
besproken reactie is dat zijn standpunt is gebaseerd op empirisch onderzoek dat hij heeft 
verricht.233 Hij heeft alle rechtelijke uitspraken waarin de ‘Varkens in Nood-uitspraak’ is 
genoemd onderzocht. Tot 1 juni 2022 waren dat 101 uitspraken. In 45 van deze uitspraken 
gingen niet-belanghebbenden in beroep. Vervolgens heeft Van der Veen ‘de dubbele toets’ 

                                                           
223 Reactie van PJW Advies op wetsvoorstel wijziging Awb n.a.v. HvJ EU Varkens in Nood van 15 mei 2022, p. 1, 
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toegepast, wat inhoudt dat hij heeft onderzocht in welke uitspraken sprake was van een 
gegrond beroep op basis van beroepsgronden die uitsluitend door niet-belanghebbenden naar 
voren waren gebracht. Hij kwam in totaal uit op vier uitspraken. Het ging in drie van deze 
uitspraken om ‘net niet-belanghebbenden’. Ze voldeden net niet aan het afstandscriterium. 
Van der Veen stelt daarom net zoals Adriaanse voor om het belanghebbendebegrip ruimer uit 
te leggen.234  

Ook Kloostra heeft een aantal opmerkingen over het conceptwetsvoorstel. Kloostra vraagt 
zich af of de UOV voldoet aan de eisen van het Verdrag. Artikel 6 lid 4 van het Verdrag 
vereist namelijk een vroegtijdige inspraak wanneer alle opties nog open zijn, terwijl een 
ontwerpbesluit vaak keuzes bevat die na de inspraakfase moeilijk te veranderen zijn. 
Daarnaast geeft Kloostra aan dat het betrokken publiek ruimer is dan het 
belanghebbendebegrip. Zij stelt daarom voor om deze term in het wetsvoorstel aan te passen 
en aan te sluiten bij de terminologie van het Verdrag. Tot slot geeft Kloostra aan het niet eens 
te zijn met het voorstel van Van der Veen om de relativiteitseis naar voren te halen. Dit zou 
niet praktisch zijn en in strijd met het doel van het Verdrag zijn. Daarnaast geeft Kloostra aan 
dat dit het bestuursorgaan onnodig veel tijd zal kosten en voor een juridisering van de 
inspraak zal zorgen. Bovendien wordt het doel van de inspraakfase dan niet bereikt. 
Aangezien de onderdelenfuik niet meer geldt, kunnen belanghebbenden een op relativiteit 
gesneuvelde grond in beroep alsnog aanvoeren.235 

5.6 Bevindingen 

Zoals uit het vorige hoofdstuk blijkt, is het Nederlandse bestuursprocesrecht in twee 
onderdelen in strijd met het Verdrag. De Awb bevat geen beroepsrecht voor niet-
belanghebbenden. Daarnaast voldoet artikel 6:13 Awb, waarin het beroep van een 
belanghebbende afhankelijk wordt gesteld van deelname aan de UOV, niet aan de eisen van 
artikel 9 lid 2 van het Verdrag. De wetgever beoogt deze strijdigheden op te lossen door o.a. 
artikel 8:1 Awb en artikel 6:13 Awb te wijzigen. In het voorgestelde artikel 8:1 Awb is 
bepaald dat een niet-belanghebbende in beroep kan gaan bij de bestuursrechter als hij in de 
gelegenheid is gesteld een zienswijze als bedoeld in artikel 3:15 Awb naar voren te brengen 
en hij dit heeft gedaan, of als hem redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij daarvan 
geen gebruik heeft gemaakt. Aan artikel 6:13 Awb beoogt de wetgever een lid aan toe te 
voegen waarin is opgenomen dat de eis van voorafgaande zienswijze voor beroep bij de 
bestuursrechter niet van toepassing is op een besluit dat is omschreven in de Regeling.236 De 
wetgever beoogt hiermee aan te sluiten bij de Aarhus-besluiten uit artikel 6 van het Verdrag. 
Op het eerste gezicht lijkt het wetsvoorstel een einde te brengen aan de genoemde 
strijdigheden. Het conceptwetsvoorstel heeft in de doctrine echter tot veel kritiek geleid. De 
meeste kritiek heeft betrekking op de afbakening van Aarhus-besluiten door bestuursorganen 
en bestuursrechters en op het relativiteitsvereiste. Ook ik heb hier mijn vraagtekens bij. Ik 
kom hier straks nog op terug.  
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Allereerst is het van belang om te vermelden dat de UOV wel voldoet aan het inspraakvereiste 
van het Verdrag. In de literatuur wordt namelijk ook wel beweerd dat dit niet het geval is. De 
reden hiervoor zou zijn dat artikel 6 lid 4 van het Verdrag een vroegtijdige inspraak vereist 
wanneer alle opties nog open zijn, terwijl een ontwerpbesluit vaak keuzes bevat die na de 
inspraakfase moeilijk te veranderen zijn.237 Volgens de Afdeling kan een bestuursorgaan na 
de inspraakfase echter nog een ander besluit nemen.238 Dat dit in de praktijk niet altijd 
gebeurt, betekent niet meteen dat de UOV in strijd is met het Verdrag. 

In tegenstelling tot de wetgever, vinden de meeste auteurs dat dit wetsvoorstel niet leidt tot 
“een voortvarende en efficiënte besluitvorming” en ook niet leidt tot “een heldere en robuuste 
wettelijke regeling”.239 Ik sluit me hierbij aan. Ik zal mijn standpunt aan de hand van 
argumenten toelichten.  

Dit wetsvoorstel zal juist tot nog meer vertraging leiden, vanwege de open restcategorie. De 
invulling hiervan is overgelaten aan bestuursorganen en bestuursrechters. Deze restcategorie 
zal ongetwijfeld leiden tot discussies.240 De auteurs Van der Veen en De Snoo hebben een 
goed voorbeeld gegeven van twee scenario’s die zich in een dergelijk geval kunnen voordoen. 
Ten eerste zou het bestuursorgaan bij twijfel ervoor kunnen kiezen om het besluit niet aan te 
merken als een besluit dat valt onder de restcategorie, in de hoop dat niemand protesteert en 
de procedure dus zonder uitgebreidere rechtsbescherming kan worden doorlopen. Indien 
iemand wel hiertegen procedeert, dient de bestuursrechter te beoordelen of het bestuursorgaan 
terecht tot die conclusie was gekomen en leidt het uiteindelijk dus tot vertraging. Ten tweede 
zou het bestuursorgaan bij twijfel ervoor kunnen kiezen om het besluit wel aan te merken als 
een besluit met mogelijk aanzienlijke milieueffecten. Dit heeft een onnodig zware procedure 
tot gevolg, omdat de UOV wordt toegepast. Belanghebbenden die geen zienswijze hebben 
ingediend en niet-belanghebbenden die wel een zienswijze hebben ingediend zouden dan 
namelijk in beroep kunnen gaan.241 Bij een reguliere procedure is dit niet mogelijk.  

Het wetsvoorstel zal naast vertraging leiden tot een overbelasting van de rechtspraak, omdat 
er veel geschillen over de invulling van de ‘restcategorie’ zullen zijn.242 Daarnaast zal het 
wetsvoorstel leiden tot ongelijkheid en willekeur, omdat de kans groot is dat bij eenzelfde 
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besluit door (eventueel verschillende)bestuursorganen voor verschillende 
voorbereidingsprocedures wordt gekozen.243  

Bovendien geeft de Afdeling terecht aan dat het wetsvoorstel leidt tot rechtsonzekerheid en 
teveel vraagt van een gemiddeld bestuursorgaan.244 Het bestuursorgaan dient namelijk de 
juiste beroepsclausule onder het besluit te vermelden. Wanneer hierin onterecht wordt 
vermeld dat alleen belanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend beroepsrecht 
hebben, in plaats van belanghebbenden die geen zienswijze hebben ingediend en niet-
belanghebbenden die wel een zienswijze hebben ingediend, kan dit leiden tot verschoonbaar 
te laat ingestelde beroepen. Er bestaat dan onzekerheid over de onherroepelijkheid van een 
besluit en voor aanvragers leidt het tot rechtsonzekerheid.  

In de literatuur is er daarnaast terecht kritiek op de beoogde wijzigingen voor artikel 3:10 
Awb en artikel 3:15 Awb.245 Deze wijzigingen sluiten niet ‘zo nauw mogelijk aan’ bij de 
‘Varkens in Nood-uitspraak’, omdat de kring van indieners van zienswijzen wordt opgerekt. 
Hiermee heeft ‘eenieder’ recht op toegang tot de bestuursrechter, terwijl het op grond van het 
Verdrag niet verplicht is om de zienswijzenprocedure voor ‘eenieder’ open te stellen. Het 
recht op inspraak bij milieubesluitvorming komt op grond van artikel 6 van het Verdrag 
namelijk toe aan ‘het betrokken publiek’. Zoals in paragraaf 3.4 is uitgelegd, is de term ‘het 
betrokken publiek’ gelijk aan het belanghebbendebegrip. Er wordt in de praktijk hieraan 
alleen maar een beperktere invulling gegeven. Om aangemerkt te worden als belanghebbende 
moet worden voldaan aan de voorwaarden die genoemd zijn in paragraaf 2.2, waarbij het vaak 
gaat het om de vraag of iemand een persoonlijk belang heeft. Zoals in paragraaf 2.3 is 
genoemd, ontbreekt het persoonlijk belang wanneer er geen sprake is van ‘gevolgen van enige 
betekenis’. Het probleem hierbij is dat de correctie niet alleen wordt toegepast wanneer 
evident geen sprake is van ‘gevolgen van enige betekenis’. Dit betekent dat er een groep 
mensen is die wel een belang heeft, maar door de Afdeling niet wordt aangemerkt als 
belanghebbende.246 Zoals Adriaanse terecht opmerkt, kan dit probleem worden opgelost door 
het belanghebbendebegrip ruimer in te vullen.247 Het was voor de invoering van de correctie 
‘gevolgen van enige betekenis’, niet van belang in welke mate gevolgen van het besluit 
zouden worden ondervonden.248 De correctie ‘gevolgen van enige betekenis’ heeft dus geleid 
tot een beperktere kring van belanghebbenden. Dit zou teruggebracht kunnen worden naar 
evidente situaties.249  
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247 Adriaanse 2022a, par. 4.3, par.5.1 en par.6. 
248 De Snoo 2018, p. 21.  
249 Adriaanse 2022a, par. 5.1.  
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In de doctrine wordt ook terecht gewezen op het feit dat een niet-belanghebbende niets heeft 
aan een ontvankelijk beroep, dat uiteindelijk ‘sneuvelt’ op het relativiteitvereiste.250 Het 
relativiteitsvereiste houdt in dat de bestuursrechter een besluit niet mag vernietigen als de 
geschonden norm kennelijk niet strekt tot bescherming van de belangen van diegene die zich 
daarop beroept.251Aan formele beginselen van behoorlijk bestuur komt bij het 
relativiteitsvereiste geen zelfstandig betekenis toe.252 Dit blijkt uit vaste rechtspraak van de 
Afdeling.253 In dat geval is de onderliggende materiële norm bepalend.254 Een niet-
belanghebbende schiet hier dus eigenlijk niets mee op. Het levert wel extra werk op voor alle 
betrokkenen en projecten worden hierdoor vertraagd. Bovendien is het de vraag of de 
relativiteitseis voldoet aan de eisen van het Verdrag. Een niet-belanghebbende heeft namelijk 
slechts op papier toegang tot de bestuursrechter.  

Van der Veen en De Snoo adviseren om het relativiteitsvereiste ook in de bestuurlijke 
voorfasen in te voeren. Hiermee wordt de zienswijzenprocedure bedoeld. De auteurs geven 
aan dat het relativiteitsvereiste met de Crisis- en herstelwet van 31 maart 2010 alleen voor de 
procedures van beroep en hoger beroep bij de bestuursrechter is ingevoerd, omdat er werd 
gevreesd dat de toepassing van dit beginsel voor bestuursorganen te lastig zou zijn. Deze 
vrees lijkt hen niet meer terecht, omdat de invulling van dit beginsel in het omgevingsgerecht 
is uitgekristalliseerd. Zij verwijzen hiervoor naar de overzichtsuitspraak van de Afdeling.255 
Mij lijkt het juist niet handig om dit beginsel in de bestuurlijke voorfasen in te voeren, omdat 
de invulling hiervan voor belanghebbenden wel is uitgekristalliseerd, maar voor niet-
belanghebbenden niet. Van uitvoerende bestuursorganen kan daarom niet worden verwacht 
om dit beginsel voor niet-belanghebbenden toe te passen. Daarnaast zou dit, zoals Kloostra 
terecht opmerkt, voor bestuursorganen onnodig veel tijd kosten en voor juridisering van de 
inspraak zorgen.256  

Uit het bovenstaande blijkt dat het conceptwetsvoorstel niet de meest beste oplossing biedt. 
De beste oplossing is volgens mij, zoals Adriaanse en de Afdeling adviseren, om de 
zienswijzenprocedure te beperken tot belanghebbenden en het schrappen van het 
zienswijzevereiste uit artikel 6:13 Awb.257 Het belanghebbendebegrip moet dan, zoals 
Adriaanse terecht opmerkt, wel ruimer worden ingevuld.258 De opvattingen van niet-
belanghebbenden kunnen aan de hand van inspraakavonden alsnog worden ingewonnen. Aan 
deze niet-belanghebbenden hoeft dan geen toegang tot de bestuursrechter te worden verleend. 
Aangezien een niet-belanghebbende tijdens een eventueel beroep toch het relativiteitsvereiste 
tegengeworpen zou krijgen, heeft deze niet-belanghebbende hiermee niets te verliezen. 

                                                           
250 Adriaanse 2022b, p. 627; Van der Veen & De Snoo 2022, p. 97; Brief van de voorzitter van de Afdeling 
bestuursrechtspraak op wetsvoorstel ‘Varkens in Nood’ van 2 juni 2022, par. 8, www.raadvanstate.nl.  
251 Beijen 2019, p. 330. 
252 Beijen 2019, p. 334.  
253 ABRvS 18 juli 2012, ECLI:NL:RVS:2014:BX1859.  
254 Beijen 2019, p. 334. 
255 Van der Veen & De Snoo 2022, p. 97.  
256 Adriaanse 2022b, p. 628.  
257 Adriaanse 2022a, par. 5.1; Brief van de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak op wetsvoorstel 
‘Varkens in Nood’ van 2 juni 2022, par. 9, www.raadvanstate.nl. 
258 Adriaanse 2022a, par. 5.1.  
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Bovendien loop je hiermee niet tegen het risico dat het relativiteitsvereiste achteraf in strijd 
met het Verdrag wordt verklaard, omdat niet-belanghebbenden op papier wel toegang tot de 
rechter hebben, maar in feite hier niets mee kunnen bereiken.  

5.7 Tussenconclusie 

Het Nederlandse bestuursprocesrecht is in twee onderdelen in strijd met het Verdrag. De Awb 
bevat geen beroepsrecht voor niet-belanghebbenden. Daarnaast voldoet artikel 6:13 Awb, 
waarin het beroep van een belanghebbende afhankelijk wordt gesteld van deelname aan de 
UOV, niet aan de eisen van artikel 9 lid 2 van het Verdrag. De wetgever beoogt deze 
strijdigheden op te lossen door o.a. artikel 8:1 Awb en artikel 6:13 Awb te wijzigen. In het 
voorgestelde artikel 8:1 Awb is bepaald dat een niet-belanghebbende in beroep kan gaan bij 
de bestuursrechter als hij in de gelegenheid is gesteld een zienswijze als bedoeld in artikel 
3:15 Awb naar voren te brengen en hij dit heeft gedaan, of als hem redelijkerwijs niet kan 
worden verweten dat hij daarvan geen gebruik heeft gemaakt. Aan artikel 6:13 Awb beoogt de 
wetgever een lid aan toe te voegen waarin is opgenomen dat de eis van voorafgaande 
zienswijze voor beroep bij de bestuursrechter niet van toepassing is op een besluit dat is 
omschreven in de Regeling. De wetgever beoogt hiermee aan te sluiten bij de Aarhus-
besluiten uit artikel 6 van het Verdrag. Op het eerste gezicht lijkt het wetsvoorstel een einde te 
brengen aan de genoemde strijdigheden. Het conceptwetsvoorstel heeft in de doctrine echter 
tot veel kritiek geleid. De meeste kritiek heeft betrekking op de afbakening van Aarhus-
besluiten door bestuursorganen en bestuursrechters en op het relativiteitsvereiste. Ook ik heb 
hier mijn vraagtekens bij. 

Geconcludeerd kan worden dat het conceptwetsvoorstel niet de beste oplossing biedt. De 
beste oplossing is volgens mij, zoals Adriaanse en de Afdeling adviseren, om de 
zienswijzenprocedure te beperken tot belanghebbenden en het schrappen van het 
zienswijzevereiste uit artikel 6:13 Awb. Het belanghebbendebegrip moet dan wel ruimer 
worden ingevuld. De opvattingen van niet-belanghebbenden kunnen aan de hand van 
inspraakavonden alsnog worden ingewonnen. Aan deze niet-belanghebbenden hoeft dan geen 
toegang tot de bestuursrechter te worden verleend. Aangezien een niet-belanghebbende 
tijdens een eventueel beroep toch het relativiteitsvereiste tegengeworpen zou krijgen, heeft 
deze niet-belanghebbende hiermee niets te verliezen. Bovendien loop je hiermee niet tegen 
het risico dat het relativiteitsvereiste achteraf in strijd met het Verdrag wordt verklaard, omdat 
niet-belanghebbenden op papier wel toegang tot de rechter hebben, maar in feite hier niets 
mee kunnen bereiken. 
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6. Eindconclusie en aanbevelingen 

6.1 Eindconclusie 

Op 2 april 2022 is er een conceptwetsvoorstel ter inzage gelegd waarmee de Awb wordt 
aangepast om deze in overeenstemming te brengen met het Verdrag van Aarhus. De 
aanleiding van dit conceptwetsvoorstel is de ‘Varkens in Nood-uitspraak’ van het Hof. In 
deze scriptie is onderzocht of het conceptwetsvoorstel voldoende toegang tot de rechter biedt. 
In deze scriptie stond de volgende onderzoeksvraag centraal: “Biedt het conceptwetsvoorstel 
naar aanleiding van de Varkens in Nood-uitspraak voldoende toegang tot de rechter in het 
licht van het Verdrag van Aarhus?” Ter beantwoording van deze hoofdvraag, zijn er in deze 
scriptie vier deelvragen beantwoord.  

In hoofdstuk twee is uitgelegd wat de situatie voor de ‘Varkens in Nood-uitspraak’ was. Tot 
de ‘Varkens in Nood-uitspraak’ gold over de hele linie van het bestuursrecht het 
belanghebbendebegrip. Men moest belanghebbende zijn om ontvankelijk te zijn in een 
bezwaar of beroep tegen een besluit. Daarnaast beperkte artikel 6:13 Awb de 
rechtsbescherming van besluiten die door middel van de UOV werden voorbereid. Het recht 
van beroep op de bestuursrechter kwam (in beginsel) slechts toe aan de belanghebbende die 
een zienswijze had ingediend (personenfuik). Daarnaast kon een belanghebbende in beroep 
niet opkomen tegen een onderdeel van een besluit waartegen in de bestuurlijke fase geen 
zienswijze was ingebracht (onderdelenfuik).  

Vervolgens is in hoofdstuk drie uitgelegd waar het Verdrag betrekking op heeft. Het Verdrag 
bevat drie pijlers. Het Verdrag regelt de toegang tot milieu-informatie, inspraak bij 
milieubesluitvorming en de toegang tot de rechter bij milieuaangelegenheden. Het begrip 
milieu is heel breed. Het recht op inspraak heeft op grond van artikel 6 van het Verdrag 
betrekking op twee categorieën besluiten. Ten eerste gaat het om besluiten over het al dan niet 
toestaan van voorgestelde activiteiten die vermeld worden in bijlage I. Dit was het geval in de 
‘Varkens in Nood-uitspraak’. Ten tweede gaat het om besluiten die niet behoren tot de in 
bijlage I genoemde activiteiten die een ‘aanzienlijk effect op het milieu’ kunnen hebben. De 
verdragspartijen bepalen zelf of een activiteit hieronder valt. In het Verdrag wordt gesproken 
over ‘het publiek’ en ‘het betrokken publiek’. De term ‘het publiek’ is vergelijkbaar met het 
begrip ‘eenieder’ uit het Omgevingsrecht. De term ‘het betrokken publiek’ is gelijk aan het 
belanghebbendebegrip. Het belanghebbendebegrip wordt in de praktijk echter beperkter 
uitgelegd. Dit heeft te maken met de correctie ‘gevolgen van enige betekenis’ die wordt 
toegepast. Er is dus een groep mensen die wel een belang heeft, maar door de Afdeling niet 
wordt aangemerkt als belanghebbende. 

Daarna is in hoofdstuk vier uitgelegd waar de ‘Varkens in Nood-uitspraak’ over gaat en hoe 
door de Afdeling hier invulling aan is gegeven. In de ‘Varkens in Nood-uitspraak’ heeft het 
Hof antwoord gegeven op twee belangrijke vragen. Ten eerste ging het om de vraag of de 
toegang tot de rechter ontzegd mag worden wanneer een niet-belanghebbende heeft 
deelgenomen aan de UOV. Volgens het Hof verzet artikel 9 lid 3 van het Verdrag zich ertegen 
wanneer aan niet-belanghebbenden die op grond van nationaal recht bredere inspraakrechten 
hebben gekregen en hier gebruik van hebben gemaakt, de toegang tot de rechter wordt 
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ontzegd. Ten tweede ging het om de vraag of de toegang tot de rechter ontzegd mag worden 
wanneer een belanghebbende niet aan de UOV heeft deelgenomen. Volgens het Hof mag het 
beroep van een belanghebbende niet afhankelijk worden gesteld van deelname aan de UOV. 
De Afdeling heeft de gevolgen van de ‘Varkens in Nood-uitspraak’ in twee richtinggevende 
uitspraken uiteengezet. In de eerste richtinggevende uitspraak heeft de Afdeling bepaald dat 
de trechter in artikel 6:13 Awb bij alle omgevingsrechtelijke besluiten niet meer aan 
belanghebbende zal worden tegengeworpen. Dit geldt dus ook wanneer het gaat om niet 
Aarhus-besluiten. De Afdeling heeft gekozen voor een ruimhartige uitleg, omdat zij het voor 
de rechtspraktijk te gecompliceerd en dus onwerkbaar vindt om steeds te bepalen of een 
besluit een Aarhus-besluit is. In de tweede richtinggevende uitspraak heeft de Afdeling 
bepaald dat ook een niet-belanghebbende die wel een zienswijze heeft ingediend, toegang tot 
de bestuursrechter heeft. Deze niet-belanghebbende mag over zowel de procedure als over de 
inhoud van het besluit bezwaren bij de bestuursrechter indienen. De Afdeling geeft wel aan 
dat de relativiteitseis een struikelblok kan zijn.  

In hoofdstuk vijf is uitgelegd welke veranderingen het conceptwetsvoorstel beoogt en hoe het 
conceptwetsvoorstel in de doctrine is ontvangen. Gebleken is dat het Nederlandse 
bestuursprocesrecht in twee onderdelen in strijd met het Verdrag is. De Awb bevat geen 
beroepsrecht voor niet-belanghebbenden. Daarnaast voldoet artikel 6:13 Awb, waarin het 
beroep van een belanghebbende afhankelijk wordt gesteld van deelname aan de UOV, niet 
aan de eisen van artikel 9 lid 2 van het Verdrag. De wetgever beoogt deze strijdigheden op te 
lossen door o.a. artikel 8:1 Awb en artikel 6:13 Awb te wijzigen. In het voorgestelde artikel 
8:1 Awb is bepaald dat een niet-belanghebbende in beroep kan gaan bij de bestuursrechter als 
hij in de gelegenheid is gesteld een zienswijze als bedoeld in artikel 3:15 Awb naar voren te 
brengen en hij dit heeft gedaan, of als hem redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij 
daarvan geen gebruik heeft gemaakt. Aan artikel 6:13 Awb beoogt de wetgever een lid aan 
toe te voegen waarin is opgenomen dat de eis van voorafgaande zienswijze voor beroep bij de 
bestuursrechter niet van toepassing is op een besluit dat is omschreven in de Regeling. De 
wetgever beoogt hiermee aan te sluiten bij de Aarhus-besluiten uit artikel 6 van het Verdrag. 
Op het eerste gezicht lijkt het wetsvoorstel een einde te brengen aan de genoemde 
strijdigheden. Het conceptwetsvoorstel heeft in de doctrine echter tot veel kritiek geleid. De 
meeste kritiek heeft betrekking op de afbakening van Aarhus-besluiten door bestuursorganen 
en bestuursrechters en op het relativiteitsvereiste. Ook ik heb hier mijn vraagtekens bij.  

6.2 Aanbevelingen 

Geconcludeerd kan worden dat het conceptwetsvoorstel niet de beste oplossing biedt. De 
beste oplossing is volgens mij, zoals Adriaanse en de Afdeling adviseren, om de 
zienswijzenprocedure te beperken tot belanghebbenden en het schrappen van het 
zienswijzevereiste uit artikel 6:13 Awb.  

Het belanghebbendebegrip moet dan wel ruimer worden ingevuld. De opvattingen van niet-
belanghebbenden kunnen aan de hand van inspraakavonden alsnog worden ingewonnen. Aan 
deze niet-belanghebbenden hoeft dan geen toegang tot de bestuursrechter te worden verleend. 
Aangezien een niet-belanghebbende tijdens een eventueel beroep toch het relativiteitsvereiste 
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tegengeworpen zou krijgen, heeft deze niet-belanghebbende hiermee niets te verliezen. 
Bovendien loop je hiermee niet tegen het risico dat het relativiteitsvereiste achteraf in strijd 
met het Verdrag wordt verklaard, omdat niet-belanghebbenden op papier wel toegang tot de 
rechter hebben, maar in feite hier niets mee kunnen bereiken. 
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