
 

EEN ZITTING BIJ DE BESTUURSRECHTER 

U heeft een uitnodiging ontvangen voor de behandeling van uw zaak bij de 
sector bestuursrecht van de rechtbank. In dit infoblad vindt u informatie over 
de gang van zaken rond de zitting.  
 
Aanwezigheid 
De rechtbank kan het beroep en het verdere verloop van de procedure alleen 
met partijen bespreken als die op de zitting aanwezig zijn. De rechtbank raadt 
u daarom aan naar de zitting te gaan. 
 
Getuigen en deskundigen 
De Algemene wet bestuursrecht biedt u de mogelijkheid om getuigen en 
deskundigen mee te nemen naar de zitting.  
U moet dit de rechtbank uiterlijk een week voor de zitting schriftelijk laten 
weten. Houdt u er rekening mee dat de rechtbank niet verplicht is om 
meegebrachte getuigen of deskundigen het woord te geven tijdens de zitting. 
 
Getuigen kunnen een vergoeding vragen voor gemaakte kosten. Zij kunnen op 
de zitting een ingevuld declaratieformulier aan de rechter overhandigen. 
 
Zitting 
Tijdens de zitting bespreekt de behandelend rechter met partijen wat de 
geschilpunten zijn en wat er moet gebeuren om deze te kunnen berechten of op 
te lossen. 
Voorop staat dat er zoveel mogelijk na de behandeling ter zitting een definitief 
einde komt aan het geschil. Tijdens de zitting kan aan de orde komen: 
- het doel van het beroep (wat wilt u in deze zaak bereiken?); 
- het onderzoek in de zaak (moeten er nog bepaalde stukken komen, is er 
  reden een getuige te horen of een deskundige te  raadplegen?); 
- het besluit van het bestuursorgaan (is het besluit juist of moet het verbeterd 
  worden?)  
- de uitkomst van het beroep (is een schikking of mediation mogelijk?). 
 
Hoe verloopt de zitting? 
Een zitting wordt meestal gehouden door één rechter. De rechter leidt de 
zitting. De rechter bespreekt op de zitting met partijen wat de geschilpunten 
zijn en wat er moet gebeuren om deze te kunnen berechten of op te lossen. Als 
er geen oplossing wordt gevonden, kunnen partijen hun standpunten 
toelichten. Het kan zijn dat de rechter de eisende partij, u dus, als eerste het 
woord geeft. Als uw toelichting op papier staat, maakt u dan vooraf minstens 
twee kopieën. Op de zitting geeft u een kopie aan de griffier en een kopie aan 
de andere partij.  
Daarna mag het bestuursorgaan de zaak toelichten. Na de eerste ronde zal de 
rechter eventueel aanvullende vragen kunnen stellen, maar de rechter kan dat 
ook tussendoor doen.  
In de tweede ronde mogen alle partijen nog kort hun standpunten toelichten.  
De rechter bepaalt hoeveel tijd daarvoor is.  
De rechter bespreekt met partijen of er nog nader onderzoek of nader overleg 
nodig is. Aan het einde van de zitting wordt besproken of op het beroep 
uitspraak kan worden gedaan, dan wel dat de procedure een vervolg moet 
krijgen. Als uitspraak kan worden gedaan dan sluit de rechter het onderzoek 
op de zitting. Als de procedure een vervolg moet krijgen, dan worden daarover 
afspraken gemaakt. Meestal is een tweede zitting niet nodig.  
 
Tolk 
Tijdens de zitting wordt Nederlands gesproken. Als dit een probleem voor u is, 
kunt u een tolk meebrengen. De kosten hiervan zijn voor u. 
 
Voor de zitting 
Als u de rechtbank binnenkomt, verwijst een medewerker u naar de 
wachtruimte bij de zaal waar uw zitting plaatsvindt. Zodra uw zaak kan 
beginnen zal de bode u “oproepen”. U kunt dan de zittingszaal binnengaan. 
 
Openbaar 
Zittingen van de sector bestuursrecht van de rechtbank zijn meestal openbaar. 
Dat betekent dat er publiek aanwezig kan zijn bij de behandeling van uw zaak. 
De meeste belastingzaken en sommige zaken waarbij medische gegevens aan 
de orde komen, worden echter achter gesloten deuren behandeld. Dat betekent 
dat er bij die zaken geen publiek in de zaal wordt toegelaten. Als uw zaak 
achter gesloten deuren wordt behandeld, zal de rechtbank u dat meedelen. 
 
De uitspraak  
Als de zaak erg duidelijk ligt, kan de rechter aan het eind van de zitting 
mondeling uitspraak doen. Daarvan krijgt u binnen twee weken na de zitting 
een schriftelijke weergave (proces-verbaal) toegestuurd. Meestal wil de rechter 
voor hij schriftelijk uitspraak doet nog nadenken over de zaak. U hoort dan aan 

het eind van de zitting wanneer de uitspraak zal zijn: meestal binnen zes 
weken en bij spoedzaken eerder. 
 
De uitspraak wordt in het openbaar uitgesproken, maar u hoeft daarvoor niet 
naar de rechtbank te komen. U ontvangt de schriftelijke uitspraak kort daarna 
per post. Als de rechtbank niet binnen de gestelde termijn uitspraak kan doen, 
dan krijgt u daarover bericht.  
 
Geeft de rechter u ongelijk, dan zal hij uw beroep ongegrond verklaren. Geeft 
hij u gelijk, dan verklaart hij uw beroep gegrond. In dat geval kan de rechter 
het besluit van het bestuursorgaan vernietigen. De rechter kan daarbij de 
rechtsgevolgen van het vernietigde besluit in stand laten. 
Ook kan de rechter zelf een voorziening treffen die in de plaats komt van het 
vernietigde besluit. 
De rechter kan het bestuursorgaan ook verplichten een nieuw besluit te nemen. 
Dit betekent dat het bestuursorgaan uw bezwaarschrift opnieuw zal moeten 
beoordelen en daarbij moet letten op de uitspraak van de rechtbank.  
 
Een aantal uitspraken wordt (geanonimiseerd) gepubliceerd op 
zoeken.rechtspraak.nl. 
 
Vergoeding proceskosten en griffierecht 
U kunt de rechtbank vragen om het bestuursorgaan te veroordelen tot 
vergoeding van de proceskosten en het door u betaald griffierecht. In principe 
zal de rechtbank het bestuursorgaan alleen veroordelen tot vergoeding als hij u 
(gedeeltelijk) in het gelijk stelt.  
 
Proceskosten zijn kosten die u maakt om de procedure te kunnen voeren, zoals 
reiskosten. Hiervoor kunt u gebruik maken van het formulier ‘proceskosten 
bestuursrecht’, dat u tegelijk met de uitnodiging voor de zitting zult 
ontvangen. U moet dit formulier vooraf of uiterlijk op de zitting inleveren.  
 
Schadevergoeding 
U kunt de rechtbank ook vragen het bestuursorgaan te veroordelen tot 
schadevergoeding. U moet dan schriftelijk kunnen onderbouwen dat u door het 
besluit van het bestuursorgaan schade lijdt en hoe hoog die schade is. De 
rechter kan zo’n verzoek alleen toekennen als hij u in het gelijk stelt. 
 
Hoger beroep 
Onder de uitspraak kunt u lezen wat u kunt doen als u het niet eens bent met 
de uitspraak. In veel gevallen kunt u in ‘hoger beroep’ gaan bij een hogere 
rechter. In sommige gevallen kunt u niets tegen de uitspraak doen. 
  
Mediation  
In veel zaken spelen naast juridische kwesties ook onderliggende conflicten 
een rol. Wilt u deze problemen voorafgaande aan de zitting aanpakken, dan 
kunt u kiezen voor mediation. Bij mediation wordt geprobeerd om samen met 
de andere partij uw conflict op te lossen, onder begeleiding van een 
onafhankelijke bemiddelaar, de mediator. Mediation is alleen mogelijk als alle 
partijen dat willen. De procedure bij de rechtbank wordt dan even stilgelegd 
met als gevolg dat de vooraangekondigde zitting geen doorgang zal vinden. 
Komt u er samen niet uit, dan wordt de zaak door de rechtbank weer in 
behandeling genomen.  
Voor meer informatie wordt verwezen naar de brochure ‘Mediation naast 
rechtspraak in bestuursrecht’. Gratis te bestellen bij het mediationbureau van 
de rechtbank, of te downloaden op 
www.rechtspraak.nl/Organisatie/Publicaties-en-brochures. 
 
 
Meer informatie:  
 
www.rechtspraak.nl/naar de rechter/bestuursrechter/procedures/ 
beroepsprocedure 
 
www.rvr.org (Raad voor Rechtsbijstand)  
 
www.juridischloket.nl  
 
www.alleadvocaten.nl  
 
loket.rechtspraak.nl 
 
brochure ‘Beroep instellen bij de rechtbank’ te downloaden op 
www.rechtspraak.nl/Organisatie/Publicaties en brochures 
  
 
 


