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Woord vooraf
Op 14 december 2002 was het honderd jaar geleden dat de Beroepswet in 1902 in werking trad. Bij die wet zijn de raden van beroep en de “centralen raad van beroep” ingesteld. Na een periode van voorbereiding heeft de Centrale Raad van Beroep (hierna: de
Raad) op 15 april 1903 zijn eerste zitting gehouden. Dit historische feit is aangegrepen
om op 15 april 2003 het honderdjarig bestaan van de Raad te vieren.
De Raad is de oudste hoogste bestuursrechter van ons land. Hij is in 1902 in het leven
geroepen om geschillen over de uitvoering van de Ongevallenwet 1901 in hoogste instantie te beslissen. Daarbij heeft mede de gedachte voorgezeten dat deze, centraal in het land
gevestigde, Raad wegbereider zou kunnen zijn voor een hoogste instantie met een meer
omvattende bestuursrechtelijke competentie. Tot de instelling van een hooggerechtshof
met algemene bestuursrechtelijke competentie is het in ons land nooit gekomen; wel
heeft de wetgever het bevoegdhedenpakket van de Raad substantieel uitgebreid. Dit pakket
heeft in de loop der jaren naar aard en inhoud een zodanige omvang bereikt dat de Raad
thans kan worden gekenschetst als een gespecialiseerd bestuursrechtelijk hooggerechtshof
met een door middel van enumeratie geregelde algemene competentie inzake geschillen op
het terrein van grosso modo de sociale zekerheid, het ambtenarenrecht en het publiekrechtelijk pensioenrecht.
Honderd jaar rechtspraak van de Raad is een geschikt moment voor bezinning op het
functioneren van de Raad als instituut en op zijn rechtspraak. In verband daarmee is dit
gedenkboek samengesteld. De Raad prijst zich gelukkig dat zo veel gezaghebbende auteurs
bereid zijn gevonden aan de totstandkoming ervan bij te dragen. Afgaande op hun bijdragen hebben allen geput uit hun eigen ervaringen en bekendheid met het werk van de
Raad en te dien aanzien hun eigen inzichten en oordelen verwoord; sommigen hebben
dat in hoofdzaak vanuit een extern perspectief – meestal dat van de wetenschap – gedaan,
anderen – daarnaast – in overwegende mate vanuit hun vertrouwdheid met de gang van
zaken binnen de Raad en totstandkoming van zijn jurisprudentie. Dat heeft in alle gevallen geleid tot lezenswaardige analyses en beschouwingen over de betekenis van de Raad
en zijn jurisprudentie. De Raad is hen daarvoor dankbaar.
Het thema voor het boek is “Ontwikkelingen in de rechtspraak van de Centrale Raad
van Beroep in het licht van wijzigingen van wetgeving, afgezet tegen de zich parallel
daaraan voltrekkende maatschappelijke gebeurtenissen en ontwikkelingen, zowel op het
gebied van sociale wetgeving als in breder maatschappelijk verband”. De uitwerking
ervan treft men aan in de delen A en B van dit boek. Beschouwingen over de toekomst
van de Raad en zijn rechtspraak volgen in deel C.
Deel A van het boek bevat bijdragen van geschiedkundige en sociaal-wetenschappelijke
aard. W. Faber beschrijft de totstandkoming en ontwikkeling van de Raad, zijn personeel
en zijn huisvesting.Wat het personeel betreft is onder meer minutieus onderzoek verricht
naar de maatschappelijke herkomst van de raadsheren. F. Bruinsma en M.L. Vermeulen
hebben rechtssociologisch onderzoek verricht naar de waardering van de Raad door
actoren die bij zijn rechtspraak zijn betrokken. Zij hebben de resultaten van een onderzoek naar het interne zelfbeeld als referentiekader gebruikt.

XV

jubileumboek CRvB 25-03-2003 17:54 Pagina 16

Centrale Raad van Beroep 1903-2003

Deel B is gebaseerd op een meer juridisch-wetenschappelijke onderzoeksmethode waarbij
raadpleging van wetgeving, jurisprudentie en wetenschappelijke literatuur het uitgangspunt vormt. De jurisprudentie van de Raad vormt het onderwerp van dit deel van het
boek. Daarbij geldt dat de beschrijvingen, analyses en beschouwingen in een historische
context zijn gezet, zodat duidelijk wordt gemaakt welke ontwikkelingen hebben plaatsgevonden. Daar waar dat zinvol en mogelijk is wordt aan interne rechtsvergelijking gedaan.
Aandacht wordt besteed aan de verhouding tot andere met rechtspraak belaste colleges, de
afstemming van de rechtspraak en de vraag of er redenen zijn voor een gedifferentieerde
rechtsontwikkeling.
In de eerste drie bijdragen van dit deel wordt de invloed van de rechtspraak van de Raad
op de ontwikkeling van het materiële recht beschreven. Het gaat daarin om bijdragen
over het sociale zekerheidsrecht van H. van Leeuwen, het materiële ambtenarenrecht van
H.A.A.G. Vermeulen en het pensioen- en oorlogsgetroffenenrecht van de hand van
J.G. Treffers. Daarop volgen drie bijdragen over de rechtspraak van de Raad, het ongeschreven recht en het beginselenrecht. W. Duk heeft een beschouwing gewijd aan de rol
van de Raad bij de ontwikkeling van de algemene rechtsbeginselen en de beginselen van
behoorlijk bestuur. B.J. van Ettekoven en B. Schueler zijn ingegaan op de rechtspraak van
de Raad over civielrechtelijke begrippen en beginselen. Daarbij hebben zij zich in hoofdzaak beperkt tot de vraag hoe de Raad is omgegaan met het leerstuk van de onrechtmatige
overheidsdaad. L.J.J. Rogier heeft aandacht besteed aan rechtspraak van de Raad over strafrechtelijke begrippen en beginselen. De internationaalrechtelijke dimensie komt aan bod
in bijdragen van R.J.G.M.Widdershoven en F.P. Zwart.Widdershoven heeft gekeken naar
de invloed van het recht van de Europese Unie op de rechtspraak van de Raad; Zwart
heeft hetzelfde gedaan met betrekking tot het non-discriminatiebeginsel, zoals tot uitdrukking gebracht in het IVBPR.
L.J.A. Damen is ingegaan op ontwikkelingen in de rechterlijke taakopvatting. Hij analyseert de consequenties van een verschuiving van het klassieke recours objectif, waarin een
juridische beoordeling van het aangevochten besluit als zodanig centraal staat, naar een
recours subjectif, waarin de rechter geacht wordt door partijen opgeworpen geschilpunten
te beslechten. R.M. van Male beschrijft en bespreekt ’s Raads ‘klassiekers’: uitspraken die
de stapsgewijze ontwikkeling van de rechtsvinding in het staats- en bestuursrecht markeren. Hij constateert en waardeert een ontwikkeling van meer gebonden naar meer vrije
rechterlijke rechtsvinding en een zoektocht naar ankerpunten voor legitimatie van rechterlijke rechtsvorming. H. Bekker en J.H. van Kreveld besluiten deel B met een beschrijving van de ontwikkeling van de interne en externe coördinatie van rechtspraak van en
door de Raad.
In deel C van het boek wordt vooruitgezien naar de toekomst van de Raad en zijn rechtspraak. E.M.H. Hirsch Ballin wijdt een beschouwing aan de waarde van de rechtspraak in
een staatsbestel in verandering. Hij ziet ruimte voor en motiveert een inrichting van de
rechterlijke organisatie waarin plaats is voor verscheidenheid van rechtspraak op het
hoogste niveau. A.F.M. Brenninkmeijer en G.J.J. Heerma van Voss gaan in op de vraag of
het (nog wel) vanzelfsprekend is dat (de rechtspraak in geschillen betreffende) het sociale
zekerheidsrecht publiekrechtelijk is georganiseerd. Die vraag blijkt lastig eenduidig te
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beantwoorden. H.J. Simon ten slotte onderzoekt welke consequenties verbonden kunnen
zijn aan de doorwerking van het EVRM in de toekomst.
Tot slot. De totstandkoming van het boek is begeleid door een commissie uit de Raad
samengesteld uit H. Bolt, A.F.M. Brenninkmeijer, T. Hoogenboom, J.H. van Kreveld,
R.M. van Male (voorzitter) en H.J. Simon. Deze commissie heeft bij haar werkzaamheden veel steun ondervonden van de heer B.C. Rog, beleidsmedewerker van de Raad,
alsmede bij het persklaar maken van de kopij van W.J.J. van der Stappen en J.E. Jansen,
werkzaam bij het bureau Kennis en Onderzoek van de Raad. De Raad is hun daarvoor
zeer veel dank verschuldigd.
Mr. J.G.Treffers
President van de Centrale Raad van Beroep
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1.

Geschiedenis en organisatie van de Centrale
Raad van Beroep
W. Faber *

1.

Van nul tot honderd jaar
De tegenstand tegen de invoering van een algemene regeling van de administratieve rechtspraak enerzijds en anderzijds de wens om zo spoedig mogelijk de eerste sociale verzekeringswet met de mogelijkheid van beroep op een onafhankelijke instantie in werking te
laten treden liggen ten grondslag aan de oprichting van de Centrale Raad van Beroep.
Eigenlijk dus een noodoplossing.Voor het voorbestaan van de Raad geldt min of meer hetzelfde. In de ogen van de voorstanders van de invoering van een algemene regeling van
de administratieve rechtspraak is voor een afzonderlijke Centrale Raad van Beroep geen
plaats, maar het uitblijven van een dergelijke regeling en de gestage groei van het aantal
wetten met een voorziening van het (hoger) beroep zorgen ervoor dat de taak van de
Raad steeds omvangrijker wordt. In de afgelopen honderd jaren is de Centrale Raad van
Beroep uitgegroeid tot een gespecialiseerd college in zaken betreffende de sociale zekerheid, de ambtelijke rechtspositie en pensioenen. Het honderdjarig bestaan valt dan ook
samen met honderd jaar rechtspraak in sociale zekerheidszaken. Desondanks is nog
steeds niet definitief beslist over de vraag of de Raad als zodanig moet blijven bestaan.

1.1.

Ontstaansgeschiedenis

Aan het einde van de negentiende eeuw is de formele basis gelegd voor het in het leven
roepen van een afzonderlijke administratieve rechtspraak door het opnemen van artikel 154
in de Grondwet. Daarin is bepaald dat andere dan civiele twistgedingen zowel aan de
gewone rechter als aan een college van administratieve rechtspraak kunnen worden opgedragen.1 Ter voorbereiding op een op dat artikel gebaseerde wettelijke regeling heeft een
staatscommissie in 1894 haar verslag in de vorm van een voorontwerp van wet uitgebracht.2 Daarin is de voorkeur uitgesproken voor de instelling van een administratief
hooggerechtshof als enige en hoogste rechterlijke instantie. Tot een wetsontwerp is het
toen evenwel niet gekomen. De discussie over de invoering van een algemene administratieve rechtspraak zou nog geruime tijd duren en is ingehaald door de wens om op korte
termijn de eerste sociale verzekeringswet, de Ongevallenwet 1901, in te voeren en daarin
een regeling op te nemen voor de behandeling van de bezwaren tegen genomen beslissingen.

*
1
2
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De wijze waarop een en ander in de wet dient te worden opgenomen heeft nogal wat
voeten in de aarde gehad. Aanvankelijk heeft de regering gekozen voor de Kroon en eerst
later voor de instelling van de raden van beroep, evenwel zonder een voorstel van de
regeling van het hoger beroep.3 De regering en de commissie van rapporteurs geven
evenwel blijk van verschil van inzicht. De commissie wil in de Ongevallenwet de grondslagen vastleggen waarop de beroepsregeling moet steunen en met name ten aanzien van
“de vestiging eener tweede instantie ter verzekering van uniforme wetsuitlegging”.4
Omdat de regering hierin toch geen waarborg ziet legt de commissie haar standpunt vast
in een amendement, luidende als volgt:
“Over de beslissingen, waartegen ingevolge de bepalingen dezer wet beroep
openstaat, wordt geoordeeld door raden van beroep en in hoogste ressort door
een college voor het Rijk.
(…)
Voor het overige wordt alles wat de samenstelling der in het eerste lid bedoelde
colleges en de wijze van behandeling der beroepen betreft, bij nadere wet
geregeld.”
Dit voorstel krijgt steun. Sommige leden willen nog verder gaan en vastleggen dat ook in
het college dat in hoogste ressort beslist “werkgevers en werklieden zitting zullen hebben”. In nog een ander amendement5 ontbreekt iedere regeling van het hoger beroep.Ter
toelichting hierop stelt de indiener dat naar zijn mening een hoger beroep totaal overbodig is. Hij betwijfelt of een beslissing die afwijkt van die van een raad van beroep wel het
rechtvaardigst is en vreest dat “een hooger college alleen dienen kan om den omslag en
de administratie te waarborgen”. De regering geeft er echter de voorkeur aan “omtrent
de regeling van het hoger beroep in deze wet niet te praejudicieren”.6 Tijdens de mondelinge behandeling wijst de minister op de gewichtige beslissing waarvoor de Kamer staat
en benadrukt het verschil tussen de beide amendementen in die zin dat volgens de commissie van rapporteurs op de (leken)rechtspraak in eerste aanleg een appèl volgt op een
college dat is samengesteld uit beroepsrechters, “een enkel hof voor het hele land dus van
onafzetbare rechters”. 7 De commissie van rapporteurs heeft ten slotte met haar amendement succes gehad. Het amendement van het kamerlid van der Zwaag is verworpen met
44 tegen 9 stemmen, maar dat van de commissie van rapporteurs is aangenomen met
41 tegen 12 stemmen8 en heeft uiteindelijk zijn plaats gevonden in artikel 75 van de
Ongevallenwet 1901.9

3
4
5
6
7
8
9

Handelingen II 1898/99, 16, nr. 2 (gewijzigd ontwerp van wet).
Idem, nr. 11 (verslag commissie van rapporteurs), p. 114.
Amendement Van der Zwaag.
Idem, nr. 28 (nota van de regering naar aanleiding van ingediende amendementen), p. 159.
Minister van justitie Cort van der Linden. Handelingen II 1899/1900, p. 384.
Handelingen II 1899/1900, p. 390.
Nadat de Eerste Kamer het wetsontwerp om andere reden heeft verworpen, is een nieuw
ontwerp ingediend waarin de desbetreffende bepaling ongewijzigd is overgenomen.
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1.2.

De oude Beroepswet

De nadere regeling van het beroep is opgenomen in de Beroepswet.10 In het oorspronkelijk ontwerp gaat de regering ervan uit dat in hoogste ressort recht zal worden gesproken
door een Administratief Gerechtshof.11 In navolging van de staatscommissie heeft de regering het oog op een college belast met de uitoefening der administratieve rechtspraak in
hoogste ressort in het algemeen. In die opzet is het de bedoeling om aan dat college geleidelijk ook de rechtspraak in andere administratieve rechtsgedingen op te dragen, zodat
“met de instelling van dit verzekeringsgerechtshof de weg zal kunnen gebaand worden
tot de invoering hier te lande van de zoo herhaaldelijk met klem aangedrongen onafhankelijke administratieve rechtspraak”. Deze gedachte is met zoveel woorden in het ontwerp
vastgelegd.12
Inmiddels treedt een andere regering aan en de nieuwe bewindslieden delen de opvatting
van hun voorgangers niet. Zij zijn van mening dat “niet bij de voorziening in de beslissing van twistgedingen van ééne bepaalde categorie” mag worden vooruitgelopen op een
voorgenomen algemene regeling. Met name mag in hun ogen niet terloops en stilzwijgend worden beslist over een der hoofdbeginselen: opdracht aan de gewone rechter of
aan een bijzondere rechter.Voor hen staat al snel vast dat de koppeling van de beslissing in
twistgedingen, voortkomende uit de Ongevallenwet 1901, met die in andere administratieve twistgedingen dient te vervallen en dat daarom ook de met het oog op die koppeling gekozen naam Administratief Gerechtshof niet behouden mag blijven. Zij willen zich
houden aan het bepaalde in artikel 75 van de Ongevallenwet 1901.13 Om verschillende
principiële en praktische redenen verwerpen zij andere mogelijkheden, zoals inschakeling
van de burgerlijke kamer van de Hoge Raad.14 Bij de parlementaire behandeling is zelfs
voorgesteld tijdelijk de opdracht te geven aan de Afdeling geschillen van bestuur van de
Raad van State om te zien in hoeveel zaken hoger beroep zou worden ingesteld maar dit
voorstel stuit op het bezwaar dat dan de leden van de afdeling voor het leven moeten
worden benoemd en wat als de proef ten einde is?15
Met het schrappen van de naam Administratief Gerechtshof introduceert het gewijzigd
ontwerp de naam Centrale Raad van Beroep voor het college dat wordt belast met de
behandeling van het hoger beroep in ongevallenzaken. Die naam ondervindt nog enige
kritiek.16 Hof van Beroep zou beter zijn omdat ‘centrale’ doet denken aan centralisatie en
bovendien uit een vreemde taal komt. Die kritiek leidt echter niet tot enige wijziging.

10
11
12
13

Wet van 8 december 1902, Stb. 208.
Handelingen II 1900/01, 236, nr. 3, p. 15 e.v.
Artikel 1, tweede lid, van het oorspronkelijk ontwerp.
In dit verband verdient te worden opgemerkt dat zowel de minister van justitie (Loeff) als de
minister van binnenlandse zaken (Kuyper) deel hebben uitgemaakt van de commissie van rapporteurs die het amendement hebben ingediend dat uiteindelijk tot de tekst van artikel 75
van de Ongevallenwet 1901 heeft geleid.
14 Handelingen II 1901/02, 78, nr. 3 (nota, behorende bij het gewijzigd ontwerp van wet).
15 Handelingen II 1901/02, 78, nr. 5 (verslag afdelingsonderzoek), p. 34.
16 Idem.
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Dat is wel het geval met de opmerkingen over de schrijfwijze: als Centrale Raad van beroep
met hoofdletters wordt geschreven, dan ook Raden van beroep. Hierop is gekozen voor
centrale raad van beroep.17 Niettemin wordt op verschillende plaatsen, zelfs in officiële
stukken, gekozen voor hoofdletters. De huidige schrijfwijze is pas in de Beroepswet 1955
geformaliseerd.
1.3.

Vestigingsplaats

De regering stelt als vestigingsplaats ’s-Gravenhage voor maar ontmoet daartegen bezwaren.18 Dit is de zetel van de regering en heeft geen centrale ligging, aldus de bezwaren.
Voorkeur gaat uit naar Utrecht, maar wegens de gemakkelijke bereikbaarheid voor het
zuiden wordt ook Arnhem genoemd.Amsterdam geniet zowel voorstanders als tegenstanders wegens de aldaar gevestigde Rijksverzekeringsbank, het uitvoeringsorgaan van de
Ongevallenwet. De regering houdt vast aan ’s-Gravenhage omdat daar gemakkelijk huisvesting is te krijgen en ‘de meest bevoegde personen’ zijn te bewegen om zich voor
benoeming beschikbaar te stellen. De onafhankelijkheid is niet in het geding; ook de
Hoge Raad is er gevestigd. Over deze kwestie wordt verder gediscussieerd tijdens de
mondelinge behandeling naar aanleiding van een amendement om ’s-Gravenhage te vervangen door Utrecht wegens de betere bereikbaarheid en de lagere kosten van levensonderhoud.19 Ondanks de tegenwerpingen van regeringszijde dat Den Haag als zetel van
het algemeen bestuur en de Hoge Raad het meest in aanmerking komt en afstanden in
ons kleine landje met goede communicatiemiddelen toch geen bezwaar behoeven te zijn,
krijgt het amendement de steun van de commissie van voorbereiding.20 Redenen: centrale
ligging, weinig verlies van tijd voor partijen en getuigen en het is niet geraden alle colleges van staat in één plaats samen te trekken. De voornaamste reden is evenwel dat de
regering tegen een speciale regeling van de rechtspraak is en dat de Centrale Raad van
Beroep later deel zal uitmaken van het administratief gerechtshof in het algemeen. En
juist voor dat college is Den Haag zeker niet de aangewezen plaats.Vergelijking met de
Hoge Raad – “is toch ook onafhankelijk” – gaat niet op; een hoogste administratief rechtscollege zal zich uitspreken over daden van de hoogste regeringscolleges, de regering, en
daarmee heeft de Hoge Raad slechts weinig te maken. Het is de vraag of de gouvernementele omgeving van de residentie wel de meest gewenste plaats is om in alle omstandigheden “zijn volkomen zelfstandig en onbevooroordeeld standpunt te bewaren”. Ook de
staatscommissie stelt Utrecht als zetel voor het hof voor. Spoedige huisvesting, althans
voorlopig, zal het gemeentebestuur van Utrecht bevorderen. De minister daarentegen
wijst nogmaals op het feit dat het niet gaat om een administratief gerechtshof en dat hij
daarop niet wil vooruitlopen. Bovendien is het uitvoeringsorgaan, de Rijksverzekerings17 Handelingen II 1901/02, 78, nr. 6 (nader gewijzigd ontwerp).
18 Handelingen II 1901/02, 78, nr. 5 (verslag naar aanleiding van het afdelingsonderzoek), p. 34.
19 Amendement Idsinga, Handelingen II 1901/02, 78, nr. 12. In de toelichting wordt nog gewezen
op het verzoek van de Haagse rechtbank om verhoging van het traktement wegens ‘de duurte
van het leven hier ter stede’.
20 Handelingen II 1901/02, p. 1657-1658.
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bank, in Amsterdam gevestigd en niet in Den Haag, terwijl de Hoge Raad recht spreekt
in tal van zaken waarin de Staat rechtstreeks is betrokken. Ook wordt wederom twijfel
uitgesproken over het verkrijgen van voldoende geschikte personen in Utrecht, maar de
voorzitter van de commissie van voorbereiding stelt daartegenover dat degenen die zo
weinig prijs stellen op benoeming dat zij niet willen verhuizen, niet degenen zijn die we
moeten hebben. De discussie wordt afgesloten met het aannemen van het amendement
met 44 tegen 32 stemmen.21
1.4.

Jurisdictie van de Centrale Raad van Beroep ter discussie

De Beroepswet is in werking getreden met ingang van 14 december 1902.22 Hiermee is
de formele basis gelegd voor de rechtspraak in ongevallenzaken. De feitelijke start van
deze rechtspraak vindt eerst plaats in 1903 na de personele invulling van de raden van
beroep en de Centrale Raad van Beroep.
Nauwelijks heeft de Centrale Raad van Beroep zijn taak aangevangen of zijn bestaan wordt
door de wetgever al weer bedreigd. Een ontwerp-Wetboek van administratieve rechtsvordering voorziet in een algemene regeling van de administratieve rechtspraak.23 Daarin
wordt voorgesteld de administratieve rechtspraak toe te bedelen aan de gewone rechterlijke
macht: rechtbanken, gerechtshoven en Hoge Raad. 24 Daartoe dienen aan deze gerechten
administratieve kamers te worden toegevoegd.
Een tweede ontwerp voorziet in de vervanging van de Beroepswet en aanpassing van de
Ongevallenwet 1901.25 Artikel 71 van dit ontwerp laat aan duidelijkheid niets te wensen
over:“De thans bestaande centrale raad en de raden van beroep in de Beroepswet bedoeld,
zijn opgeheven.” De twistgedingen die bij de Centrale Raad van Beroep aanhangig zijn
en het hoger beroep tegen uitspraken van de raden van beroep zullen worden afgedaan
door het Gerechtshof te ’s-Gravenhage, oordelende in administratieve zaken.
De voorstellen van de regering verheugen zich in een negatief advies van de Raad van
State: ingewikkeld, kostbaar en zelfs ongrondwettig, hetgeen door de regering wordt
bestreden.26 Tot een parlementaire behandeling van dit ontwerp is het nimmer gekomen.

21 Handelingen II 1901/02, p. 1659.
22 KB van 8 december 1902, Stb. 209.
23 Handelingen II 1904/05, 159. Het ontwerp is ingediend bij Koninklijke boodschap van
17 februari 1905.
24 In de MvT wordt onder meer het volgende opgemerkt: “De rechtzoekenden worden er
bovendien ook door gebaat dat zij hunnen appèlrechter in plaats van alleen te Utrecht, voortaan te Amsterdam, te ’s-Gravenhage, te Arnhem, te ’s-Hertogenbosch of te Leeuwarden kunnen vinden. Hierdoor wordt zeker ook het nadeel overwogen, dat de hoogste rechter voortaan niet meer in het centrum des lands zal zetelen. De hooge raad is immers slechts cassatierechter. Getuigen en deskundigen behoeven nimmer voor hem te worden opgeroepen.”
25 Handelingen II 1907/08, 178. Dit ontwerp is ingediend bij Koninklijke boodschap van
28 oktober 1907.
26 Handelingen II 1905/06, 63, nr. 2 en nr. 3, p. 15 e.v. (rapport aan H.M. de Koningin).
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Inmiddels zit de wetgever op het gebied van de sociale verzekeringswetten niet stil. En
ook daarbij komt telkenmale de vraag aan de orde welke instantie met de rechtspraak in
hoogste ressort moet worden belast. Jarenlang heeft daarbij het bestaan van het wetsontwerp inzake de administratieve rechtspraak op de achtergrond een rol gespeeld, maar
telkens valt de beslissing in het voordeel van de ‘jurisdictie der Beroepswet’ uit omdat
‘anders de uitbreiding van de arbeidersverzekering moet wachten’.27 Zo wordt in steeds
meer wetten de Centrale Raad van Beroep aangewezen als hoogste rechter dan wel als
enige rechter en verstomt de discussie daarover.28
In enkele gevallen is de rol van Centrale Raad van Beroep onderwerp van beraadslaging,
zoals bij de behandeling van de Ouderdomswet. Het ontwerp gaat uit van de mogelijkheid om beroep in te stellen bij de Centrale Raad van Beroep tegen beschikkingen van
Gedeputeerde Staten. Met die aanwijzing wordt volgens de regering, voor zover nodig,
‘gewaakt voor gelijkvormigheid van toepassing’ in de verschillende provincies.29 Omtrent
enkele punten, zoals de vraag of een persoon al of niet behoeftig is, is de kennisneming in
het ontwerp aan de Raad onttrokken. Sommige Kamerleden zijn het daarmee niet
eens.30 De Centrale Raad van Beroep staat naar hun mening niet onder politieke invloed
en door hem de beslissing te geven zou voorkomen worden dat in de verschillende
gewesten omtrent behoeftigheid verschillende uitspraken worden gegeven. Andere leden
stellen hiertegenover dat de toestanden in verschillende delen van het land uiteenlopen,
zodat de Centrale Raad van Beroep bezwaarlijk over deze vraag kan oordelen: “Moet de
Raad dit doen, zijne uitspraak zou wellicht eene bedenkelijke uniformiteit in het leven
roepen.” De regering sluit zich aan bij de verdedigers van de uitsluiting. Uit de mondelinge
beraadslaging over dit wetsontwerp blijkt dat de administratieve rechtspraak nog een lange
weg heeft te gaan. Het betoog van de afgevaardigde De Wijkersloot de Weerdesteyn in de
Tweede Kamer laat daarover geen twijfel bestaan:31
“Maar mijn voornaamste bezwaar tegen deze regeling is ten slotte, wat den
administratieve kant van de zaak betreft, het beroep van de beslissing van
Gedeputeerde Staten op den Centrale Raad van Beroep. Historisch is het wel
niet al aannemelijk, dat de vertegenwoordigers van de vroegere souvereine
gewesten van dit land tot een raderwerk zouden worden gemaakt in een
publiekrechtelijke procedure onder een ander dan het centrale gezag, in dezen
de Kroon. Maar afgezien daarvan krijgt men deze zonderlinge regeling, dat de
beslissing van een administratief college in hooger beroep door een naar aard
en samenstelling juridisch college zal worden nagezien en beoordeeld, dus dat
in twee instanties twee verschillende soorten van organen beslissen. Een van
tweeën. Of de quaesties, waar het hier om gaat, zijn te ingewikkeld voor colle27 Handelingen II 1910/11, 258, nr. 3 (MvT), p. 105 (Invaliditeitswet).
28 Zie overzicht van de wettelijke regelingen waarin de Centrale Raad van Beroep met rechtspraak is belast: bijlage A aan het slot van dit hoofdstuk.
29 Handelingen II 1913/14, 252, nr. 3 (MvT), p. 21 (artikel 34).
30 Idem, nr. 5 (VV), p. 44.
31 Handelingen II 1915/16, p. 1438.
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ges als gemeentebesturen en Gedeputeerde Staten, en dan moeten zij nimmer
een instantie in de beoordeeling van deze zaken vormen en mag het nemen
van zoo onjuiste beschikkingen door lichamen, zoogenaamd ongeschikt voor hun
taak, niet bestendigd worden, doordien toevallig de verongelijkte partij berust.
Of, Mijnheer de Voorzitter, de gemeentebesturen en Gedeputeerde Staten zijn,
wat ik geloof, uitmuntend geschikt om deze quaesties te beoordeelen, maar
dan neme men niet weg de natuurlijke beroepsinstantie, welke men in onze
geheele wetgeving vindt, nl. de beslissing van Gedeputeerde Staten op H.M.
de Koningin.”
Dit bezwaar vindt gehoor en op grond daarvan wordt voor kroonberoep gekozen.
Hieraan doet niet af dat dit ontwerp nimmer het staatsblad heeft bereikt omdat het uiteindelijk door de Eerste Kamer is verworpen.32 Vervolgens komt bij de behandeling van
de Ouderdomswet 1919 deze kwestie niet meer ter sprake, maar wordt door sommige
leden aangevoerd dat een vrijwillige verzekering, ook al geschiedt deze van staatswege,
een privaatrechtelijk karakter heeft en daarom aanwijzing van de raden van beroep en de
Centrale Raad van Beroep in strijd zou zijn met artikel 153 van de Grondwet. De regering trekt evenwel een vergelijking met de geschillen uit de vrijwillige verzekering ingevolge de Invaliditeitswet waarvan de behandeling wel aan deze colleges is opgedragen.33
1.5.

Uitbreiding van taken

Op een wel geheel ander terrein heeft de Centrale Raad van Beroep na de eerste wereldoorlog een taak vervuld. Artikel 2 van de Wet tot instelling eener bijzondere rechtspraak in
distributie- en andere crisiszaken34 bepaalt dat als Centraal Distributiegerecht de Centrale
Raad van Beroep optreedt in hoogste ressort. De behandeling in eerste aanleg is opgedragen aan bijzondere gerechten (distributiegerechten) behoudens in gevallen waarin de
Centrale Raad van Beroep als enige en hoogste instantie is aangewezen.35 Nadere voor-

32 De eerste versie van dit ontwerp was aanhangig bij de EK op het tijdstip van ontbinding der
Staten-Generaal en is om die reden volgens de EK vervallen en derhalve niet behandeld. De
tweede versie, een initiatiefvoorstel van de kamerleden Buys c.s., gelijkluidend aan de het in
eerste instantie aangenomen ontwerp, is door de EK verworpen. Handelingen I 1918/19, 312.
33 Handelingen II 1918/19, 484, nr. 6 (VV), p. 23 en nr. 8 (MvA), p. 27.
34 Wet van 26 juli 1918, Stb. 494. De Centrale Raad van Beroep oordeelt over beslissingen (handelingen en weigeringen) ingevolge de Distributiewet 1916, de Wet van 3 augustus 1914, Stb.
127, tot heffing van vergoeding van kosten voor afgifte van consenten voor uitvoer, het KB
van 22 december 1917, Stb. 726, houdende bepalingen ten aanzien van het goederenverkeer
met het buitenland, de Nood-Boschwet, de Wet van 23 februari 1918, Stb. 133, houdende
bepalingen betreffende het slachten van dieren, de Scheurwet 1918 en over inbezitnemingen
in de uitvoering van de Wet van 3 augustus 1914, Stb. 351 tot aanvulling van de Onteigeningswet ter voorkoming van vasthouding en prijsopdrijving van waren alsmede over schadeloosstellingen ingevolge deze wet en de Distributiewet 1916.
35 In eerste en enige instantie bij besluiten van de Kroon of van de minister met inbegrip van
besluiten in administratief beroep genomen.
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schriften voor de behandeling van deze zaken zijn opgenomen in het Reglement voor
Distributie- en andere Crisiszaken.36 Dit reglement bepaalt dat de Centrale Raad van
Beroep deze zaken behandelt in een of meer ‘bijzonderlijk daartoe aangewezen kamers’,
distributiekamers. De Beroepswet is de toepasselijke proceswet.
Reeds enige tijd wordt gewerkt aan een pensioenregeling voor ambtenaren. Een Staatscommissie wordt met de voorbereiding belast.37 Zij heeft in haar voorstellen voor het
beroep op de beslissingen van de Pensioenraad gekozen voor de Centrale Raad van
Beroep en daartoe het volgende overwogen:
“Bestond hier te lande een algemeene administratieve rechter, dan zou de keus
van het bovenbedoelde rechterlijk orgaan niet moeilijk zijn, maar op dien
publieken rechter moeten vallen. De civiele rechter komt, reeds door de geheel
andere beginselen, welke in het burgerlijk proces toepassing vinden, hier niet
in aanmerking. Ook de afdeeling van den Raad van State voor de geschillen
van bestuur is niet het meest aangewezen college, wijl die afdeeling naar haar
aard slechts de Kroon adviseert. De Kroon zelve of een Minister is evenmin als
rechterlijk orgaan geschikt, (…). Er blijft dus over, een afzonderlijken rechter
van publiekrechtelijken huize hiervoor aan te wijzen, hetzij doordat zulk een
rechter bij deze gelegenheid wordt in het leven geroepen, hetzij doordat deze
nieuwe taak aan een bestaand, speciaal, publiekrechtelijk college wordt opgedragen. Het laatste verdient de voorkeur. In het ontwerp is daarbij gedacht aan
de Centrale Raad van Beroep in ongevallenzaken, te Utrecht. Dat college
houdt zich thans reeds bezig met een taak, welke in aard in menig opzicht
overeenkomt met die, welke aan den pensioenrechter zal worden opgedragen.
Bovendien zetelt het in een met het oog op de practijk geschikt gebleken
plaats, en bestaat een volledige, aan de practijk getoetste, regeling van de procedure, alsmede een administratieve installatie, die vermoedelijk zonder veel
moeite ook voor deze nieuwe taak kan worden pasklaar gemaakt. Dit alles
maakt het wenschelijk, althans als proef, de pensioenzaken op te dragen aan de
hoogste beslissing van het evengenoemde college.”
Als argument voor het niet in het leven roepen van een nieuw college voert de commissie ook aan dat nog geen definitieve oplossing is gevonden voor het invoeren van een
algemene administratieve rechtspraak. De regering heeft het voorstel van de commissie
overgenomen en noch de schriftelijke, noch de mondelinge behandeling van het wetsontwerp heeft daarin wijziging gebracht. Dezelfde taak is overigens niet alleen voor de

36 KB van 21 oktober 1918, Stb. 572.
37 Ingesteld bij KB van 8 november 1915, nr. 38, heeft zij (commissie De Meester) haar verslag
met een volledig wetsontwerp aangeboden op 10 november 1919: p. 98-99.
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burgerlijke pensioenzaken aan de Centrale Raad van Beroep toegewezen, maar eveneens
in de verschillende militaire pensioenwetten.38
Zo langzamerhand wordt uitvoering gegeven aan de reeds lang bestaande wens om een
regeling te treffen voor een onafhankelijke ambtenarenrechtspraak.39 In het eerste wetsontwerp op dit terrein, het ontwerp Rechtstoestandwet 1920 wordt de Centrale Raad
van Beroep voorgesteld als instantie voor de behandeling van het hoger beroep. Ter toelichting zegt de regering: “Er bestaat toch geen grond om een nieuw gerecht voor dezen
nieuwen tak van rechtspraak in te stellen, nu men over een reeds bestaand college beschikt,
dat voor dit werk is berekend. In den Centrale Raad van beroep te Utrecht bezit men
een administratief appèlgerecht, aan de te stellen eischen voldoend. Hij worde dan ook in
ambtenarenzaken rechter in hooger beroep.”40 Tijdens de schriftelijke behandeling vormt
dit voorstel geen enkel punt van discussie; tot een mondelinge behandeling van het wetsontwerp is het nimmer gekomen.41
Het nadien hiervoor in de plaats gekomen ontwerp-Ambtenarenwet 1928 wijst eveneens
de Centrale Raad van Beroep aan als hoogste rechter, hetzij in hoger beroep, hetzij in
eerste en enige aanleg wanneer het gaat om besluiten in administratief beroep genomen.
Een argument daarvoor is dat de Centrale Raad van Beroep al belast is met de beslissing
in pensioenzaken.42 De gewone rechter is reeds te vol belast en dan valt als vanzelf in dit
verband “de aandacht op de organisatie die wij in de raden van beroep en de Centrale
Raad van Beroep bezitten en welke zich tot vervulling van de nieuwe taak toch geredelijk schijnt te lenen”.43 Bij de schriftelijke behandeling van het ontwerp is de vraag of
moet worden gekozen voor een rechtsgang bij de gewone rechter dan wel voor die welke
in het ontwerp wordt voorgesteld in overeenstemming met de zienswijze in het ontwerp
beantwoord, “vooral wijl een voorname plaats is toegekend aan den Centrale Raad van
Beroep, die met pensioenzaken en in het algemeen met ambtenarenzaken goed vertrouwd is”.44 Wel menen sommige leden dat het aanbeveling verdient aan de Centrale
Raad van Beroep een afzonderlijke kamer voor ambtenarenzaken toe te voegen:“te zware
belasting van de leden van de Centrale Raad van Beroep moet worden voorkomen en
voor de rechtspraak in sociale verzekeringszaken mogen geen krachten verloren gaan”.
Bovendien is deze rechtspraak een zeer speciale. Het is gewenst dat zij die daarmee in
hoogste instantie worden belast, “rechters zijn, bepaaldelijk voor die functie aangewezen.
Een afzonderlijke kamer zal ongetwijfeld het vertrouwen van de ambtenaren in deze bijzondere rechtspraak versterken”. Zij bepleiten een speciale benoeming voor de toe te
voegen nieuwe kamer. De regering wil een en ander evenwel overlaten aan de tact van

38 Zie voor de pensioenwetten ingevolge welke de Centrale Raad van Beroep in eerste en enige
instantie recht spreekt, het overzicht in bijlage A aan het slot van dit hoofdstuk.
39 Zie voor de geschiedenis van deze tak van rechtspraak Faber (1992), p. 10 e.v. en de daar geciteerde literatuur.
40 Handelingen II 1919/20, 357, nr. 3 (MvT), p. 19.
41 Wetsontwerp ingetrokken op 19 september 1928.
42 Hand II 1927/28, 392, nr. 3 (MvA), p. 18.
43 Idem, p. 17.
44 Handelingen II 1928/29, 91, nr. 1 (VV), p. 1.
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de rechter; de wetgever dient zich op dit punt te onthouden.45 De Beroepswet kent
alleen de benoeming tot lid van de Centrale Raad van Beroep en niet van een speciale
kamer en, aldus de regering, de Centrale Raad van Beroep heeft zelf de berechting van
pensioenzaken in handen gelegd van een speciale kamer. Daarbij heeft de Kamer zich neergelegd. In de praktijk is ook de berechting van ambtenarenzaken in handen gelegd van
een of meer speciale kamers.
Tijdens de mondelinge behandeling is nog de vraag opgekomen of twee instanties wel
noodzakelijk zijn in zaken met een gering belang.46 De daarmee verband houdende kosten zijn dan niet in verhouding. Het daarop betrekking hebbende amendement is tijdens
de verdere behandeling ingetrokken wegens griffierecht als poena temere litigantium.47
1.6.

De discussie blijft

Met een zekere regelmaat laait de aanvankelijk door een streven naar bezuiniging gevoede
discussie op over de omvang van de Centrale Raad van Beroep dan wel zijn functioneren
in het algemeen. Zo wordt zelfs de vraag gesteld of de Centrale Raad van Beroep wel
behouden moet blijven en of een kleine kamer van de Hoge Raad dan wel van een
gerechtshof de werkzaamheden niet kan overnemen.48 Uitgesloten, zegt de regering, de
Hoge Raad is niet op feitelijke behandeling ingesteld.49 Het zelfstandig bestaan van de
Centrale Raad van Beroep wordt door aard en omvang van de te beoordelen zaken
gerechtvaardigd en, aldus de regering, “ook kan, zoals de ervaring reeds heeft geleerd
– men denke aan de crisisrechtspraak en de in 1922 aan de Raad opgedragen jurisdictie
in pensioenzaken – de aanwezigheid van een dergelijk college dienstbaar zijn aan de uitbouw van de administratieve rechtspraak”. 50
In latere jaren daarentegen geeft juist het toenemend aantal zaken aanleiding om maatregelen voor te stellen, zoals het invoeren van griffierecht of het verplicht stellen van
rechtsgeleerde bijstand voor de procedures bij de Centrale Raad van Beroep.51 De regering bestrijdt de noodzaak tot het nemen van dergelijke maatregelen. De minister wijst
erop dat het opnemen van griffierecht in de Beroepswet al eens is voorgesteld en toen
door de Tweede Kamer is verworpen. De praktijk dwingt er niet toe en evenmin tot het
verplicht stellen van rechtsgeleerde bijstand. De wetgever kan zich onthouden zolang de
Centrale Raad van Beroep zelf “in de vrijheid die de partijen ten aanzien van de inroeping van rechtsbijstand genieten, geen bezwaar ziet”.

45 Idem, nr. 2 (MvA), p. 10.
46 Handelingen II 1939/30, p. 42: de afgevaardigde Boon, die in een amendement heeft voorgesteld om geen hoger beroep toe te laten in geval er sprake is van een geringe disciplinaire straf
zoals schriftelijke of mondelinge berisping of een boete van minder dan ƒ 0,25.
47 Idem, p. 105.
48 Handelingen II 1925/26, 2, hfst. IV, nr. 10 (VV), p. 17.
49 Idem, nr. 12 (MvA), p.22.
50 Minister van justitie Cort van der Linden. Handelingen II 1899/1900, p. 384.
51 Handelingen II 1929/30, 20, hfst. IV, nr. 8 (VV), p. 14 en nr. 10 (MvA), p. 21.
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Er komt inmiddels weer enige beweging in de gedachteontwikkeling over de algemene
administratieve rechtspraak met de instelling van een commissie.52 Deze commissie is in
haar in 1932 uitgebrachte verslag met een ontwerp van een Wet Aanvullende Administratieve Rechtspraak tot het oordeel gekomen dat handhaving van de ontwerpen-Loeff geen
aanbeveling verdient. De commissie acht het niet gewenst de administratieve rechtspraak
aan de gewone rechterlijke macht op te dragen omdat dit zou nopen tot ten minste twee
instanties, terwijl in vele gevallen kan worden volstaan met één die zowel de feiten als het
rechtspunt beoordeelt. Bovendien beweegt de gewone rechterlijke macht zich al op een
uitgebreid terrein zodat bij een algemene opdracht van rechtsmacht in administratieve
zaken het geheel bezwaarlijk nog kan worden overzien. De commissie pleit voor het
handhaven van hetgeen bestaat en het invoeren van aanvullende administratieve rechtspraak. Voor de hoogste administratieve rechter geeft de commissie de voorkeur aan de
Centrale Raad van Beroep. Dit college is, zij het op een beperkt terrein, reeds werkzaam
als hoogste administratieve rechter en uitbreiding van zijn bevoegdheid moet geacht worden zich in de historische lijn te bewegen. Ook ziet de commissie de zetel van de
Centrale Raad van Beroep in het centrum van het land als een argument ten gunste van
dit college. Wel moet naar de opvatting van de commissie dan de naam in overeenstemming worden gebracht met de belangrijke plaats die het zal innemen. Maar ook dit rapport leidt niet tot een wettelijke regeling.
Jaren later wordt het vraagstuk van de verhoogde rechtsbescherming weer opgevat en wel
door de instelling van (weer) een commissie.53 Deze commissie doet in 1950 verslag en
daarin komt de Centrale Raad van Beroep op het stuk van de aanvullende rechtsbescherming niet voor. De commissie doet ook geen voorstellen tot wijziging van de bestaande
situatie. Zij onderschrijft het standpunt van de commissie Koolen niet en wenst geen
algemene controle door de rechter.
Ongeveer tezelfdertijd acht een andere commissie54 het opdragen van de rechterlijke toetsing van besluiten of handelingen van publiekrechtelijke bedrijfslichamen aan de gewone
rechter of aan een bestaand administratiefrechtelijk college ongewenst omdat van de leden
van die colleges de onmisbare specialisatie op sociaal-economisch terrein niet kan worden
verwacht en verlangd. Die commissie komt daarom tot het advies een afzonderlijk college
in te stellen met daarin bijzondere leden met de verlangde specialistische kennis.55

52 Commissie van advies inzake verhoogde rechtsbescherming tegenover de overheid (commissie Koolen). De voorzitter is lid van de RvS en oud-ondervoorzitter van de CRvB; in de
commissie zit voorts mr. Beumer, toen lid van de CRvB.
53 Ingesteld bij Beschikking van de ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie van 10 december 1946: de commissie de Monchy.
54 Commissie van der Grinten.
55 College van Beroep voor het bedrijfsleven, waarvan tegenwoordig geen bijzondere leden
meer deel uitmaken.
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1.7.

De nieuwe Beroepswet

Na de tweede wereldoorlog blijkt niet overal tevredenheid te bestaan over de rechtspraak
van de Centrale Raad van Beroep. Dit ziet men terug in de opdracht aan de Herzieningscommissie Beroepswet.56 Daarin is het uitdrukkelijk verzoek opgenomen een ontwerp
uit te werken dat voorziet in het opnemen van leken in een sociale-verzekeringskamer
van de Raad. De commissie acht dit ongewenst en dit standpunt wordt door de regering
overgenomen. Het ontwerp van de commissie dat voorziet in een algehele technische
herziening van de Beroepswet vormt in grote lijnen de basis voor het ontwerp van wet.
De oude Beroepswet gaat – nog steeds – uit van de Ongevallenwet 1921, hoewel de
Centrale Raad van Beroep sindsdien op vele terreinen is ingeschakeld: “Zo is deze Raad
gaandeweg uitgegroeid tot een algemeen sociaal-administratief gerechtshof, zonder dat
dit karakter uit de Beroepswet blijkt.”57 De nieuwe Beroepswet is aan de bestaande situatie aangepast en voorts, mede naar het voorbeeld van de Ambtenarenwet 1929, gemoderniseerd.58 Wel geeft men in de Eerste Kamer aan het te betreuren dat de naam
Centrale Raad van Beroep neutraal en weinig kenmerkend is en dat nog in meerdere
mate is geworden door het ontstaan van vele ‘centrale raden’ op allerlei gebied.59 Een
bruikbare suggestie ontbreekt evenwel.Volgens de regering is het dan maar beter dat het
college de naam blijft dragen “waaronder het in deze halve eeuw een zo grote plaats in
het Nederlandse rechtsleven heeft verworven”. De nieuwe Beroepswet60 is in werking
getreden met ingang van 1 januari 1957.61
1.8.

Rechtsmacht Centrale Raad van Beroep

Inmiddels breidt het aantal wetten waarin aan de Centrale Raad van Beroep de rechtspraak in hoogste instantie wordt opgedragen zich gestaag uit. In hoofdzaak gaat het daarbij om wetten op het terrein van de sociale zekerheid en de ambtelijke pensioenen.
Daarbij vormt de vraag welke instantie met deze rechtspraak moet worden belast nauwelijks meer een punt van overweging. Dat geldt ook voor de verschillende regelingen van
buitengewone pensioenen en uitkeringen voor slachtoffers van de tweede wereldoorlog
en het verzet. Daarin is de regeling overgenomen zoals die toen al gold voor de militaire
pensioenen, waarbij de Centrale Raad van Beroep in enige en hoogste instantie recht
spreekt62 en die regeling is zelfs tot de dag van vandaag gehandhaafd. In één geval ging dit

56 De Commissie Levenbach is op 16 juni 1947 door de minister van justitie geïnstalleerd.Van
deze commissie maakt ook deel uit mr.A. Blom, toen lid van de CRvB.
57 Handelingen II 1953/54, 3349, nr. 3 (MvT), p. 14.
58 Zie verder paragraaf 2, waar tevens nader wordt ingegaan op de verschillende veranderingen
ten opzichte van de oude wet.
59 Handelingen I 1954/55, 3349, nr. 39 en 39a.
60 Wet van 2 februari 1955, Stb. 47.
61 KB van 6 december 1956, Stb. 591.
62 Handelingen II 1946/47, 449, nr. 3 (MvT).
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niet zonder slag of stoot omdat de regering een bijzondere regeling niet wilde aanpassen.63 Een motie was nodig om de regering tot andere gedachten te brengen:64
“De Kamer,
gehoord de besprekingen bij de Wet Wijziging Buitengewoon Pensioen zeelieden-oorlogsslachtoffers,
spreekt als haar gevoelen uit dat bij de uitvoering van deze wet de Buitengewone Pensioenraad en de Centrale Raad van Beroep moeten worden ingeschakeld,
en gaat over tot de orde van de dag.”.
Aan de wens van de Kamer is de regering tegemoetgekomen, in het bijzonder omdat zij
begrip kon hebben voor de opvatting, “dat een uitvoering van de wet, in handen gelegd
van een college, met beroep op de Centrale Raad van Beroep, meer vertrouwen zou
kunnen wekken in de juistheid van de beslissingen”.65
Met de groei van het aantal wetten waarin de Centrale Raad van Beroep een taak heeft
neemt uiteraard ook het aantal twistgedingen toe. Wijzigingen in de taakstelling brengt
dit evenwel niet mee. Slechts op onderdelen is er sprake van veranderingen, zoals bij de
(militair)ambtelijke pensioenen. Was aanvankelijk de Centrale Raad van Beroep in deze
gedingen als enige en hoogste rechter werkzaam, sedert 1966 is het ambtenarengerecht te
’s-Gravenhage66 met de rechtspraak in eerste aanleg belast en behandelt de Raad de zaken
in hoger beroep. Daarin komt voor de pensioenen en vut-uitkeringen een wijziging met
de privatisering van het Algemeen burgerlijk pensioenfonds waardoor de administratieve
rechter is vervangen door de burgerlijke rechter. Het pleidooi van de Centrale Raad van
Beroep om de bestaande toestand te handhaven ter voorkoming van verbrokkeling van de
rechtsbescherming van ambtenaren heeft de regering niet tot andere gedachten gebracht.67
Niet alleen dat voor degenen die in de overheids- en onderwijssector werkzaam zijn op
basis van een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht die eenheid in rechtsbescherming
niet geldt, maar in de nieuwe regeling worden de rechten en plichten terzake van pensioen en vut niet meer wettelijk geregeld maar bij civielrechtelijke overeenkomst. Het
zou een inbreuk zijn op de normale rechtsmachtverhoudingen, indien beslissingen van
een privaatrechtelijke instelling genomen op basis van een civielrechtelijke overeenkomst
zouden worden onderworpen aan de rechtsmacht van de bestuursrechter. Deze regeling
leidt tot een vermindering van het aantal door de Raad te behandelen zaken.

63
64
65
66
67
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Wet buitengewoon pensioen zeelieden-oorlogsslachtoffers.
Handelingen II 1955/56, p. 3084.
Handelingen II 1955/56, 4109, nr. 14 (MvA).Wet van 24 mei 1956, Stb. 354.
Ingaande 1 juli 1992 de sector bestuursrecht van de rechtbank te ’s-Gravenhage.
Handelingen II 1995/96, 24205, nr. 7 (nota naar aanleiding van het verslag), p. 21-22 naar
aanleiding van de brief van de CRvB van 16 augustus 1995 aan de vaste commissie voor
Binnenlandse Zaken aan de Kamer.
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Lange tijd geeft elke wet terzake van welker besluiten beroep mogelijk is zelf aan welk
college in eerste instantie en welk in hoger beroep rechtspreekt. Daarin komt in 1994
verandering met de voltooiing van de eerste fase van de herziening van de rechterlijke
organisatie.Vanaf dat moment kan van de uitspraken van de rechtbanken in eerste aanleg
hoger beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State
tenzij hoger beroep kan worden ingesteld bij de Centrale Raad van Beroep.68 Weliswaar
blijft voor ambtenarenzaken en sociale-zekerheidszaken de Raad de hoger-beroepsinstantie maar dit is op een andere wijze geregeld.Voor ambtenarenzaken is dit bereikt door de
rechtsmachtomschrijving in de Ambtenarenwet over te hevelen naar de Beroepswet.69
Voor sociale-zekerheidszaken regelt de Beroepswet de rechtsmacht van de Centrale Raad
van Beroep door verwijzing naar een bijlage waarin de desbetreffende regelingen limitatief zijn opgesomd.70 Hierbij is de rechtsmacht van de Centrale Raad van Beroep uitgebreid, onder meer met appèllen in zaken betreffende personen die met ambtenaren op één
lijn kunnen worden gesteld alsmede in zaken voortvloeiende uit de Algemene bijstandswet en een aantal regelingen inzake de zogenaamde Indische pensioenen wegens de aard
van de daarin geregelde materie.71
Indien evenwel de Centrale Raad van Beroep in eerste en enige aanleg bevoegd is, is dit,
zoals voorheen, in de betrokken wet zelf aangegeven. Dit geldt onder meer voor de rechtspraak inzake de buitengewone pensioenen en uitkeringen en deze regeling geldt nog
steeds. In drie gevallen is de Centrale Raad van Beroep ook meer recentelijk als enige
rechtsprekende instantie aangewezen, zij het om verschillende redenen. In de eerste plaats
betreft dit de rechterlijke ambtenaren. Gelet op de verhoudingen binnen de rechterlijke
macht wordt het niet wenselijk geoordeeld de voor andere ambtenaren voorgeschreven
weg via de rechtbank naar de Centrale Raad van Beroep te volgen.72 Daarom kunnen
rechterlijke ambtenaren rechtstreeks beroep instellen bij de Centrale Raad van Beroep.73
Een ander geval waarin rechtstreeks beroep op de Raad open staat is opgenomen in de
Algemene bijstandswet.Voor illegale vreemdelingen geldt de bezwarenprocedure niet; in
beginsel hebben zij geen recht op bijstand, alleen in een noodsituatie. Dit vereist een korte
rechtsgang en een eindbeslissing op zo kort mogelijke termijn.74 Het meeste recent geval

68 Handelingen II 1991/92, 22495, nr. 3 (MvT), p. 11, 169-170.
69 Artikel 18, zoals vastgesteld bij de Wet van 16 december 1993, Stb, 650 (Wet vef) en in werking getreden met ingang van 1 april 1994.
70 Artikel 18 van de Beroepswet en de bijlage met de rubrieken A, B en C, zoals opgenomen bij
de wet van 23 december 1993, Stb. 690 en in werking getreden met ingang van 1 januari
1994.
71 Zie overzicht van wetten achter dit hoofdstuk. Handelingen II. 1991/92, 22495, nr. 3 (MvT),
p. 178.
72 Handelingen II 1992/93, 22 495, nr. 12 (tweede nota van wijziging), p. 12. Een en ander in
overeenstemming met de opvatting van de NVvR.
73 Aanvankelijk is dit geregeld in de Wet op de bezoldiging van de rechterlijke ambtenaren, later
in de Wrra (artikel 47). Dit geldt ook voor niet voor het leven benoemde rechterlijke ambtenaren, zoals rechterlijke ambtenaren opleiding (raio’s).
74 Artikel 139 ABW. Handelingen II 1991/92, 22 545, nr. 3 (MvT), p. 194.Vervallen per 1 juli
1998 ingevolge de Wet van 26 maart 1998, Stb. 203 (artikel XVII, onder D).
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levert de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen.75 Het gaat hier om
geschillen met betrekking tot het budget waarover zo spoedig mogelijke zekerheid dient
te worden verkregen.76
Eveneens is in 1994 de mogelijkheid geopend in de gevallen waarin hoger beroep is ingesteld een verzoek om een voorlopige voorziening in te dienen.77 Een dergelijke voorziening kan worden getroffen door de president “indien onverwijlde spoed, gelet op de
betrokken belangen dat vereist”. Ook in hoger beroep is de behoefte aan een dergelijke
spoedvoorziening gebleken, terwijl hierdoor de president in kort geding buiten beeld
blijft hetgeen de regering een voordeel acht uit een oogpunt van rechtsmachttoebedeling
tussen de civiele en administratieve rechters.78
De laatste maal dat de rechtsmacht van de Centrale Raad van Beroep buiten het bestaande
terrein is uitgebreid betreft de studiefinanciering. Men had voor de regeling van het
hoger beroep de keuze uit twee mogelijkheden: de Afdeling bestuursrechtspraak van de
Raad van State of de Centrale Raad van Beroep. De keuze is gevallen op de Raad
“omdat studiefinancieringszaken naar hun aard verwant zijn aan de zaken die thans reeds
door de Centrale Raad van Beroep worden behandeld: overwegend twee-partijengeschillen met voor een groot deel een financieel karakter”.79
1.9.

Cassatie en jurisdictiegeschillen

Niet in alle gevallen treedt de Centrale Raad van Beroep op als hoogste rechter. In enige
wetten is de mogelijkheid opgenomen tot het instellen van beroep in cassatie op de Hoge
Raad.80 Hiermede wordt bereikt dat de uitleg van bepaalde begrippen die zowel in belastingwetten als in bedoelde sociale zekerheidswetten worden gehanteerd eenduidig is.
Eind 1997 is aan die mogelijkheid uitbreiding gegeven teneinde ook een uniforme hantering van het begrip ‘gezamenlijke huishouding’ te waarborgen.81 Het beroep in cassatie
wordt ingesteld terzake van schending of verkeerde toepassing van het desbetreffende
wetsartikel en de daarop berustende bepalingen. In al deze gevallen zijn de voorschriften
met betrekking tot het beroep in cassatie in belastingzaken van overeenkomstige toepassing.
De Centrale Raad van Beroep neemt in die gevallen de plaats in van een gerechtshof.
75 Artikel 83.
76 Handelingen II 2000/01, 27 598, nr. 3 (MvT), p. 92.
77 Artikelen 17 en 21 Beroepswet jo. artikel 8:81 Awb, ingevoerd bij de Wet vef met ingang van
1 januari 1994.
78 Handelingen II 1991/92, 22 495, nr, 3 (MvT), p. 172 met verwijzing naar CRvB 26 februari
1991,TAR 1991, 91.
79 Handelingen II 1999/2000, 26 960, nr. 2 (MvT), p. 4.
80 De AOW,AWW,AKW,AAW,AWBZ en TW,
81 Ingevolge de Veegwet SZW 1997 in de ZW, de WAO, de AAW, de ABW, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers en de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen. Zie ook
Handelingen II 1997/98, 25 641, nr. 6 (Nota naar aanleiding van het verslag), p. 5.
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Het is ook mogelijk dat de Centrale Raad van Beroep weliswaar in een bepaald geval de
hoogste rechter is, maar dat voorafgaande aan het uitspreken van een oordeel in een zaak
waarin de toepassing van het EU-recht een rol speelt eerst het oordeel van het Europese
Hof van Justitie in Luxemburg moet worden gevraagd.82
Ook al is met dit systeem de eenheid binnen het Europese recht gewaarborgd, een dergelijke waarborg ontbreekt in het nationale bestuursrecht nu er verschillende rechterlijke
colleges zijn die in hoogste instantie in bestuurszaken recht spreken.83 De regering heeft
hiervoor een oplossing voorgesteld in een wetsontwerp.84 Volgens dit voorstel beslist de
rechter voor de beantwoording van een rechtsvraag in het belang van de rechtseenheid of
de rechtsontwikkeling waarover uiteenlopende rechtspraak mogelijk is en die niet in cassatie aan de orde kan komen, dat die rechtsvraag wordt voorgelegd aan de Hoge Raad. In
het ontwerp is deze tussenbeslissing uitsluitend voorbehouden aan de hoogste feitelijke
rechter. Het gaat daarbij volgens de regering om de rechtseenheid of de rechtsontwikkeling in het algemeen, ook dus ten behoeve van de eenheid tussen de bestuursrechtspraak,
de civiele rechtspraak en de strafrechtspraak.85 Een dergelijk systeem zou in de plaats
moeten treden van het reeds bestaande gestructureerd overleg tussen de voorzitters van
de Centrale Raad van Beroep en de overige hoogste rechters in bestuurszaken. De Raad
van State bepleit juist het vertrouwen in deze al sinds 1976 bestaande vorm van informele
rechterlijke samenwerking. De regering daarentegen acht het gewenst om bij de invoering van een uniform bestuursprocesrecht van meet af aan een eenvormige toepassing van
dat nieuwe recht te verzekeren. Zij acht het principieel onjuist “als de wetgever voor het
waarborgen van de eenheid van recht en rechtspraak uitsluitend zou vertrouwen op het
zelfregulerend vermogen van de betrokken rechterlijke instanties”. De gedachte van de
Raad van State om de beantwoording van de prejudiciële vragen niet voor te leggen aan
de Hoge Raad maar aan een daartoe in het leven te roepen gemeenschappelijke Kamer
met leden van alle in hoogste instantie rechtsprekende colleges vindt evenmin genade bij
de regering. Die kamer zou dan eveneens bevoegd zijn ten aanzien van rechtsvragen die
ook in het stelsel van de gewone rechtsmiddelen door de cassatierechter worden beantwoord. De voorgestelde rechtseenheidvoorziening in de vorm van een prejudicieel geschil
als voorlopige oplossing ontmoet ook in de Kamer nogal wat kritiek, vooral omdat men
niet wil vooruitlopen op een definitieve regeling van hoger beroep en cassatie nu over
een dergelijke regeling nog geen enkele zekerheid bestaat.86 Deze bedenkingen hebben
de regering ertoe gebracht haar voorstel op dit punt terug te nemen.87 De rechtseenheid
op het terrein van het bestuursprocesrecht, welke neerkomt op een eenvormige toepassing van de voor al die colleges geldende Algemene wet bestuursrecht, blijft in de praktijk

82
83
84
85
86
87

Artikel 234 EG.
ABRS, CRvB, CBB, HR.
Handelingen II 1991/92, 22 495, art. 107a e.v. van het oorspronkelijk ontwerp.
Idem,A (Advies RvS en Nader rapport), p. 48-49.
Handelingen II 1991/92, 22 495, nr. 9 (Eindverslag), p. 12 e.v.
Idem, nr. 10 (Nota naar aanleiding van het eindverslag), p. 10 en nr. 12 (Tweede nota van
wijziging).
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onderwerp van het informele overleg tussen de colleges die in hoogste instantie recht
spreken in bestuurszaken. Dit heeft in de praktijk bevredigend gewerkt en doet dit nog.
Die eenheid wordt nog op een andere wijze bevorderd. Reeds enige jaren zijn de presidenten van de Centrale Raad van Beroep en het College van Beroep voor het bedrijfsleven benoemd als staatsraad in buitengewone dienst zodat zij kunnen deelnemen aan de
zittingen van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Daarnaast zijn zij
benoemd als raadsheer-plaatsvervanger bij elkaars college en is een van de staatsraden
benoemd als raadsheer-plaatsvervanger bij ieder van die beide colleges. Hierdoor is het
mogelijk dat de leden van de drie hoogste bestuursrechtelijke colleges gezamenlijk kunnen oordelen over algemene bestuursrechtelijke kwesties. Even dreigde dit onmogelijk te
worden gemaakt door een regeling van de onverenigbaarheden voor de leden van de
gerechtsbesturen van beide colleges, maar de regering heeft uiteindelijk het nut van deze
voorziening ingezien en de continuering ervan niet belemmerd.88
Reeds van de aanvang af heeft de Centrale Raad van Beroep ook zelf een taak bij de
beslechting van jurisdictiegeschillen, aanvankelijk tussen de raden van beroep, later tussen
de rechtbanken voor wat betreft bestuurszaken. Met de voltooiing van de eerste fase van
de herziening van de rechterlijke organisatie hebben de rechtbanken voor bestuurszaken te
maken met twee instanties voor de behandeling in hoger beroep: de Centrale Raad van
Beroep en de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Een geschil over de vraag
wie van deze beide rechterlijke instanties bevoegd is, wordt beslist door de Hoge Raad.89
1.10.

Herziening rechterlijke organisatie

De herziening van de rechterlijke organisatie waarover reeds enige malen is gesproken is
een zaak geweest van lange adem. De eerste stappen zijn gezet door een werkgroep die in
1972 advies heeft uitgebracht over de taakomschrijving van een in te stellen staatscommissie.90 Blijkens dit advies zijn er verschillende mogelijkheden die de staatscommissie kan
bezien, zoals samenvoeging van de Centrale Raad van Beroep en een of meer gerechtshoven of de instelling van één administratief gerechtshof waarin de rechtspraak van de
Centrale Raad van Beroep in kamers wordt uitgeoefend. Ook de vraag of cassatie al dan
gewenst is zal deel moeten uitmaken van het onderzoek. Na het instellen van de Staatscommissie Herziening Rechterlijke Organisatie91 is op dit punt voorwerk verricht door een
subcommissie van de staatscommissie.92 In haar rapport is onder meer het volgende gesteld:93

88 Handelingen II 2000/01, 27 181, nr. 10, p. 4.
89 Thans artikel 77, eerste lid, aanhef en onder e, Wet RO. Ingevoegd bij artikel I, onderdeel I,
onder 2 van de Wet van 16 december 1993, Stb. 650 (Wet vef).
90 Werkgroep Wiersma.
91 De toen geheten Staatscommissie Organisatie Rechtspraak is ingesteld bij KB van 1 april
1976, nr. 71 (Stcrt. 79) en geïnstalleerd op 26 mei 1976 (Strct. 1976, nr. 103).
92 Subcommissie sociale verzekeringsrechtspraak en arbeidsrechtspraak (commissie van Galen).
Rapport uitgebracht in augustus 1981.
93 Rapport Commissie van Galen, p. 12-13.
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“De rechtspraak die thans in hoger beroep door de Centrale Raad van Beroep
wordt uitgeoefend vervult een belangrijke functie ten aanzien van de rechtsvorming. Met name op het gebied van de sociale verzekering, doch ook in
andere takken van administratief recht, zijn feiten en recht veelal zozeer met
elkaar verweven, dat de invoering van cassatierechtspraak op dat rechtsgebied
niet de rechtsvormende functie van de rechtspraak van de Centrale Raad van
Beroep zou kunnen vervangen. De subcommissie meent dan ook, dat het hoger
beroep bij één rechterlijk college geconcentreerd moet blijven. Dit betekent
dat integratie met andere takken van rechtspraak waarbij de behandeling van
appellen aan over het land verspreide colleges is opgedragen niet eenvoudig
zou zijn. De taak van de Centrale Raad van Beroep is te omvangrijk om haar
op te dragen aan één reeds bestaand college zoals een gerechtshof.”
De staatscommissie heeft zich echter niet door haar subcommissie laten overtuigen. Zij is
voorstandster van één hoogste rechter als cassatierechter in burgerlijke en administratieve
zaken.94 Op beide terreinen bestaan begrippen en beginselen die niet wezenlijk van elkaar
verschillen. Naar de opvatting van de commissie ligt het, uitgaande van geïntegreerde
gerechten van eerste aanleg, in de rede ook aan alle gerechtshoven een taak op het gebied
van het sociale verzekeringsrecht, het ambtenarenrecht en het pensioenrecht te geven.95
Met name de opvatting van de subcommissie dat de rechtsvormende functie van de
Centrale Raad van Beroep niet door de cassatierechtspraak kan worden overgenomen
deelt de meerderheid van de commissie niet.Verwevenheid van feiten en recht staan aan
die rechtsvorming niet in de weg. Zo komt de Staatscommissie tot een voorstel dat in
sterke mate doet denken aan het wetsontwerp inzake de algemene regeling van de administratieve rechtspraak uit 1905.96 Dit voorstel krijgt niet de instemming van de Centrale
Raad van Beroep.97 De Raad acht de bezwaren van de subcommissie tegen de deconcentratie van de door hem uitgeoefende rechtspraak noch zakelijk, noch juridisch door de
Staatscommissie weerlegd.
De regering deelt de opvatting van een bestuursrechtspraak in twee instanties als hoofdregel.98 Deze strekt ertoe,“de kwaliteit van de rechtspraak te verbeteren, doordat het draagvlak voor de ontwikkeling van het bestuursrecht wordt verbreed en fouten en misslagen
kunnen worden geredresseerd”.99 Wel kent deze regel uitzonderingen.100
Overigens ziet de regering vooralsnog in het invoeren van een verplichte bezwaarprocedure voldoende aanleiding om in administratieve zaken te volstaan met twee instanties in

94
95
96
97

Eindrapport van de Staatscommissie, deel I, p. 6, 23.
Idem, p. 21.
Zie noot 23.
Handelingen II 1988/89, 21 206; Kabinetsstandpunt over het eindrapport van de Staatscommissie, p. 29 e.v.
98 Handelingen II 1990/91, 21 967, nr. 3 (MvT), p. 3.
99 Handelingen II 1991/92, 22 495, nr. 3 (MvT), p. 79.
100 Voorbeelden van geschillen waarin de CRvB in eerste en laatste aanleg optreedt zijn vermeld
in paragraaf 1.8.
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plaats van drie met het aanwijzen van de Hoge Raad als cassatierechter, maar zij acht de
tijd nog niet rijp voor het nemen van beslissingen. Die beslissingen worden ook in de
volgende jaren niet genomen zodat, zoals de geschiedenis heeft geleerd, niemand kan
voorspellen of het rapport van de Staatscommissie waarin de Centrale Raad van Beroep
geen eigen plaats is toegedacht, te dien aanzien ooit gerealiseerd zal worden. En zo heeft
de Centrale Raad van Beroep ondanks het feit dat zijn voortbestaan telkenmale is
bedreigd, ongeschonden de aanvallige leeftijd van honderd jaar bereikt. En dit bijzondere
feit kan worden gevierd tezamen met het honderdjarig bestaan van de rechtspraak in
sociale-zekerheidszaken waarin de Centrale Raad van Beroep een zo belangrijke taak
heeft vervuld.101
2.

Van hoe het was tot hoe het is
Wie spreken recht in de Centrale Raad van Beroep? Aan welke eisen moeten zij voldoen? Kunnen ook leken aan de rechtspraak deelnemen? Hoe is de organisatie door de
tijd? Hoe is de Raad gehuisvest? Allemaal vragen die gerekend naar verschillende tijdstippen verschillende antwoorden behoeven. Een aantal van die antwoorden houdt direct
of indirect verband met de taaklast die in de loop van de afgelopen honderd jaren aanzienlijk is toegenomen. Andere antwoorden hebben betrekking op veranderde inzichten
in de rechterlijke organisatie.

2.1.

Rechters en ondersteuning

2.1.1.

Inleiding

In het oorspronkelijk ontwerp van de Beroepswet (1902) stelt de regering voor het toen
nog Administratief Gerechtshof geheten college te laten bestaan uit een voorzitter, een of
meer ondervoorzitters en ten hoogste acht raadsheren.102 Uitgangspunt hiervoor is dat
het Hof beslist met vijf leden. Het ontwerp stelt verschillende eisen, zoals leeftijd en opleiding, waaraan de leden en de (substituut)griffier moeten voldoen. Er is volgens de regering sprake van een college als bedoeld in artikel 166, vijfde lid, van de Grondwet103, hetgeen betekent dat de leden daarvan door de Koning voor het leven worden benoemd en
dat de Koning alleen ontslag op verzoek kan verlenen. “In de samenstelling van dit
lichaam moet een waarborg gezocht worden, dat het zijne belangrijke en moeilijke roeping, de wachter te zijn voor een uniforme en juiste toepassing van het recht bij de uitvoering van de Ongevallenwet, behoorlijk zal vervullen.”

101 Ook na honderd jaar geniet de CRvB nog niet overal voldoende bekendheid. Op 23 januari
2001 neemt NRC Handelsblad een artikel op van het ANP waarin de CRvB wordt omschreven als “een soort rechtbank voor uitkeringskwesties”.
102 Handelingen II 1900/01, 236, nr. 3. (MvT), p. 15 e.v.
103 Stb. 1887, 212.
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In het gewijzigd ontwerp is aan dezelfde eisen vastgehouden.104 Daarin wordt evenwel
niet meer gesproken van raadsheren van een Administratief Gerechtshof maar van leden
van de Centrale Raad van Beroep. Hoewel blijkens de beraadslagingen over het ontwerp
van de Beroepswet op verschillende punten van afwijkende meningen is blijk gegeven
wijkt de wet niet wezenlijk af van de voorstellen van de regering.105
Uiteraard zijn later in nagenoeg alle opzichten talrijke veranderingen aangebracht. De
ontwikkelingen op de verschillende punten zullen in de volgende paragrafen ter sprake
komen. In de eerste plaats zal daarbij aandacht worden besteed aan de vraag of in de
Centrale Raad van Beroep ook lekenrechters moeten worden benoemd. Deze vraag heeft
de gemoederen vele jaren bezig gehouden maar is steeds ontkennend beantwoord.
2.1.2.

Lekenrechters

Tijdens de schriftelijke behandeling van het ontwerp van de Beroepswet is aandacht
besteed aan de vraag of ook anderen dan juristen voor benoeming in aanmerking moeten
komen.106 Het zogenaamde technisch-deskundig element vormt volgens de regering
evenwel geen reden voor benoeming. Gebruik kan worden gemaakt van de bevoegdheid
om deskundigen te raadplegen en daarbij een keuze te maken uit de deskundigen die in
het bijzonder op de hoogte zijn van het onderwerp.
Het ligt voor de hand dat pogingen om het lekenelement ook bij de Centrale Raad van
Beroep te introduceren niet direct worden opgegeven. Ter toelichting van zijn amendement107 voert de indiener aan dat het niet zo zeer gaat om het invoeren van het technisch-deskundig element maar juist tegenover het juridisch-technisch element. Het gaat
om dezelfde zaken als in eerste aanleg waar het lekenelement overheersend is. Daar verwacht men ook geen slechte rechters en verkeerde uitspraken. Men heeft ‘mannen van
gezond verstand, met zekere levenservaring’ nodig.Voor het juridisch-technische is er de
voorzitter. Het amendement dient om de benoeming van dergelijke geschikte mensen
niet uit te sluiten.Van regeringszijde acht men het weinig bevorderlijk voor het vertrouwen
in de administratieve rechtspraak in hoogste ressort om wat wetenschappelijke opleiding
betreft lagere eisen te stellen dan “voor de griffier bij het minst belangrijke kantongerecht”. Er bestaat toch al een vooroordeel tegen rechtspraak anders dan door de burgerlijke rechter. Uiteraard ontstaat hierover een uitvoerige discussie, waarbij ook het verschil
tussen cassatie en hoger beroep een rol speelt. De minister108 wijst er daarbij nog eens op
dat het primaire doel van dit college is gelegen in de bevordering en verzekering van de
eenheid in de rechtspraak op dit terrein. Uiteindelijk is het amendement verworpen met
55 tegen 19 stemmen.109

104
105
106
107
108
109
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Handelingen II 1901/02, 78, nr. 2.
Wet van 8 december 1902, Stb. 208.
Handelingen II 1901/02, 78, nr. 5 (verslag naar aanleiding van het afdelingsonderzoek), p. 35.
Amendement Idsinga. Handelingen II 1901/02, p. 1737.
Minister van justitie Loeff.
Handelingen II 1901/02, p. 1745.
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Na 25 jaar komt de oude vraag of het gewenst is in de Centrale Raad van Beroep een
plaats in te ruimen voor het lekenelement, weer aan de orde maar is voor de minister ook
dan geen aanleiding voor wijziging in de bestaande samenstelling.110 Tijdens de mondelinge behandeling wordt dit punt toch weer ter sprake gebracht in verband met het te
verwachten wetsontwerp tot wijziging van de Beroepswet.111 De argumenten zijn niet
anders dan voorheen. De Centrale Raad van Beroep moet dezelfde feitelijke vragen beantwoorden als in eerste instantie en daarvoor is kennis van het bedrijfsleven en het economische leven nodig. Die kennis kan worden bijgebracht door deskundigen ter zitting maar
is ook nodig in raadkamer. Dat zal, aldus het kamerlid, het vertrouwen in de Centrale
Raad van Beroep bevorderen. De minister gaat hierop in dit stadium verder niet in.
Kort daarop wordt door enige leden bepleit meer practici in de Centrale Raad van Beroep
op te nemen.112 De Raad zou te eenzijdig juridisch zijn samengesteld met het gevolg dat
angstvallig naar de letter van de wet wordt gekeken en “geen levend recht wordt gevormd”.
Andere leden achten het daarentegen noodzakelijk dat rechtspraak in hoogste instantie
opgedragen blijft aan volkomen onpartijdige, buiten de belanghebbenden staande rechters. Zij ontkennen een tegenstelling tussen juristen en practici. De minister reageert
daarop als volgt:113
“De Centrale Raad behoort te blijven wat hij is: een college van rechtsgeleerden. Geroepen de juiste toepassing van de wettelijke voorschriften betreffende
de sociale verzekering te waarborgen, zou hij die taak niet naar behooren kunnen vervullen, als hij niet rechtskundig was. Daarmede is niet gezegd dat hij
niet met de eischen van de practijk behoort te rekenen. Het recht dient het
leven. Maar de rechtspraak mag niet tegen de wet ingaan. Dat zouden practici,
juist omdat zij de practijk en niet de wet kennen, licht kunnen vergeten, als zij
inzake wetstoepassing het laatste woord hadden te spreken.”
Het jaar daarop wordt wederom aangedrongen op het opnemen van leken in de Centrale
Raad van Beroep, ditmaal naar aanleiding van kritiek op de rechtspraak in rapporten van
vakorganisaties; het sociale element zou daarin niet volledig tot zijn recht komen.114 De
minister verwijst naar zijn eerdere antwoord en zegt toe met de opmerkingen rekening te
zullen houden wanneer de lekenrechtspraak in het algemeen ter sprake komt.
In het oorspronkelijk ontwerp van de Militaire Ambtenarenwet heeft de regering voorgesteld de Centrale Raad van Beroep aan te vullen met twee militaire leden, ter waarbor-

110 Handelingen II 1927/28, 2, hfdst. IV, nr. 9 (VV), p. 15 en nr. 11 (MvA), p. 19.
111 Handelingen II 1927/28, p. 858. (afgevaardigde Sannes (griffier van een raad van beroep) en
minister van justitie Donner)
112 Handelingen II 1929/30, 2, hfdst. IV, nr. 8 (VV), p. 14.
113 Idem, nr. 10 (MvA), p. 21.
114 Handelingen II 1928/29, p. 688-689. Volgens het kamerlid Sannes is de grief dat geen antwoord wordt gegeven op de vraag wat de waarde is op de arbeidsmarkt, maar overwegende
waarde wordt toegekend aan het theoretische en medische oordeel.
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ging van de eenheid van de militaire rechtspraak, een lid voor de zeemacht en een lid
voor de landmacht. De Raad zou dan in militaire zaken recht spreken met vijf leden in
plaats van met drie.115 Dit voorstel ontmoet groot bezwaar. De vrees bestaat dat wanneer
men eenmaal deze weg inslaat, men herhaaldelijk het college zal moeten aanvullen met
deskundigen, zoals medici en onderwijzers. Men heeft alle vertrouwen in de Raad dat
deze, gelet op de samenstelling, zo nodig voorgelicht door deskundigen, over alle voorkomende vragen een behoorlijk oordeel kan geven. Bovendien brengt aanvulling met
deskundigen in bepaalde gevallen het risico mee dat daardoor de eenheid van de rechtspraak op dit gebied verloren dreigt te gaan, terwijl de Centrale Raad van Beroep daarvoor juist heeft te waken.116 Deze kritiek vindt gehoor. De regering erkent dat aan haar
oplossing schaduwzijden zijn verbonden en neemt het voorstel terug. 117
“Zij [de oplossing] kan onder omstandigheden de eenheid van de administratieve rechtspraak in gevaar brengen. Het hoogste college in administratieve
ambtenarenzaken zij – onverschillig of een geschil door een militair- of burgerambtenaar worde aangebracht – steeds van gelijke samenstelling. De aanvulling
schijnt ook, met het oog op eventueele bijzondere militaire verhoudingen, niet
strikt noodzakelijk. De samenstelling van den Centralen Raad en zijn rechtspraak tot op heden waarborgen voor de nieuwe ambtenarenrechtspraak een
bezonnen leiding. Indien bijzondere militaire verhoudingen militaire voorlichting gewenscht maken, zullen ongetwijfeld militaire ambtenaren door den
Centralen Raad als deskundigen worden gehoord. Trouwens de aanvulling, in
militaire zaken, van de eerste instantie – het Ambtenarengerecht – geeft reeds
waarborg, dat in die instantie op de militaire gezichtspunten het volle licht zal
vallen, hetgeen in de processtukken en het vonnis van het gerecht tot uitdrukking zal komen.”
Na de tweede wereldoorlog blijkt niet overal tevredenheid te bestaan over de rechtspraak
van de Centrale Raad van Beroep. Daarvan getuigt hetgeen de regering als toelichting op
het indienen van een ontwerp van een nieuwe Beroepswet naar voren brengt:118
“Aanleiding om een herziening van de Beroepswet ter hand te nemen, is geweest
de in de kringen van de vakbeweging levende vraag om een versterking van
het ‘sociale’ tegenover het ‘juridische’ moment in de rechtspraak van de
Centrale Raad van Beroep. In het verleden heeft dit college over enige principiële punten beslist op een wijze, die de arbeiderskringen niet vermocht te
bevredigen en met name te formalistisch werd geacht.Weliswaar heeft de wijziging in de opvattingen over de strekking van de door de rechter te hanteren

115
116
117
118
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Handelingen II 1930/31, 353, nr. 3 (MvT), p. 5.
Idem, nr. 4 (VV), p. 10.
Handelingen II 1931/32, 35, nr. 1 (MvA).
Handelingen II 1953/54, 3349, nr. 3 (MvT).
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interpretatiemethoden zowel in de rechtspraak van de gewone rechterlijke macht
als ook bij de Centrale Raad van Beroep haar invloed doen gelden, doch men
bleef het, met name in de kring der vakbeweging, wenselijk oordelen de ontwikkeling van de jurisprudentie van laatstgenoemd college in sociale zin, ook
voor de toekomst, door het treffen van bepaalde maatregelen te waarborgen.
Daartoe gingen de gedachten in 1947 nog uit naar deelneming van niet-juristen, werkgevers en arbeiders, aan de werkzaamheden van voornoemde Raad.”
Die gedachtegang uit 1947 vindt men terug in de opdracht aan de Herzieningscommissie
Beroepswet. Daarin heeft de minister uitdrukkelijk verzocht een ontwerp uit te werken
dat voorziet in het opnemen van leken in een sociale-verzekeringskamer van de Centrale
Raad van Beroep.119 De minister heeft bij de installatie van de commissie wel gezegd dat
men liever niet moet spreken van leken omdat “zij tot hun taak worden geroepen op
grond van enige niet-juridische deskundigheid”. Met werkelijke leken heeft men te doen
met jury-rechtspraak. De commissie heeft haar opdracht vervuld en voorgesteld in de wet
de volgende bepaling op te nemen:120
“In de kamer van de Centrale Raad van Beroep, waarin wordt geoordeeld
over twistgedingen betreffende sociale verzekeringswetgeving, wordt aan de
behandeling, beraadslaging en beslissing in die twistgedingen behalve door de
raadsheren mede deelgenomen door twee personen, die deskundig zijn ten
aanzien van de verhoudingen in het arbeidsleven.”
De commissie spreekt in haar toelichting over ‘sociale deskundigen’ en dus niet over werkgevers en werknemers zoals bij de raden van beroep. Zij stelt voorts voor op deze basis
ten minste zes leden en zes plaatsvervangers te benoemen. Dit geeft de minister aanleiding de commissie nog eens expliciet te vragen haar oordeel te geven over het zogenaamde lekenelement. En dat oordeel blijkt eenstemmig negatief te zijn.Vast benoemde
leden, zeker als zij voor het leven worden benoemd, beantwoorden eigenlijk niet aan het
doel dat men zich met de inschakeling voorstelt. Bovendien is het vooral van belang voor
het vaststellen van de feiten en dat is bij de Centrale Raad van Beroep in mindere mate
het geval. Zij zullen zich dan ook moeten verdiepen in talrijke rechtspunten die vaak uit
sociaal oogpunt niet van principieel belang zijn.Verder verwacht de commissie een aanzienlijke vertraging van de rechtspraak indien het dossier bij vijf in plaats van bij drie
leden moet circuleren. Ten slotte wijst zij erop dat de Centrale Raad van Beroep inmiddels over verschillende oude kwesties anders oordeelt dan voorheen en dat derhalve de

119 Deze commissie, de commissie Levenbach, is op 16 juni 1947 door de minister van justitie
geïnstalleerd.Van deze commissie maakt ook deel uit mr. A. Blom, toen lid van de Centrale
Raad van Beroep. Aanvankelijk is prof. mr. J.J.M. van der Ven aangezocht voor het voorzitterschap van de commissie maar deze heeft te kennen gegeven de opdracht op die basis en derhalve zonder enig onderzoek naar de wenselijkheid van het opnemen van leken niet te willen
aanvaarden.
120 Artikel 44 van het door de commissie opgestelde ontwerp van wet.
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bestaande grieven door de feiten zijn achterhaald. Dit alles is voldoende voor de regering
om in het wetsontwerp geen voorstellen te doen over het opnemen van leken in de
Centrale Raad van Beroep. De Raad van State ondersteunt dit standpunt. Hetgeen aanvankelijk is begonnen als een opdracht om een ontwerp uit te werken waarin een plaats
wordt ingeruimd voor leken in de Centrale Raad van Beroep heeft uiteindelijk geleid tot
een op vele punten geheel herziene Beroepswet zonder deelneming van leken aan de
rechtspraak van dit college.
Ook de commissie ter bestudering van het vraagstuk van de verhoogde rechtsbescherming
heeft zich bezig gehouden met de vraag of aan de rechtspraak van de Centrale Raad van
Beroep leken moeten deelnemen.121 Het antwoord van de commissie is ontkennend. Het
element deskundigheid pleit niet ten gunste van lekenrechtspraak op het onderhavige
gebied, omdat wegens de grote breedte van het terrein van het bedrijfsleven waarover de
sociale verzekeringsrechtspraak zich uitstrekt de leken in de regel niet deskundig zijn ten
aanzien van de uiteenlopende bedrijfstakken welke in de desbetreffende twistgedingen
aan de orde zijn.
2.1.3.

Rechters

Voor benoeming tot lid van de Centrale Raad van Beroep komen volgens de oude Beroepswet alleen in aanmerking mannelijke ingezetenen des Rijks.122 De bepaling dat alleen
Nederlanders voor benoeming in aanmerking komen is tot op heden gehandhaafd.123
Anders ligt dit met het voorschrift dat het lidmaatschap uitsluitend is voorbehouden aan
mannen. In die tijd is het nog niet ‘gewenst’ dat vrouwen worden benoemd in rechterlijke
functies. Uitvoerig is over dit punt gediscussieerd bij de beantwoording van de vraag of in
de raden van beroep vrouwen voor benoeming in aanmerking komen en de daarbij
gehanteerde argumenten gelden evenzeer voor de Centrale Raad van Beroep.124 In de
nieuwe Beroepswet wordt hierover gezwegen. Een uitdrukkelijke gelijkstelling van de
vrouw met de man zou niet passen aangezien de Nederlandse wetgeving de gelijkheid
der geslachten in het algemeen veronderstelt.125 Toch zal het nog geruime tijd, namelijk
tot 1979, duren voordat de eerste vrouw tot lid van de Centrale Raad van Beroep wordt
benoemd en tot 1986 voordat de eerste vrouw tot ondervoorzitter wordt benoemd.126 En
ook op het moment van schrijven van dit hoofdstuk is het aantal mannelijke vice-presidenten en raadsheren nog aanzienlijk hoger dan vrouwelijke: vice-presidenten 14 tegen 6,
raadsheren 19 tegen 8.

121
122
123
124
125
126

Commissie de Monchy.
Artikel 44, eerste lid, Beroepswet.
Artikel 4 Beroepswet jo. artikel 1c Wrra.
Faber (1992), p. 57 e.v.
Handelingen II 1953/54, 3349, nr. 5 (MvA)
Mw. mr. S.V. Hoogendijk-Deutsch. Zie verder bijlage B bij dit hoofdstuk met een overzicht
van de leden van de CRvB, waaruit blijkt dat eerst sedert 1989 kan worden gesproken van
een grotere regelmaat in het benoemen van vrouwen.
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Een andere voorwaarde om voor benoeming in aanmerking te komen is het voldoen aan
een bepaalde minimumleeftijd. In de oude Beroepswet is deze voor de voorzitter bepaald
op 35 jaar, voor de overige leden op 25.127 In de nieuwe Beroepswet is de minimumleeftijd van de voorzitter bepaald op 30 jaar.128 In 1972 zijn in de Beroepswet de leeftijdseisen om voor benoeming in aanmerking te komen geschrapt.129 Die eisen hebben in de
praktijk eigenlijk geen betekenis gehad. De benoeming van de jongste leden van de
Centrale Raad van Beroep heeft in 1903 of wel honderd jaar geleden plaats gehad.130 In
het algemeen worden leden niet op een zo jeugdige leeftijd benoemd hetgeen blijkt uit
het volgende overzicht:

periode

gemiddelde leeftijd
leden/
raadsheren

1903-1910
1903-1940
1910-1940
1940-1960
1940-1970
1960-1970
1970-1980
1980-1990
1990-2000
2000-heden

ondervoorzitters/
vice-presidenten

39,5
55
47,6
49,6
58
48,4
50
46
43,6
50,7

52
57
50
49,5

In het begin is er wel sprake van een minimumleeftijd maar niet van een maximumleeftijd. Benoeming voor het leven betekent aanvankelijk ook inderdaad voor het leven. Ontslag
is in die tijd alleen mogelijk op verzoek van de rechter zelf. Pas met ingang van 1 januari
1933 is de leeftijdsgrens van 70 jaar ingevoerd.131 Tevens is daarbij bepaald dat de zittende
voor het leven benoemde ambtenaren die de leeftijd van 70 jaren ten tijde van het in
werking treden van de wet al hebben bereikt, met ingang van de eerstvolgende maand
ontslag wordt verleend. Bij de Centrale Raad van Beroep heeft dit geleid tot het ontslag
van de voorzitter en een lid.132

127
128
129
130

Artikel 44 Beroepswet.
Artikel 34 Beroepswet.
Wet van 7 september 1971, Stb. 461 (artikel VII, onder G).
Mrs. baron van Harinxma thoe Slooten en Koolen. Zie ook bijlage B bij dit hoofdstuk met
een overzicht van de leden van de CRvB.
131 Artikel 43, eerste lid, Beroepswet, zoals aangevuld bij de wet van 3 december 1932, Stb. 576.
132 Mrs. Reuyl en Van Basten Batenburg.
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Een andere, eigenlijk de belangrijkste benoemingseis is het bezit van een voldoende juridische opleiding. Daaraan wordt volgens de oude Beroepswet voldaan met het zijn van
doctor in de staatswetenschap of doctor in de rechtswetenschap.133 Het ontwerp-Wetboek van administratieve rechtsvordering stelt voor dat leden van de administratieve kamer
tevens doctor in de rechtswetenschap zijn opdat zij dan ook in andere kamers zitting
kunnen hebben.134 De Raad van State is het met dit voorstel niet eens en wijst op de in zijn
ogen ongewenste mogelijkheid dat een doctor in de rechtswetenschap wordt benoemd in
een administratieve kamer van het gerechtshof.135 De regering tilt daaraan niet, integendeel: 136
“De administratieve rechtspraak zou er [bovendien] onder lijden, als doctoren
in de rechtswetenschap, die zich op het gebied van het administratief recht een
goeden naam verwierven, voor den eersten den besten doctor in de rechts- en
staatswetenschap steeds de vlag moeten strijken. En zulke juristen, van huis uit
civilist of criminalist, maar mettertijd tot meesters in het publieke recht geworden, zijn er niet weinigen: de Raad van State kan daarvan uit eigen ervaring
getuigenis afleggen.”
De nieuwe Beroepswet kent in dit opzicht geen problemen: doctor in de staats- of rechtswetenschap, doctor in de rechtsgeleerdheid of de hoedanigheid van meester in de rechten
op grond van het afleggen van een examen in het Nederlands burgerlijk en handelsrecht,
staatsrecht en strafrecht is allemaal voldoende.137 Deze eisen gelden nog steeds, zij het dat
de terminologie in de loop der tijd enige malen is aangepast op grond van wijzigingen in
de onderwijswetgeving. Bovendien zijn de eisen niet meer in de Beroepswet opgenomen
maar wordt verwezen naar de eisen voor benoeming in dezelfde functies in een gerechtshof.138
De oude Beroepswet kent aanvankelijk geen plaatsvervangende leden. De mogelijkheid
tot het benoemen van plaatsvervangers is eerst in de wet opgenomen toen de Centrale
Raad van Beroep als Centraal Distributiegerecht is gaan optreden.139 Ook nadat deze bijzondere rechtspraak tot het verleden behoort is die mogelijkheid gebleven. Hun aantal is
dan nog beperkt tot ten hoogste negen, in de nieuwe Beroepswet uitgebreid tot maxi-

133 Artikel 44 Beroepswet.
134 Handelingen II 1904/05, 159.
135 Dit bezwaar bevreemdt omdat ingevolge de oude Beroepswet, die eerst kort tevoren in werking is getreden maar waarvan de parlementaire behandeling al veel eerder heeft plaats gevonden, met het zijn van doctor in de rechtswetenschap wordt voldaan aan de opleidingseis voor
benoeming in de CRvB.
136 Rapport aan H.M. de Koningin (Handelingen II 1905/06, 63, nr. 3, p. 15 e.v.).
137 Artikel 34, tweede lid, van de Beroepswet (Wet van 2 februari 1955, Stb. 47).
138 Wet van 17 oktober 1978, Stb. 564 (artikel VI, onder E).
139 Wet van 26 juli 1918, Stb. 494.
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maal tien. Uiteindelijk vervalt de beperking van het aantal. Op het moment van schrijven
van deze bijdrage zijn er 34 raadsheren-plaatsvervanger.140
Een poging om de functiebenamingen te wijzigen en in overeenstemming te brengen
met die van de gerechtshoven is in de vijftiger jaren gestrand. Een voorstel in die richting
is toen aldus toegelicht:141 “In de praktijk blijkt, ook bij openbare lichamen, men niet op
de hoogte van de plaats, welke de Centrale Raad van Beroep als rechterlijk college
inneemt. Ook de benaming Centrale Raad van Beroep geeft vaak aanleiding tot verwarring.Voorgestelde titulatuur laat duidelijker tot uiting komen dat men te doen heeft met
een rechterlijk college.” Het ontwerp voor een nieuwe Beroepswet van de voorbereidingscommissie spreekt over raadsheren maar daarnaast over voorzitter en ondervoorzitter.142 Toch is er toen geen aanleiding geweest om dit voorstel in de nieuwe Beroepswet
over te nemen.
Een dergelijke verandering is eerst in 1994 tot stand gekomen tegelijk met de introductie
van de functie van coördinerend vice-president. Met deze wijzigingen is de Centrale
Raad van Beroep volledig gelijkgesteld met een gerechtshof hetgeen in overeenstemming
is met de identieke functiestructuur van deze colleges.143
Met ingang van 1 april 1994 zijn de benamingen van de zittende voorzitter, ondervoorzitters en (plaatsvervangende) leden van rechtswege gewijzigd in president, vice-president
en raadsheren (plaatsvervangers).144 Alle leden hebben toen een daaraan aangepast benoemingsbesluit gekregen.
2.1.4.

Organisatie en ondersteuning

Onder het regime van de oude Beroepswet is er sprake van een eenvoudige organisatie.
De voorzitter leidt niet alleen de zittingen, maar zorgt ook voor de huishoudelijke dienst
daarvan.Voorts voert hij het beheer “over de gelden aan het college toegelegd tot bestrijding der dagelijksche kleine onkosten”.145 De wijze van besteding van deze gelden wordt
door het college bepaald. Ook regelt de voorzitter de werkzaamheden van de conciërge,
bodes en knechts.
De griffier is belast met het beheer van de griffie, het bewaren van de stukken, de bibliotheek, de ontvangst en verantwoording van de gelden.146 Maar daarnaast is hij verplicht
de zittingen en bijeenkomsten in raadkamer bij te wonen en bij die gelegenheden “de pen
te voeren”. De administratieve werkzaamheden worden ter griffie verricht waarbij met
betrekking tot de inrichting van de administratie de aanwijzingen van de voorzitter wor-

140
141
142
143
144
145
146
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Website CRvB 16 oktober 2002.
Advies van 22 december 1952.
Artikel 31 van de ontwerp-wet bij het rapport van de Commissie Levenbach.
Handelingen II 1993/94, 23223, nr. 7 (nota van wijziging).
Wet van 4 februari 1994, Stb. 81 (artikel XIV, eerste lid).
Artikel 23 Beroepsbesluit.
Artikelen 56 en 57 Beroepsbesluit.
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den gevolgd. De dienst en de werkzaamheden van de schrijvers, te verdelen in eerste en
tweede klerken, regelt de griffier.
In verband met zijn optreden ter zitting moet de griffier aan dezelfde opleidingseisen
voldoen als de leden. Dit geldt eveneens voor degene die hem als zodanig vervangen: de
substituut-griffier, de plaatsvervangend griffier en later ook de beëdigd klerk ter griffie.147
Voor de griffier en zijn substituut gelden aanvankelijk eveneens minimum leeftijden, te
weten respectievelijk 30 en 25 jaar. Later zijn er zelfs minimum en maximum leeftijdsgrenzen voor nagenoeg alle medewerkers.148
De griffier en de substituut-griffier worden door de Kroon benoemd, de overige personeelsleden door de minister van justitie.149 Omtrent hun rechtspositie is in die tijd zoals
voor rijksambtenaren in het algemeen weinig geregeld. Wel zijn de jaarwedden van het
ondersteunend personeel vastgelegd.150
De griffier en de substituut-griffier leggen de eed/belofte af in handen van de voorzitter
en worden daarna geïnstalleerd door de voorzitter in een openbare terechtzitting.151 Door
de Centrale Raad van Beroep kunnen ook tijdelijke krachten in dienst worden genomen
die dan worden betaald uit de kleine kas.152
Met de invoering van de nieuwe Beroepswet verandert er niet zo veel, ook al spreekt die
wet dan over bureelambtenaren en bedienden.153 De griffier regelt als hoofd van de griffie de inrichting der administratie, beheert het archief en de geldmiddelen, heeft de zorg
voor de huisvesting, de inboedel, de boekerij en de huishoudelijke dienst.154 Wel moet hij
daarover regelmatig overleg met de voorzitter plegen. Een bepaling op grond waarvan de
voorzitter de werkzaamheden van bepaalde medewerkers regelt bestaat dan niet meer.
Weliswaar eist deze wet ook van de griffier niet meer dat hij een man moet zijn, een vrouwelijke griffier heeft de Centrale Raad van Beroep evenwel nimmer gekend.
Ten aanzien van de minimum leeftijd van de plaatsvervangend griffier neemt deze wet
genoegen met 23 jaar.155 Voor het administratief personeel worden geen leeftijdseisen
meer gesteld. Voor het overige is de rechtspositie van het niet-rechtsprekend personeel
geregeld overeenkomstig die voor de rijksambtenaren in het algemeen. Maar het vervangen van de griffier ter terechtzitting door plaatsvervangers die geen jurist zijn is nog

147 Wet van 30 april 1917, Stb. 356.
148 KB van 11 juli 1947, Stb. 461.
149 De eerste griffier, mr. W.H.M. Werker, voordien adjunct-secretaris Raad van Toezicht op de
spoorwegdiensten, en de eerste substituut-griffier, mr. J. van Gelein Vitringa, met als vroegere
functie commies ter provinciale griffie van Gelderland, zijn tegelijk met de voorzitter, ondervoorzitter en leden benoemd bij KB van 2 februari 1903, nr. 27 (Stcrt. 1903, nr. 51).
150 De eerste maal in KB van 31 januari 1903, Stb. 41.
151 Artikel 51 Beroepswet en artikel 25, tweede lid, Beroepsbesluit.
152 Artikel 71 Beroepsbesluit.
153 Artikel 31 Beroepswet.
154 Artikelen 38-42 Beroepsreglement.
155 Artikel 34 Beroepswet.
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steeds niet toegestaan.156 Dit verbod wordt eerst opgeheven in 1972. 157 Kort daarna doet
ook bij de Centrale Raad van Beroep de eerste ongegradueerde gerechtssecretaris zijn
intrede. Deze functionaris die in het bezit is van het diploma sociale verzekering kan als
plaatsvervangend griffier ook als griffier ter terechtzitting optreden.
In 1972 wordt de mogelijkheid geopend om gerechtsauditeurs bij de Centrale Raad van
Beroep te benoemen.158 De functie van deze niet met rechtspraak belaste rechterlijke
ambtenaar moet in hoofdzaak worden gezien als het verlenen van assistentie aan de rechters, zoals door het opstellen van concept-uitspraken en nota’s over juridische vragen.159
Met name ook als medewerker bij administratieve gerechten wordt deze functie als nuttig
beschouwd. Gelet op de aard ervan komen voor benoeming tot gerechtsauditeur alleen
in aanmerking degenen die voldoen aan de voor de leden gestelde opleidingseisen.
Benoeming geschiedt door de Kroon. De eerste gerechtsauditeurs bij de Raad zijn benoemd
in 1973.160 In overeenstemming met de oorspronkelijke bedoeling om voor zowel buitenstaanders als rechterlijke ambtenaren in opleiding een functie te scheppen die als aanloop
dient voor het vervullen van een rechtsprekende betrekking, worden thans alleen gerechtsauditeurs aangenomen voor een periode van zes jaar met de bedoeling dat zij daarna naar
een rechtsprekende functie overstappen. Thans worden gerechtsauditeurs benoemd in de
rang van senior-gerechtsauditeur of gerechtsauditeur.161 Voor zover men nog niet over voldoende ervaring in enige functie beschikt om tot gerechtsauditeur te worden benoemd
bestaat de mogelijkheid tot benoeming tot stafjurist. Aanvankelijk geschiedt deze benoeming door de minister van justitie, thans door het bestuur van de Raad.
Gedurende bijna 90 jaren kent de organisatie slechts die veranderingen die samenhangen
met de groei en de grotere verscheidenheid van zaken waarin de Centrale Raad van Beroep
recht spreekt. Dit heeft in 1987 onder meer geleid tot de vorming van units waarbij aan
een unit, bestaande uit meerdere kamers, de behandeling van en de beslissing in een bepaald
soort zaken zijn opgedragen. De voorzitters van deze units vormen met de voorzitter het
dagelijks bestuur.
Gedurende de jaren erna volgen de wijzigingen elkaar echter in rap tempo op. In het
kader van de decentralisatie doet in 1990 de directeur gerechtelijke ondersteuning, in de
wandeling DGO geheten, zijn intrede. De Centrale Raad van Beroep wordt dan ingebed
in het beheer van het arrondissement Utrecht waarbij de DGO verantwoordelijk is voor
het totale voor het arrondissement beschikbaar gestelde budget.162 Met de komst van de
DGO vertrekt de griffier van de Centrale Raad van Beroep, die dan niet meer wordt ver-

156
157
158
159
160
161
162
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Artikel 34,vierde lid, Beroepswet.
Wet van 7 september 1972, Stb. 461 (artikel VII, onder J).
Idem (artikel VII, onder K jo. E).
Handelingen II 1969/70, 10808, nr. 3 (MvT), p. 15 e.v.
Mrs. H.J. Grendel en I.A. van Berkel, benoemd bij KB van 17 oktober 1973, nr. 81.
Artikel 4 Beroepswet jo. artikel 1a, vierde lid,Wrra.
Behalve de CRvB vallen onder het arrondissement Utrecht de raad van beroep aldaar, de Rb
en het parket alsmede de Ktg’en Utrecht en Amersfoort.
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vangen.163 De regelgeving loopt evenwel bij de feitelijke situatie achter aangezien de
Beroepswet blijft spreken over de griffier en zijn takenpakket. Maar de DGO blijkt geen
lang leven beschoren. Met ingang van 1 januari 1998 wordt de Centrale Raad van Beroep
op beheersgebied verzelfstandigd. Met de komst van de directeur beheer heeft de Raad
weer een eigen verantwoordelijkheid op het gebied van personeel en materieel. Deze
functionaris wordt bijgestaan door een managementteam.
Ondanks al deze veranderingen blijft de gescheiden verantwoordelijkheid: de president
voor de rechterlijke ambtenaren en de griffier, DGO of directeur beheer op het gebied
van de ondersteuning en het materieel. Aan dit duale systeem komt eerst met ingang van
1 januari 2002 een einde met de Wet organisatie en bestuur gerechten.164 In het nieuwe
systeem kent ieder gerecht een bestuur. Het bestuur van de Centrale Raad van Beroep is
enigszins anders samengesteld dan dat van andere gerechten, omdat de Raad geen organisatorische eenheden onder de benaming sectoren kent.165 Het bestaat uit: een voorzitter,
een niet-rechterlijk lid en ten hoogste vier andere leden met rechtspraak belast.166 De
voorzitter draagt de titel van president; dit is dus geen rechterlijke rang meer maar de titel
van de voorzitter van het bestuur. Het niet-rechterlijk lid draagt de titel van directeur
bedrijfsvoering. De leden van het bestuur worden bij Koninklijk besluit benoemd voor
de tijd van zes jaar; zij kunnen worden herbenoemd.167
De organisatiestructuur alsmede de regels met betrekking tot de werkwijze, besluitvorming
en taakverdeling van het bestuur zijn in hoofdzaak bepaald in het Bestuursreglement van
de Centrale Raad van Beroep.168 Een volledig beeld van de samenstelling van het bestuur
en de organisatie biedt het in bijlage C van dit hoofdstuk opgenomen organigram. Als
voortzetting van de reeds bestaande units kent de Raad een drietal organisatorische eenheden (secties) die belast zijn met het behandelen van en beslissen in bepaalde soorten
zaken. De verdeling van de werkzaamheden over de secties is vastgelegd in het ‘Reglement
Centrale Raad van Beroep betreffende de verdeling van zaken en vorming van
kamers’.169 De secties (I, II en III) zijn ingevolge dit reglement belast met de behandeling
van zaken betreffende de wetgeving op het gebied van:

163 Mr. R.P.T. Elshoff, die door zijn benoeming tot griffier in 1984 de laatste substituut-griffier is
geweest, heeft met zijn benoeming tot DGO bij besluit van 30 mei 1990 ook als laatste de
functie van griffier bij de CRvB vervuld.
164 Wet van 6 december 2001, Stb. 582.
165 Weliswaar zijn bij de CRvB de units later wel sectoren genoemd maar daarbij gaat het om
andersoortige organisatorische eenheden dan bij de gewone rechterlijke macht (sectoren straf,
civiel en bestuur).
166 Dit mogen geen raadsheren-plaatsvervanger zijn.
167 De wet (artikel XI) bepaalt dat voor de eerste maal de zittende president van rechtswege
voorzitter van het bestuur is, dat de leden van het dagelijks bestuur van rechtswege lid van het
bestuur zijn en dat de directeur beheer van rechtswege het niet-rechterlijk lid van het bestuur
is met de titel van directeur bedrijfsvoering.
168 Besluit van 4 februari 2002, gebaseerd op artikel 3 Beroepswet jo. artikel 19, eerste lid, Wet
RO en gepubliceerd in Stcrt. 2002, nr. 48, p. 26.
169 Stcrt. 2002, nr. 111, p. 15.
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“I. bijstand, werkloosheid, premie- en dagloonzaken en voorzieningen gezondheidszorg;
II. rechtspositie van actieve en gewezen ambtenaren en van oorlogsslachtoffers
en verzetsslachtoffers;
III. arbeidsongeschiktheid, volksverzekeringen, studiefinanciering en zaken met
belangrijke internationaal- en supranationaalrechtelijke aspecten.”
Een aantal facetten wordt op arrondissementsniveau geregeld.170 Daarbij is gekozen voor
een centrale facilitaire dienst. Hieronder vallen de bibliotheek, bodedienst, postkamer,
repro, telefooncentrale en de aansturing van de commerciële diensten, zoals catering,
beveiliging en schoonmaak.
Sedert 1 januari 2002 onderscheidt de wet rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast
en gerechtsambtenaren.171 De griffier als leidinggevende functionaris is nu ook uit de
Beroepswet verdwenen.172 De titel griffier is voorbehouden aan degene die aantekening
van het verhandelde ter zitting houdt, het proces-verbaal maakt en mede ondertekent, de
uitspaken mede ondertekent en aan partijen toezendt.173
Het bestuur is belast met de algemene leiding, organisatie en bedrijfsvoering van de Raad
en heeft voorts tot taak binnen het gerecht de juridische kwaliteit en uniforme rechtstoepassing te bevorderen en voert daarover overleg met de raadsvergadering. De procesrechtelijke behandeling en de inhoudelijke beoordeling of beslissing in concrete zaken vallen
buiten de bevoegdheid van het bestuur.Wel heeft het bestuur de bevoegdheid om gerechtsambtenaren met uitzondering van de directeur bedrijfsvoering te benoemen en te ontslaan.
Met de opheffing van de duale structuur en de invoering van het integraal management
wordt het bestuur van de Raad de functionele autoriteit c.q. het rechtspositioneel bevoegd
gezag van de rechterlijke ambtenaren en gerechtsambtenaren.174 Hiermee wordt de samenwerking tussen de geledingen beoogd: het gerecht fungeert als één werkorganisatie.
Daarbij past een geïntegreerde medezeggenschapstructuur die wordt bereikt door een op
de Wet op de ondernemingsraden geënte gemeenschappelijke ondernemingsraad voor
zowel rechterlijke ambtenaren als gerechtsambtenaren. Op dat ogenblik is er al een ondernemingsraad voor de ondersteuning en is er sedert zeer korte tijd een raadsherenvertegenwoordiging.175 Deze zijn sedert 1 januari 2002 samengesmolten tot een gemeenschap-

170 CRvB, Rb en parket.
171 Artikel 2, eerste lid, Beroepswet, zoals gewijzigd bij de Wet van 6 december 2001, Stb. 582
(Wet organisatie en bestuur gerechten).
172 Weliswaar stelt artikel 38 Beroepsreglement nog ten onrechte dat de griffier hoofd van de
griffie is maar het is de bedoeling dit reglement tegelijk met de herziening van het Besluit
orde van dienst gerechten aan te passen.
173 Artikel 17 Beroepswet jo. hoofdstuk 8 Awb.
174 Handelingen II 1999/00, 27181, nr. 3 (MvT), p. 22.Voor disciplinaire straffen ten aanzien van
rechterlijke ambtenaren blijft de HR de bevoegde instantie.
175 Deze laatste is gebaseerd op het Tijdelijk besluit medezeggenschap rechters (Stb. 2000, 62).
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pelijke ondernemingsraad.176 Op het gebied van het rechterlijk beleid heeft de ondernemingsraad geen bevoegdheden.
Ook in technisch opzicht is in de loop der jaren het een en ander veranderd. Lange tijd
zijn de uitspraken door de rechters uitgeschreven en later ook getypt om vervolgens te
worden overgetikt door typistes. Een eerste verbetering wordt verkregen met de komst
van de stencilmachine die het mogelijk maakte uitspraken in meer exemplaren te vervaardigen.Verdere verbetering vindt plaats in de tachtiger jaren met het in gebruik nemen
van tekstverwerkingapparatuur. Bepaalde weerkerende tekstdelen behoeven niet steeds
opnieuw te worden uitgewerkt en wijzigingen kunnen gemakkelijker worden aangebracht. Met de komst van de computer wordt dit alles nog gemakkelijker. Thans worden
alle concepten digitaal aangeleverd. Bovendien wordt sedert geruime tijd gebruik
gemaakt van de moderne fotokopieerapparatuur om schaduwdossiers aan te leggen zodat
de originele dossiers niet meer behoeven rond te gaan langs de veelal thuis werkende
leden die over de zaak moeten oordelen.
Verdere verbetering heeft plaats gevonden in 1995, toen met een aan de behoeften van de
Raad aangepast automatiseringssysteem, Berber geheten, de griffieadministratie volledig is
geautomatiseerd.177 Ten slotte heeft de technische ontwikkeling het mogelijk gemaakt
gebruik te maken van de moderne communicatiemiddelen: intern met het personeelsblad
Te Rade waarvan het eerste nummer in juli 2000 verscheen en extern met de website
http://www.rechtspraak.nl/centrale_raad_van_beroep.
2.1.5.

Rechtspositie rechters

Aan de benoeming van de leden gaat een voordracht vooraf. De wijze waarop voorstellen
worden gedaan tot benoeming van leden van de Centrale Raad van Beroep is meermalen
punt van discussie geweest. De oude Beroepswet kent te dien aanzien geen bepaling. Aan
de Centrale Raad van Beroep is geen bevoegdheid toegekend een aanbeveling te doen
aan de Koning aangezien deze mogelijkheid in het verslag van de Staatscommissie ontbreekt. 178
Later is door enige leden van de Tweede Kamer aangedrongen op een andere regeling:
openstellen van de gelegenheid tot solliciteren zoals ook bij de gewone rechterlijke macht
en een voordracht doen opmaken door de raden van beroep.179 Andere leden vinden dit
denkbeeld om een voordracht te laten opmaken door lagere colleges verwerpelijk.Volgens
de regering hebben belanghebbenden steeds de gelegenheid gehad naar een open plaats

176 Lid van de OR zijn: 3 rechterlijk ambtenaren (2 rechters van wie een voorzitter en een
gerechtsauditeur) en 4 gerechtsambtenaren. De verdeling 3 - 4 is gebaseerd op de verhouding
van de aantallen personen in elk van de functiegroepen. Verkiezingen hebben niet plaats
gevonden aangezien het aantal personen dat zich daarvoor beschikbaar heeft gesteld, net voldoende was voor een volledige bezetting van de OR.
177 BERBER staat voor ‘Besturings- en Registratiesysteem Bestuursrechtspraak’.
178 Handelingen II 1901/02, 78, nr. 5 (verslag naar aanleiding van het afdelingsonderzoek), p. 34.
179 Handelingen II 1934/35, 2, hfst. IV, nr, 8 (VV), p. 17.
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te dingen.180 De bevoegdheid tot het doen van een voordracht zou alleen van de
Centrale Raad van Beroep kunnen uitgaan, maar de behoefte daartoe is nog niet gebleken, wellicht omdat het steeds gebruik is geweest de voorzitter van de Raad om advies te
vragen.
Bij de behandeling van het wetsontwerp tot wijziging van de Beroepswet wordt wederom
uitvoerig aandacht besteed aan de benoeming van de leden van de Centrale Raad van
Beroep.181 Sommige leden menen dat de benoeming vrijwel geheel aan de openbare
controle is onttrokken:“de Kroon benoemt, zonder dat blijkt, welke candidaten zich voor
deze functie beschikbaar hebben gesteld of daarvoor door den Centralen Raad zelf geschikt
geacht worden”. Zij bepleiten wegens de toenemende belangrijkheid van de Raad als
hoogste college van administratieve rechtspraak met betrekking tot diverse wetten een
soortgelijke procedure als voor de leden van de Hoge Raad: een voordracht van de
Tweede Kamer. Andere leden stemmen hiermee geenszins in en menen dat de benoemingswijze van de leden van de Hoge Raad bezwaarlijk als een bijzonder navolgenswaardig voorbeeld is te beschouwen. Zij achten een dergelijke regeling in strijd met de Grondwet waarin de benoeming van de leden van de Centrale Raad van Beroep als een prerogatief van de Kroon is vastgelegd. De regering schaart zich achter de tegenstanders.182
Zij merkt nog op dat in de praktijk over een benoeming steeds het advies van de voorzitter van de Centrale Raad van Beroep wordt ingewonnen.
Toch wordt dit onderwerp enige jaren later wederom ter sprake gebracht.183 Maar dit
leidt ook ditmaal niet tot een ander standpunt. Overigens erkent de minister dat het aantal vacatures dat bevorderingskansen biedt gering is. Het ontmoet dan ook geen bezwaar
om, zoals voorgesteld, van vacatures en benoemingen kennis te geven aan de vakpers. In
de praktijk blijkt dat er bij de rechters in eerste aanleg voldoende belangstelling bestaat
om naar de Centrale Raad van Beroep over te stappen. Ruim 45% van de benoemingen
heeft betrekking op deze categorie; de eerste maal in 1914.184
Omdat zij het benoemen van leken in de Centrale Raad van Beroep ongewenst acht stelt
de Herzieningscommissie Beroepswet185 voor het vertrouwen der justitiabelen te versterken door aan de Sociaal-Economische Raad en de Stichting van de Arbeid het recht te
geven een aanbeveling op te maken voor de vervulling van iedere vacature. De regering
neemt dit voorstel over maar geeft de voorkeur aan de Sociale Verzekeringsraad boven de
genoemde instituten en wil in verband met de rechtspraak in ambtenaren- en pensioenzaken daaraan toevoegen de Centrale Commissie voor Georganiseerd Overleg in Ambtenarenzaken. Bovendien wordt voorgesteld, zulks naar analogie van de regeling voor de
gewone rechterlijke macht, de Centrale Raad van Beroep het recht en de plicht toe te

180
181
182
183
184

Idem, nr. 9 (MvA), p. 18.
Handelingen II 1934/35, 170, nr. 4 (VV).
Idem, nr. 5 (MvA).
Handelingen II 1937/38, Rijksbegroting 1938, hfst. IV, nr. 7 (VV), p. 17 en nr. 9 (MvA), p. 26.
Voor het overige wordt verwezen naar bijlage B bij dit hoofdstuk met een lijst van de leden
van de CRvB.
185 Zie paragraaf 2.1.2 (lekenrechters).
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kennen zelf een lijst van aanbeveling van drie kandidaten op te maken. In de praktijk
gebeurt dit op dat moment reeds. Omdat tijdens de behandeling van het wetsontwerp
bezwaren bestaan tegen een aanbevelingsrecht voor andere organisaties dan de Raad zelf,
heeft de regering dit onderdeel geschrapt.186
Tijdens de behandeling van het ontwerp van de nieuwe Beroepswet in de Eerste Kamer
is de vraag gesteld of van de voorgenomen uitbreiding van het ledental van de Centrale
Raad van Beroep gebruik zal worden gemaakt om in de samenstelling van dit college
weer meer evenwicht in schakering aan te brengen dan de laatste jaren het geval scheen
te zijn. In haar antwoord zegt de regering dat het benoemingsbeleid “gericht zal blijven
vooreerst op het aantrekken van bekwame candidaten en voorts, zoveel mogelijk, op een
evenwichtige schakering van wereld- en levensbeschouwelijke aard onder de leden”.187
De nieuwe Beroepswet bepaalt dat de Centrale Raad van Beroep een lijst van aanbeveling van drie kandidaten opmaakt.188 In de praktijk stuurt de minister de sollicitaties aan
de voorzitter voor advies. De voorzitter ontvangt de kandidaten alvorens zijn advies uit te
brengen.189 Een latere wetswijziging schrijft voor dat de Centrale Raad van Beroep een
lijst van aanbeveling van een of meer kandidaten opstelt.190 En ten slotte is recentelijk in
het kader van de modernisering van de rechterlijke organisatie het bestuur aangewezen
om de lijst van aanbeveling van zo mogelijk drie kandidaten op te maken.191 Te dien aanzien laat het bestuur zich adviseren door een selectieadviescommissie en de raadsvergadering. De voordracht loopt vervolgens via de Raad voor de rechtspraak. Deze regeling
geldt nu ook voor de benoeming van (coördinerend)vice-presidenten. Voorheen is dit
niet het geval geweest omdat ervan is uitgegaan dat het daarbij meestal gaat om een
bevordering en de leden derhalve te zeer belanghebbend zijn.192
De benoeming van de leden is steeds een zaak van de Kroon geweest. Deze voor de
onafhankelijke leden van de rechterlijke macht algemeen geldende regel is alleen enige
tijd onderbroken als gevolg van de bezetting (1940-1945) toen de bevoegdheid tot het
benoemen van leden van de Centrale Raad van Beroep door de bezetter is gegeven aan

186 Handelingen II 1953/54, 3349, nr. 6 (Nota van wijzigingen).
187 Hand I 54/55, (3349), nrs. 39 en 39a. In die tijd was het nog de gewoonte dat een kandidaat
bij zijn sollicitatie opgave deed van zijn kerkgenootschap.
188 Artikel, 32, tweede lid, Beroepswet.
189 In de tijd dat de Zegelwet nog van kracht was moest de sollicitatie worden ingediend
op gezegeld papier en was ook het benoemingsbesluit van zegel voorzien. De begeleidende
brief bevatte toen de passage: “In verband hiermede moge ik u verzoeken de op die akte vallende zegelkosten ad ƒ 1,– over te maken op postrekening (…) van de Comptabele van mijn
Ministerie.”
190 Artikel 1, vierde lid, Beroepswet (Stb. 1994, 3)
191 Artikel 4, eerste lid, aanhef en onder c, Beroepswet, zoals gewijzigd bij de Wet van 6 december
2001, Stb. 582.
192 Aldus Commissie Levenbach.
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de secretaris-generaal van justitie.193 Benoemingen hebben in die periode evenwel niet
plaats gehad. In 1940 is een benoeming niet doorgegaan omdat de betrokken kandidaat
te kennen heeft gegeven geen benoeming door de secretaris-generaal te zullen aanvaarden.194 Zodoende zijn ook geen ‘foute’ leden benoemd, terwijl het na de bezetting evenmin nodig is geweest tegen enig lid maatregelen te nemen.195
Een benoeming alleen is echter niet voldoende om de werkzaamheden te kunnen aanvangen. Daartoe moeten de leden nog worden beëdigd. In dat licht is het vreemd dat
voor het 50-jarig bestaan van de Centrale Raad van Beroep is uitgegaan van de datum
28 februari 1903, de datum van het besluit tot benoeming van de voorzitter, de ondervoorzitter, de leden, de griffier en de voorzitters en griffiers van de raden van beroep.196
Het afleggen van de eed of de belofte door de voorzitter geschiedt in handen van het
staatshoofd. Dat is de eerste maal gebeurd op 16 maart 1903.197 Voor de beëdigingen in
1947 en 1949 is aan de minister van justitie machtiging verleend de eed af te nemen
omdat de Koningin toen daarvoor te weinig tijd beschikbaar had.198 Overigens is het
steeds gebruikelijk geweest dat de voorzitter, later president geheten, de eed/belofte in
handen van het staatshoofd aflegt, ook al kon dat ingevolge de Beroepswet 1955 formeel
ook in handen van de minister van justitie.199 Met de Wet organisatie en bestuur gerechten bestaat de mogelijkheid de president als zodanig te beëdigen niet meer. Immers, de
president is de tot voorzitter van het bestuur benoemde rechterlijk ambtenaar met rechtspraak belast en deze ambtenaar is als zodanig beëdigd. Bovendien wordt een lid met
rechtspraak belast bij een opvolgende benoeming niet opnieuw beëdigd.200
Onder het regime van de oude Beroepswet leggen de ondervoorzitter en de leden de eed of
de belofte af in handen van de voorzitter. De eerste maal is een vijftal leden op 30 maart
1903 beëdigd en heeft de beëdiging van de ondervoorzitter en de overige leden op 15 april
1903 plaats gevonden.201 Ingevolge de nieuwe Beroepswet geschiedt deze beëdiging ter
terechtzitting.202 Met de Wet organisatie en bestuur gerechten is, naar valt aan te nemen
ten onrechte, de gehele regeling der beëdiging uit de wet verdwenen.

193 Vierde Verordening van de Rijkscommissaris voor het bezette Nederlands gebied van
20 augustus 1940,Verordeningenblad 1940, stuk 22, p. 339, artikelen 2 en 3, zulks voor wat de
voorzitter betreft anders dan voor de presidenten van de gerechtshoven tot benoeming en
ontslag van wie de Rijkscommissaris de bevoegdheid aan zich heeft gehouden.
194 Dit betreft de toenmalige voorzitter van de raad van beroep te Groningen, mr. J.W. Bok, die
na de bezetting alsnog tot lid van de CRvB is benoemd.Archief ministerie van justitie.
195 Beumer (1946), p. 35.
196 KB van 28 februari 1903, nr. 27, Stcrt. 1903, nr. 51. “Ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan
van de Centrale Raad van Beroep” is op 28 februari 1953 de ondervoorzitter mr.
H.L. Hoogenhuis benoemd tot ridder in de orde van de Nederlandse Leeuw. KB van
27 februari 1953, nr. 7, Stcrt. 1953, 46.
197 Werker (1903), p. 4.
198 Het betreft hier de mrs. Smeenk en Kuiper, Archief ministerie van justitie.
199 Artikel 36, eerste lid, Beroepswet.
200 Artikel 2, derde lid, Beroepswet, zoals dit met ingang van 1 januari 2002 is komen te luiden.
201 Werker (1903), p. 4.
202 Aanvankelijk artikel 36, later artikel 7 Beroepswet.
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De oude Beroepswet spreekt alleen over beëdiging en voorziet niet in een installatie.203
Niettemin regelt het Beroepsbesluit de installatie als onderdeel van de orde van de inwendige dienst. De voorzitter wordt door het afleggen van de eed geacht in zijn hoedanigheid geïnstalleerd te zijn.204 De ondervoorzitter en de leden worden na hun beëdiging
geïnstalleerd in een openbare terechtzitting waarbij de Raad is samengesteld als voor de
behandeling van twistgedingen. De eerste keer echter zijn ook zij door het afleggen van
de eed of de belofte geacht te zijn geïnstalleerd.205 De nieuwe Beroepswet kent de installatie evenmin en ook het Beroepsreglement geeft daarvoor geen regels. In de praktijk is
de installatie gehandhaafd door daaraan een bijzondere terechtzitting te wijden. Dat is
ook nu nog het geval ook al is de desbetreffende regeling voor de gewone rechterlijke
macht niet van overeenkomstige toepassing verklaard.206
Ten aanzien van de rechtspositie van de leden is voor het overige aanvankelijk weinig
geregeld, zoals overigens in het algemeen voor ambtenaren in die tijd. Langzamerhand
komt daarin verbetering waarbij voor de leden steeds meer aansluiting wordt gezocht bij
de regels voor de gewone rechterlijke macht. Een voorbeeld daarvan is de regeling van de
bezoldiging. Aanvankelijk zijn de jaarwedden vastgesteld bij gewoon Koninklijk besluit,
de eerste maal voor de voorzitter, de ondervoorzitters, leden, griffier en substituut-griffier
in 1903, waarbij de Centrale Raad van Beroep te dien aanzien met de hoven op één lijn is
gesteld.207 Later kondigt de regering periodieke weddeverhogingen aan voor het rechtsgeleerd personeel in navolging daarvan voor de rechterlijke macht.Ten aanzien van reeds
voltooide diensttijd is de terugwerking, anders dan voordien voor de rechterlijke macht
en het Hoog Militair Gerechtshof, beperkt tot vijf oude dienstjaren: “De tijdsomstandigheden laten thans niet toe zoo vrijgevig te zijn.”208 Dienovereenkomstig is toen de bezoldiging geregeld, nog steeds bij gewoon Koninklijk besluit.209 Voor de eerste maal in 1918
is de Raad van State gehoord ten aanzien van de vaststelling van de jaarwedden.210 Per
1 januari 1953 wordt de Centrale Raad van Beroep voor wat betreft de bezoldiging tot
en met substituut-griffier gelijkgesteld met die voor het gerechtshof te ’s-Gravenhage.211
Met de inwerkingtreding van de nieuwe Beroepswet is deze gelijkstelling in de wet verankerd.212 Deze gelijkstelling is gehandhaafd bij het in werking treden van de Wet op de
bezoldiging voor de rechterlijke ambtenaren.213 Later wordt voor de gelijkstelling met de
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Artikel 51 Beroepswet.
KB van 26 januari 1903. Stb. 38 (Beroepsbesluit) (artikel 25).
KB van 26 januari 1903, Stb. 38 (Beroepsbesluit) (artikel 28).
Artikel 1g Wrra. Het is de bedoeling dat deze bepaling alsnog van overeenkomstige toepassing
wordt verklaard.
Artikel 6 van de Beroepswet en het KB van 31 januari 1903, Stb. 41.
Handelingen II 1916/17, 297, nr. 2 (MvT), p. 5.
KB van 13 juni 1917, Stb. 464.
KB van 3 september 1918, Stb. 540.
KB van 22 december 1954, Stb. 586 met terugwerkende kracht tot 1 januari 1953.
Artikel 33 Beroepswet.
Wet van 2 juni 1976, Stb. 321 (artikel I, onder G).
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bezoldiging van de gerechtshoven verwezen naar de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren.
In de loop der tijd bevat de wet in steeds geringere mate nog afzonderlijke rechtspositionele bepalingen voor de Centrale Raad van Beroep. Dat geldt niet alleen voor een aantal
reeds besproken onderwerpen maar voor vrijwel alle aangelegenheden. Wat er te dien
aanzien nog van de Beroepswet over is bestaat voor een belangrijk deel uit verwijzingen
met enkele aanpassingen aan het bijzondere karakter van de Raad als administratiefrechtelijk college. Die verwijzingen komen erop neer dat de bepalingen voor de gerechtshoven in overwegende mate van overeenkomstige toepassing zijn. Dit brengt mee dat de
Wet op de rechterlijke organisatie en de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren de
voornaamste bronnen vormen voor de rechtspositie van de leden van de Centrale Raad
van Beroep.214
2.1.6.

Omvang van de Raad

Uitgangspunt is hetgeen in het gewijzigd ontwerp van de Beroepswet is voorgesteld: een
voorzitter, een of meer ondervoorzitters en ten hoogste acht leden.215 Tijdens de schriftelijke behandeling is de mogelijkheid ter sprake gebracht om het aantal leden van acht
naar vier of vijf te verlagen, eventueel met verlaging van het aantal leden voor de behandeling van de zaken van vijf naar drie. De regering geeft evenwel de voorkeur aan vijf
omdat de raden van beroep ook met vijf leden recht spreken en het een gehuldigd beginsel is in geval van een hogere voorziening uitspraak te laten doen door niet minder personen dan in eerste aanleg.
Bij de invoering van de Ongevallenwet 1901 en de daarmee samenhangende Beroepswet
moest een schatting worden gemaakt van het aantal zaken waarin beroep en hoger
beroep zou worden ingesteld. Die schatting blijkt aan de hoge kant: tot 1 november 1903
zijn bij de Centrale Raad van Beroep 84 zaken aangebracht. Om die reden is het aantal
ondervoorzitters en substituut-griffiers al beperkt tot één, terwijl ook de raming van het
aantal klerken en bedienden is verminderd.216 Verdere inkrimping van het personeel
wegens de omvang van de Raad in verhouding tot het aantal zaken acht de minister niet
wenselijk “daar de omstandigheden geenszins de bewering rechtvaardigen, dat de organisatie van dien Raad te groot zoude zijn opgezet en dat door een minder aantal leden
eene even spoedige en degelijke behandeling der aangebrachte beroepen zouden zijn verzekerd”. Bovendien kan volgens de minister aan vermindering te minder worden gedacht
nu het bij de invoering van de administratieve rechtspraak “een punt van overweging zal
uitmaken of die Raad niet zal moeten worden opgeslurpt door een algemeen college met
zoodanige rechtspraak belast”.
214 Voorbeelden: deeltijdwerk, verlof, vakantie, werkverdeling, disciplinaire maatregelen, schorsing
en ontslag.
215 Handelingen II 1901/02, 78, nr. 2.
216 Handelingen II 1903/04, 2, hfdst. IV (Staatsbegroting 1904), nr. 2 (MvT), p. 4; idem, nr. 14
(VV), p. 23; idem, nr. 15 (MvA), p. 16-17.
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Ook in latere jaren speelt de omvang van de Centrale Raad van Beroep ‘met zijn kostbare
organisatie’ een rol in de begrotingsdiscussies: in overweging wordt gegeven eventuele
vacatures niet te vervullen.217 Maar het optimisme van de regering over een spoedige totstandkoming van een algemene regeling van de administratieve rechtspraak vormt steeds
weer het argument om af te wachten.218 Niettemin blijft de kritiek dat “de kosten van
Centrale Raad van beroep en van de raden van beroep niet geëvenredigd zijn aan de door
die colleges bewezen diensten”. 219 Later wordt zelfs gesproken over een wanverhouding
tussen werkzaamheden en kosten, maar de minister wijst dan nog eens op de noodzaak
van grote uitgaven wil de afzonderlijke rechtspraak aan redelijke eisen voldoen.220
In 1911 is het aantal leden van ten minste acht naar ten hoogste acht teruggebracht en is
tevens bepaald dat de Raad voortaan beraadslaagt en beslist in kamers van drie leden in
plaats van vijf leden.221 Deze wijziging sluit aan bij een al voor de gerechtshoven ingevoerde overeenkomstige wijziging en de wens van de Centrale Raad van Beroep zelf.222
Wel is bij de behandeling van het wetsontwerp een kanttekening gemaakt met betrekking
tot de instemming van de Centrale Raad van Beroep.Volgens verschillende kamerleden
geldt dit slechts indien “de bezwaren uit de weg worden geruimd die de bezetting van
het college kan ondervinden doordat de bezoldiging van de leden achterstaat bij die van de
leden der gerechtshoven”.223 Voorkomen moet worden, aldus deze leden, dat de “rechtspraak in sociale aangelegenheden aan minder bevoegden wordt toevertrouwd dan die in
burgerlijke en strafzaken”. De regering verwijst naar een betoog van de voorzitter van de
Centrale Raad van Beroep in 1907 waarin deze de drie-ledenrechtspraak als een op zichzelf begerenswaardig goed heeft verdedigd zonder daarbij de wedde ter sprake te brengen.224 Voor de redengeving van het voorstel verwijst de minister overigens naar hetgeen
hij ter verdediging van een soortgelijke maatregel voor de hoven heeft gezegd.225 Dit
komt neer op het weerleggen van de aangevoerde bezwaren. Het eerste is het gevoelsargument dat een groter aantal leden meer vertouwen zou wekken, maar waarvoor volgens de minister geen enkel bewijs bestaat; men gaat in hoger beroep omdat men bezwaren heeft tegen een uitspraak in eerste aanleg en niet omdat er in hoger beroep met meer
leden recht gesproken wordt. Een groter aantal leden maakt het noodzakelijk dat de processtukken langer onderweg zijn en dat de tijd tussen het kennis nemen van die stukken
en de zitting (te) lang is. Het van enkele hoven afkomstige argument dat het nadeel van

217 Handelingen II 1904/05, 2, hfdst. IV, nr. 14 (VV), p. 17 en nr. 15 (MvA), p. 19. Over de periode
van 1 januari 1904 tot 1 november 1904 zijn 331 zaken aangebracht.
218 Inmiddels is een ontwerp van wet tot algemene regeling van de administratieve rechtspraak
ingediend. Zie noot 23.
219 Handelingen II 1905/06, 2, hfdst. IV, nr. 13 (VV), p. 16 en nr. 14 (MvA), p. 17.
220 Handelingen II 07/08, 2, hfdst. IV, nr. 13 (VV), p. 10 en nr. 14 (MvA), p. 11.
221 Wet van 28 december 1911, Stb. 374, in werking getreden op 20 december 1911.
222 Handelingen II 1910/11, 233, nr. 3 (MvT).
223 Idem, nr. 4 (VV), p. 3-4.
224 Handelingen II 1911/12, 46, nr. 1 (MvA), p. 2.
225 Handelingen I 1909/10, p. 520 e.v.
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leden die wegens hun ouderdom of anderszins niet meer goed functioneren in een kamer
met meer leden geringer is dan in een kamer met drie leden acht de minister evenmin
van doorslaggevend belang. Hij zegt daarover:
“Ik bedoel dus niet, dat wanneer er op het ogenblik in de hoven of in den
Hoogen Raad personen van een zekeren leeftijd zijn gezeten, ik het werk van
die personen niet bijzonder hoog zou achten, het tegendeel is waar, maar ik
bedoel dit, dat wanneer iemand werkelijk invalide is, al is hij ook jong van
jaren, hij niet op zijn post moet blijven. Nu betoogde ik juist, dat in de toekomst aan zulke personen het toeven in de drie-leden-kamers niet langer
mogelijk zal blijken; dat zij uit zichzelf zullen dienen heen te gaan of anders
door hun medeleden zachtkens gedrongen zullen worden hun post te verlaten.
Daarom krijg ik, met drie raadsheeren, een oneindig betere rechtspraak dan
met zes, omdat in de drie-leden-kamer uitsluitend personen zullen zitten, in
staat den arbeid te verrichten dien de wet op de schouders legt.”
Uiteraard leidt de maatregel ook tot bezuiniging maar dit mag volgens de regering niet
als hoofdargument worden gezien. De kwestie van de salariëring laat de minister buiten
bespreking omdat het hierbij gaat om een zaak die niet in de Beroepswet wordt geregeld
maar in een ‘eenvoudig KB’.
Wel wordt een tweede ondervoorzitter benoemd.
Tijdens de behandeling van de begroting voor het dienstjaar 1923 is de vraag gesteld of
niet door inkrimping van de Centrale Raad van Beroep kon worden bezuinigd, aangezien de zaken waarover dit college heeft te beslissen in het algemeen “van vrij eenvoudige
aard zijn, terwijl zich bovendien een vaste jurisprudentie heeft gevormd”.226 De regering
beantwoordt die vraag ontkennend en wijst erop dat het behalve om het uitleggen van de
wet ook gaat om het onderzoek naar de feitelijke omstandigheden. Bovendien is onlangs
de rechtspraak in pensioenzaken aan de Centrale Raad van Beroep opgedragen.227
Met één voorzitter, twee ondervoorzitters en zes leden zal de Raad het vele jaren moeten
doen. Eerst in 1954 vindt uitbreiding plaats met één lid, nadat in 1950 een extra substituut-griffier is benoemd. Ook de ondersteuning blijft door de jaren heen vrij constant:
van negen tot twaalf vaste krachten en enkele arbeidscontractanten.
In verband met de inwerkintreding van de Werkloosheidswet en wijziging van de pensioenwetgeving vindt in 1955 uitbreiding plaats met een vierde kamer.228 Pas de nieuwe
Beroepswet legt de grondslag voor verdere uitbreidingen.229 In deze wet – artikel 31 – is
het aantal ondervoorzitters bepaald op ten hoogste vier en het aantal leden en plaatsver-
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Handelingen II 1922/23, bijl.A, hfdst. IV, nr. 9 (VV), p. 9.
Idem, nr.11 (MvA), p. 14-15.
Handelingen II 1954/55, begroting 1955, hfdst, IV, nr, 2 (MvT), p. 17.
Wet van 2 februari 1955, Stb. 47, in werking getreden met ingang van 1 januari 1957 (KB van
6 december 1956, Stb. 591).
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vangende leden ieder op ten hoogste tien. Voorts zo nodig substituut- en plaatsvervangende griffiers, bureelambtenaren zoveel als nodig en bedienden naar behoefte. Dan breekt
een periode aan waarin de sterkte van de Centrale Raad van Beroep bestaat uit een voorzitter, drie ondervoorzitters, acht leden, een griffier en een verdere ondersteuning van
ongeveer achttien krachten.
Stijging van het aantal zaken en uitbreiding van de werkzaamheden liggen ten grondslag
aan verdere uitbreidingen in 1968 en 1971, in beide gevallen met één lid. In 1972 wordt
het maximum aantal ondervoorzitters bepaald op vijf en het maximum aantal leden op
12.230 Nog in datzelfde jaar wordt de beperking van het aantal plaatsvervangende leden
opgeheven.231 Voor deze laatste verandering is gepleit door de Sectie administratieve
rechtspraak van de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak omdat het maximale aantal
al geruime tijd is bereikt en er behoefte bestaat aan een groter aantal.232 Het aantal zal
voortaan naar behoefte worden bepaald.233 Verhoging van de maxima voor de ondervoorzitters en leden is voorgesteld bij amendement.234 Ter toelichting is naar voren gebracht
dat uitbreiding nu al gewenst is, laat staan in de toekomst, “gezien het feit, dat het aantal
beroepszaken sterk toeneemt en bij de huidige bezetting alreeds niet binnen redelijke termijn tot afdoening komt”. Dit amendement is door de regering overgenomen.235 De met
deze wetswijziging toegestane maxima zijn al bereikt in 1974, in welk jaar in verband
met achterstand in de werkzaamheden een volle kamer wordt toegevoegd.236 Al in 1976
worden de maxima opnieuw verhoogd en wel tot acht ondervoorzitters en 18 leden ten
behoeve van een uitbreiding met twee kamers.237 Met deze uitbreiding wordt beoogd de
nog steeds bestaande achterstand te bestrijden en voorbereid te zijn op de te verwachten
gevolgen van de invoering van de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet. Hoewel half
1978 de werkelijke sterkte vergeleken met 1954 meer dan verdubbeld is238 heeft op dat
ogenblik de achterstand geleid tot overleg met het presidium om te komen tot een
onderzoek naar de vraag op welke wijze verbetering in de werkwijze kan worden verkregen op zodanige wijze dat van onverantwoord lange wachttijden geen sprake meer zal
behoeven te zijn.239 Inmiddels is de mogelijkheid geopend om de maxima bij algemene
maatregel van bestuur te verhogen.240 Daarbij is tevens bepaald dat een dergelijk besluit,
zodra het is vastgesteld, wordt toegezonden aan de voorzitters van de beide Kamers der
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Wet van 5 juli 1972, Stb. 391 (artikel VIII).
Wet van 7 september 1972, Stb. 461 (hoofdstuk II, artikel VII, onder FA)
Hand, II 1971/72, 10 808, p. 9 (Verslag van openbaar gehoor).
Handelingen II 1971/72, 10 808, nr. 12 (brief van de minister van justitie)
Idem, nr. 34 (amendement van Schaik c.s.).
Handelingen II 1971/72, p. 3084.
Handelingen II 1973/74, 12 600, hfdst.VI, nr. 2 (MvT), p. 26.
Wet van 2 juni 1976, Stb. 321.
Eén voorzitter, 8 ondervoorzitters, 13 leden, 1 griffier, 2 gerechtsauditeurs en 40 overige personeelsleden.
239 Handelingen II 1978/79, 15300, hfdst.VI, nr. 2 (MvT), p. 47.
240 Wet van 17 oktober 1978, Stb. 564, waarbij in een aan artikel 31 van de Beroepswet toegevoegd tweede lid wordt verwezen naar artikel 5a van de Wet op de samenstelling van de
burgerlijke gerechten.
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Staten-Generaal en dat het niet eerder in werking zal treden dan nadat twee maanden
zijn verstreken sinds de datum van uitgifte van het staatsblad waarin het is geplaatst.
Blijkens een advies van de Staatscommissie Herziening Rechterlijke Organisatie bestaat
daartegen geen bezwaar van principiële aard en biedt dit de mogelijkheid tot een slagvaardig beleid zonder te anticiperen op een wetswijziging, zoals in de praktijk geschiedt
en daardoor tevens tot het opheffen van het nadeel dat de volksvertegenwoordiging niet
wordt ingeschakeld.241 Voor de Centrale Raad van Beroep is van deze mogelijkheid gebruik
gemaakt in 1986, waarbij het maximum is vastgesteld op 11 ondervoorzitters en 24
leden.242 Volgens de nota van toelichting is het wettelijk toegestane maximum al in 1984
bereikt en vertoont de werklast van de Centrale Raad van Beroep de laatste jaren een
aanmerkelijke stijging. Zo is het aantal aangebrachte zaken sinds 1978 met 50% gestegen
maar ondanks het feit dat in dezelfde periode, mede dankzij een verhoging van het aantal
gerechtsauditeurs en gerechtssecretarissen, ook het aantal afgedane zaken met ongeveer
50% is toegenomen, is de werkvoorraad gestegen van 3000 zaken in 1978 tot ruim 8000
in 1984. Deze regeling waarbij het maximum wordt vastgesteld bij formele wet met de
mogelijkheid om af te wijken, is in 1992 weer komen te vervallen.243 In de plaats daarvan
worden de maximale aantallen rechters bij koninklijk besluit vastgesteld.Voor de Centrale
Raad van Beroep heeft dit op dat ogenblik niet tot wijziging van de maxima geleid.244
Deze regeling is echter van korte duur. Met de voltooiing van de eerste fase herziening
rechterlijke organisatie is de regeling van de maximale aantallen uit de Beroepswet verdwenen. Bij die gelegenheid is tevens het parttime rechterschap als bijzondere vorm van
het plaatsvervangend lidmaatschap ingevoerd. Feitelijk is de Centrale Raad van Beroep
verder gegroeid, zozeer dat, vergeleken met 1978, in 2002 een verdere verdubbeling van
het aantal met rechtspraak belaste rechterlijke ambtenaren heeft plaats gevonden. Berekend in fte’s bestaat de formatie op het moment van schrijven van deze bijdrage inclusief
vacatures uit 45,13 rechters, 30,27 gerechtsauditeurs en 93,26 ondersteunend personeel,
in totaal 165,33. De met rechtspraak belaste rechterlijke ambtenaren kennen één president, 15 vice-presidenten, van wie 5 in de hoedanigheid van coördinerend vice-president, en 27 raadsheren.
2.1.7.

Tot slot

Nog voordat één zaak is behandeld is de Raad op 18 juni 1903 in pleno in audiëntie
ontvangen door koningin-moeder Emma. Deze ontvangst heeft op verzoek van de voorzitter plaats gevonden. In een brief van 13 juni 1903 schrijft de hofmaarschalk aan de
voorzitter:
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Handelingen II, 1977/78 14 988, nr. 4 (advies van 23 maart 1977).
KB van 25 juni 1986, Stb. 367, ingetrokken bij KB van 24 juni 1992, Stb. 330 (artikel X).
Wet van 3 juni 1992, Stb. 278 (artikel XVIII., onder P)
KB van 24 juni 1992, Stb. 332: maximaal 11 ondervoorzitters en maximaal 24 leden.
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“Naar aanleiding van Uw schrijven d.d. 5 juni j.l. BW104 heb ik de eer
UwelEdelGestrenge, onder toezending van nevensgaande persoonlijke invitatiekaart voor eene Matinée ten Hove, op 18 dezer, beleefd te verzoeken mij
zoo mogelijk eenigszins spoedig, te willen mededelen de namen der leden en
van den griffier van den Centralen Raad van Beroep, ten einde mij in de gelegenheid te stellen aan genoemde heeren, eveneens uitnoodigingen te kunnen
doen toekomen voor die Matinée.”245
De eerste openbare terechtzitting heeft plaats gevonden op 15 april 1903, welke zitting is
gewijd aan de beëdiging van de voorzitters van de raden van beroep.246 Daarom is voor
de viering van het honderdjarig bestaan van de Centrale Raad van Beroep gekozen voor
deze datum als uitgangspunt.
2.2.

Huisvesting

De omvang en de aard van de werkzaamheden van de Centrale Raad van Beroep zijn
niet alleen van betekenis voor de personele bezetting maar eveneens voor de huisvesting.
De keuze van Utrecht als zetel van de Centrale Raad van Beroep leverde geen probleem
op omdat de gemeente Utrecht in 1903 het door haar gehuurde pand Trans 10 om niet
aan het Rijk in bruikleen heeft gegeven tot 1 januari 1910.247 Aangezien sprake is van een
geheel nieuwe instelling wordt het wenselijk geoordeeld “de bestemming van het
gebouw voor het publiek aan te duiden”.248 In 1909 is volgens de minister het gebouw in
het algemeen voor het doel nog geschikt, maar enige jaren later brengt de voorzitter van
de Centrale Raad van Beroep naar voren dat er te weinig ruimte is: er is geen vertrek
voor de ondervoorzitter en geen ruimte voor het opbergen van archiefstukken.249
In 1913 bericht de minister van justitie de gemeente Utrecht dat de Centrale Raad van
Beroep meer ruimte behoeft en dat de Trans 10 te klein zal blijken te zijn “wanneer een-

245 Koninklijk Huisarchief: archief hofmaarschalk van koningin-moeder Emma, correspondentieregister 1903 (inv. no. A47a-VI-1). In het register van de hofmaarschalk ‘audiëntie heren’(inv.
no. A47a-IV-39) heeft de hofmaarschalk toegevoegd ‘geappointeerd voor matinee 18.6.1903’
met de opmerking ‘kwart voor drie is Raad in pleno afzonderlijk ontvangen’. Blijkens het
journaal van de hofmaarschalk over de periode 1901-1903 (inv. no. A47a-VI-132) blijkt dat
op 18 juni ’s middags van 3-5 uur in de tuin van Soestdijk een zogenaamde ‘gardenparty’
plaatsvond met ca. 300 geïnviteerde dames en heren. Het is aannemelijk dat de leden van de
Centrale Raad van Beroep ook daarbij aanwezig waren.
246 Werker (1903), p. 5-16.
247 Briefwisseling tussen de minister en de Vz van de CRvB (5 februari 1909). Nationaal Archief
(NA) toegangsnr. 2.09.39 (CRvB): inv. nr. 208. Zie ook Handelingen II 1902/03, 96, MvT en
MvA.
248 Brief van de hoofdingenieur voor de Gevangenissen en Gerechtsgebouwen aan de Vz van de
CRvB van 8 mei 1903, waarbij hij opmerkt dat wegens problemen om naast de ingang een
voorziening aan te brengen het opschrift is aangebracht op het glazen bovenpaneel boven de
voordeur en daaraan toevoegt dat het kan worden verwijderd indien er bezwaren bestaan.
249 Brief Vz aan minister van 26 oktober 1912. NA als aangegeven in noot 247.
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maal de werkzaamheden van het College, ter uitvoering van de Ziektewet en de Invaliditeitswet in vollen omvang zullen moeten worden uitgevoerd”. De minister koppelt daaraan het verzoek om een meer geschikt gebouw aan het Rijk in bruikleen te geven en
wijst daarbij op het sociëteitsgebouw Sic Semper met het verzoek “of de gelegenheid niet
ware te benutten dit gebouw in handen te krijgen, hetzij door huur of door aankoop,
met het doel het voor huisvesting van den Centralen Raad van Beroep te bestemmen”.250
De gemeente is evenwel niet genegen hogere uitgaven te doen ten behoeve van de
Centrale Raad van Beroep. Onderhandelingen leiden er ten slotte toe dat de gemeente zal
trachten genoemd gebouw, Trans 19, in handen te krijgen en dat het Rijk zich verbindt
tot het betalen van een jaarlijkse huursom bij de bepaling van de hoogte waarvan rekening zal worden gehouden met de omstandigheid dat “de beschikbaarstelling van het
tegenwoordige gebouw kosteloos geschiedt”. Nadat de gemeente Utrecht het perceel Sic
Semper heeft aangekocht besluit de gemeenteraad van Utrecht op 14 mei 1914 het te verhuren aan het Rijk voor de tijd van 10 jaren.251 Weliswaar is na een eerdere verlenging
van de bruikleenovereenkomst ingaande 1 januari 1914 het pand Trans 10 wederom aan
het Rijk in bruikleen gegeven voor de huisvesting van de Centrale Raad van Beroep
maar daarvan is slechts gebruik gemaakt om de tijd voor verbouwing en inrichting te
overbruggen. In januari 1915 is de Raad naar de overkant verhuisd en heeft zijn intrek
genomen in het pand Trans 19.252
De Centrale Raad van Beroep wordt niet de enige bewoner van dit grotere pand. Medebewoners zijn de raad van beroep te Utrecht, de Voogdijraad en de raad van beroep voor
de directe belastingen terwijl er tevens een inwonende conciërge is. Het ziet ernaar uit
dat deze samenwoning niet steeds tot ieders vreugde heeft gewerkt. Nadat eerst enige
problemen tussen de Raad en de raad van beroep over het gebruik van de enige zittingszaal op een vaste dag zijn opgelost, wekt de mededeling van de voorzitter van de Raad
aan de voorzitter van de raad van beroep,“dat ter besparing van gas, gedurende de avonduren, het gebouw om 6 uur zal worden gesloten” bij laatstgenoemde kennelijk wrevel. In
zijn schriftelijke reactie stelt hij, “dat het niet aan u, maar aan mij ter beoordeling staat,
wanneer het werk van den Raad van Beroep te Utrecht is afgelopen en de bureaux dus
kunnen worden gesloten”.253 Maar ook met de Voogdijraad lijkt de verhouding wat stroef,

250 Correspondentie tussen minister van justitie en gemeente Utrecht. Het Utrechts Archief
(HUA), archief gemeentebestuur van Utrecht 1911-1967, inv. nr. –2.07.11082.637.
251 Het is gekocht op een openbare verkoping op 31 januari 1914 tegen een prijs van ƒ 67.000,–
van de sociëteit Sic Semper in liquidatie en verhuurd tegen een huurprijs van ƒ 4000,– per
jaar voor de tijd van 10 jaren, ingegaan 17 maart 1914 en eindigende 16 maart 1924. Op verzoek van de minister is als ontbindende voorwaarde in de huurovereenkomst onder meer
opgenomen dat zij zal eindigen op de dag waarop “de Wet de Gemeente Utrecht niet meer
mocht aanwijzen als zetel van den Centralen Raad van Beroep of dezen Raad zelf geheel
mocht doen verdwijnen”. HUA, archief gemeentebestuur Utrecht 1814-1969, inv. nr.
1.2.V67X.152.
252 Op de datum van ingang van de huur was het gebouw nog in gebruik voor Belgische oorlogsvluchtelingen, zoals de Vz blijkens een brief aan de MvJ persoonlijk heeft geconstateerd..
NA: als noot 247.
253 Briefwisseling van 23 en 26 februari 1917. NA: idem.
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zoals blijkt uit een afwijzend advies van de voorzitter van de Centrale Raad van Beroep
aan de minister in verband met een verzoek om een kamer voor een ambtenaar:254
“De boefjes die worden opgeroepen zouden dan vrijelijk hun slag kunnen
slaan op onze bureaux, daar bij absoluut gemis aan politie op hen geen toezicht kan worden uitgeoefend. (…) Thans komt bedoelde ambtenaar – die niet
van eenige arrogantie is vrij te pleiten – (…) niet meer dan eens per maand
(…) doch zou hij hier vrijwel dagelijks resideren. (…) De voogdijraad met de
opgeroepen schreeuwende kinderen en klagende moeders vergezeld van
grootmoeders, die ontrouwe vaders met hare nagels bedreigen, geeft hier reeds
ellende genoeg.”
Het verzoek is door de minister afgewezen.
In 1917 is de raad van beroep te Utrecht opgeheven en is Utrecht nevenzittingsplaats
geworden van de raad van beroep te Den Haag. Als gebouw waarin de terechtzittingen
van die raad worden gehouden wordt door de minister het gebouw van de Centrale
Raad van Beroep aangewezen.255
De Trans 19 te Utrecht is lange tijd de zetel van de Centrale Raad van Beroep gebleven.
De huur is telkens verlengd. De inwoning wordt in de loop der tijd beëindigd waardoor
een tweede zittingszaal en meer werkruimten ter beschikking komen. Maar ook dat blijkt
na verloop van tijd onvoldoende. In 1979 is de Raad daarom verhuisd naar de Maliebaan
31 welke ruimte geleidelijk is uitgebreid door het in gebruik nemen van naastgelegen
panden.256 Daar heeft men de beschikking over drie zittingszalen. Onlangs, in 2000, is de
Raad verhuisd naar het gerechtsgebouw Utrecht aan het Vrouwe Justitieplein 1. Maar
voor hoe lang, aangezien de rechtbank meer ruimte nodig heeft? Reeds is een nieuwe
ruimte gevonden.
De huisvesting moet ook ingericht zijn op het ontvangen van publiek. De wet geeft aan
hoe lang de griffie geopend moet zijn. Die openingstijd is krachtens de oude Beroepswet
bepaald op ten minste zes uren elke dag maar in elk geval op zittingsdagen een uur voordat de zitting aanvangt.257 Hieraan is gevolg gegeven in een bekendmaking van voorzitter
en griffier, luidende als volgt:258
“De Centrale Raad van Beroep heeft bepaald dat ’s Raads griffie, gevestigd te
Utrecht, Trans no 10. zal geopend zijn van des morgens 9 uren tot des namiddags 4 uren en zulks dagelijks, behalve op de Zondagen en algemeen erkende
Christelijke feestdagen.”
254 Brief van september 1917. NA: idem.
255 Op grond van artikel 4, derde lid, van het KB van 11 juni 1917, Stb. 460.
256 Ten slotte zijn in gebruik Maliebaan 27-35 (31 omvat eigenlijk 29-33) en 25, een afzonderlijk
pand dat geen rechtstreekse verbinding met de overige heeft.
257 KB van 22 januari 1903, Stb. 38 (Beroepsbesluit) (artikel 61).
258 Bekendmaking van 9 juni 1903, Stcrt. 1903, nr. 134.

44

Sdu Uitgevers

jubileumboek CRvB 25-03-2003 17:54 Pagina 45

1. Geschiedenis en organisatie van de Centrale Raad van Beroep

Voor het gebouw Trans 19 is de openingstijd ingekort tot 15.00 uur.259 Later wordt de
openingstijd voor de zaterdagen beperkt tot ten minste drie uren en wordt koninginnedag gelijkgesteld met de zondag.260 Ingevolge de nieuwe Beroepswet houdt de griffier de
griffie open op de uren door de Raad bepaald maar ten minste zes uur per dag en op
zaterdag ten minste vier uur maar in elk geval tot 13.00 uur.261 De verplichte openingstijd voor een zitting is dan tot een half uur ingekort. Later is de griffie op zaterdagen
gesloten en wordt voor de algemeen erkende feestdagen aangesloten bij de Algemene termijnenwet.262 Deze regeling geldt nog steeds. Wel wordt er nu rekening mee gehouden
dat ook de Centrale Raad van Beroep op zaterdagen en zon- en feestdagen een zitting
kan houden in welk geval dan ook de griffie geopend moet zijn.
Literatuur
BEUMER, mr. dr. E.J., 1945. Het recht in verdrukking. Ervaringen uit den bezettingstijd.
Rede gehouden door Mr. Dr. E.J. Beumer, Voorzitter van den Centralen Raad van
Beroep, ter openbare zitting van 8 mei 1945. Utrecht, p. 1-36.
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onder 6b).
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BIJLAGE A:

Overzicht van de wetten over de toepassing waarvan de Centrale
Raad van Beroep oordeelt in (hoger) beroep
Dit overzicht bevat in chronologische volgorde de wetten over de toepassing waarvan de
Centrale Raad van Beroep in alle of enkele gevallen oordeelt of heeft geoordeeld in eerste en enige aanleg – B – of in hoger beroep – HB. B/HB duidt erop dat in bepaalde
gevallen naast hoger beroep ook rechtstreeks beroep op de Centrale Raad van Beroep
mogelijk is.
In de oude pensioenwetgeving spreekt de Centrale Raad van Beroep in eerste en enige
instantie recht; per 1 januari 1966 is daarin verandering gekomen. Bij de desbetreffende
wetten is dit aangegeven met (B)HB. Deze aanduiding is eveneens gehanteerd in de
gevallen waarin aanvankelijk in eerste instantie is geoordeeld door een scheidsgerecht dan
wel waarin eerst (ook) sprake is geweest van rechtstreeks beroep op de Centrale Raad van
Beroep en later alleen van hoger beroep. Dit laatste is onder meer het geval geweest terzake van besluiten ten aanzien van (militaire) ambtenaren in administratief beroep genomen.
Bij elke wet is de datum van inwerkingtreding vermeld. Indien aan een wet terugwerkende
kracht is verleend, is die datum aangehouden. Tevens, voorzover daarvan sprake is, is de
datum vermeld waarop het desbetreffende voorschrift is ingetrokken, vervallen of van
titel veranderd. Daarbij zijn overgangsbepalingen buiten beschouwing gelaten. Wetten
waarbij uitsluitend in de lijst opgenomen voorschriften zijn gewijzigd, zijn niet afzonderlijk vermeld. Het symbool (*) geeft aan dat slechts in beperkte mate beroep mogelijk is.
De aanzienlijke uitbreiding van het aantal voorschriften per 1 januari 1994 is het gevolg
van het verdelen van de zaken over de verschillende hoger-beroepsinstanties in het kader
van de voltooiing eerste fase herziening rechterlijke organisatie. Sedertdien is buiten de
ambtenarenzaken de bijlage van de Beroepswet bepalend voor de beantwoording van de
vraag ten aanzien van welke voorschriften de Centrale Raad van Beroep in hoger beroep
bevoegd is.
Uitvoeringsvoorschriften, waaronder begrepen die ter uitvoering van de Ambtenarenwet
(artikel 125) en de Militaire Ambtenarenwet (artikel 12), zijn niet afzonderlijk opgenomen.Volstaan is in dit overzicht met het vermelden van regelingen die zijn opgenomen in
wetten in formele zin met uitzondering van wetten waarbij uitsluitend renten, uitkeringen, pensioenen of dergelijke, al dan niet tijdelijk, zijn verhoogd. Evenmin zijn opgenomen de diverse verdragen, met name op het terrein van de sociale verzekering, waarmee
rekening dient te worden gehouden bij de toepassing van de nationale wetgeving.
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Ongevallenwet 1901263
Invaliditeitswet264
Wet tot instelling eener bijzondere rechtspraak in distributie
en andere crisiszaken265
Ouderdomswet 1919267
Pensioenwet voor de Zeemacht 1922268
Pensioenwet voor de landmacht 1922269
Ongevallenwet 1921270
Pensioenwet 1922271 272
Militaire Weduwenwet 1922273
Land- en Tuinbouwongevallenwet 1922274
Pensioenwet voor het personeel der Koninklijke marinereserve 1923275
Pensioenwet voor het reserve-personeel der Landmacht 1923276
Pensioenwet voor de vrijwilligers bij den landstorm 1925277
Pensioenwet voor de spoorwegambtenaren 1925278
Ziektewet

HB
HB

14.12.1902
03.12.1913

01.10.1921
01.01.2002

B/HB
HB
(B)HB
(B)HB
HB
B
(B)HB
B/HB

16.12.1918
03.12.1919
01.01.1920
01.01.1920
01.10.1921
01.07.1922
01.07.1922
01.11.1922

266)
01.01.1991
01.06.2001
01.06.2001
01.07.1967
01.01.1966
01.01.1996
01.01.1967

(B)HB
(B)HB
(B)HB
B
(B)HB

16.08.1923
16.08.1923
01.07.1925
01.10.1925
01.08.1929

01.06.2001
01.06.2001
01.06.2001
11.03.1967

263 Zie verder bij Ongevallenwet 1921.
264 Ingetrokken bij de Invoeringswet Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen (art.
131).
265 In deze zaken treedt de Centrale Raad van Beroep op als Centraal Distributiegerecht. Zie ook
hoofdstuk 1, paragraaf 1.5.
266 Naar aanleiding van vragen over de intrekking van deze regeling heeft de regering geantwoord, dat de wet betrekking heeft op nog niet ingetrokken regelingen en de wet betreffende
de crisisrechtspraak ook geen bepaling inhoudt, dat zij bij het ophouden van de destijds
bestaande omstandigheden zal komen te vervallen. De regering meent dat die wet niet
behoort te worden ingetrokken, doch alleen door feitelijke buiteneffectstelling van de wet van
3 augustus 1914 (Stb. 344) haar practische betekenis zal verliezen, om echter, mochten deze
wetten te enigertijd weder worden toegepast, automatisch wederom kracht te verkrijgen
(Handelingen I, 1889 p. 425 (MvA))
267 Ingetrokken bij de Wet van 1 juli 1987, Stb. 364 (art. I, onder D).
268 Ingetrokken bij artikel 7 van de Kaderwet militaire pensioenen, waarvan de inwerkingtreding
is geregeld bij KB van 29 mei 2001, Stb. 260.
269 Idem.
270 Nieuwe citeertitel van de Ongevallenwet 1901 ex artikel XCIV van de Wet van 2 mei 1921,
Stb. 700, bij herplaatsing met doorlopende nummering in Stb. 1921, 819. Ingetrokken bij de
Liquidatiewet ongevallenwetten (art. 3, eerste lid).
271 Zie verder bij Algemene burgerlijke pensioenwet.
272 Niet zijn opgenomen wetten inzake uitbreiding werking Pw 1922, zoals ten aanzien van het
personeel van de N.V. Nederlandsche Machinefabriek “Artillerie-Inrichtingen” ingaande
1 december 1953.
273 Ingetrokken bij de Wet privatisering ABP (art. 77).
274 Ingetrokken bij de Liquidatiewet ongevallenwetten (art. 3, eerste lid).
275 Zie noot 268.
276 Zie noot 268.
277 Zie noot 268.
278 Zie verder Spoorwegpensioenwet.
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Ambtenarenwet 1929279 280
Militaire Ambtenarenwet 1931281
Wet regeling personeel geneeskundige dienst landmacht282
Wet militair onderwijs landmacht283
Bevorderingswet voor de zeemacht 1902284
Bevorderingswet voor de landmacht 1902285
Wet voor het reservepersoneel der landmacht 1905286
Wet voor de Koninklijke marine-reserve287
Wet bevordering en ontslag officieren-vlieger bij de zeemacht288
Wet op de Rijksverzekeringsbank en de Raden van
Arbeid 1933 (*)289
Mijnwerkersinvaliditeitswet290
Wet regeling pensioenen officieren Koninklijke marine-reserve291
Wet regeling pensioenen reserve-officieren Koninklijke
landmacht292

B/HB
(B)HB
B
B
B
B
B
B
B

01.03.1933
01.03.1933
01.03.1933
01.03.1933
01.03.1933
01.03.1933
01.03.1933
01.03.1933
01.03.1933

B
HB
(B)HB

01.03.1934
01.01.1936
11.01.1939

(B)HB

11.01.1939

01.01.1994
01.01.1955
01.01.1955
01.01.1955
01.01.1955
01.01.1955
01.01.1955
01.08.1956
01.01.1967
01.06.2001

279 Ingevolge de Wet van 26 september 1984, Stb. 461, oordeelt de CRvB uitsluitend nog in
hoger beroep.
280 Ingevolge artikel IV, onder H, van de Wet van 16 december 1993, Stb. 650, Ambtenarenwet
geheten. Zie verder aldaar.
281 Ingevolge de Wet van 20 april 1985, Stb. 617, oordeelt de CRvB uitsluitend nog in hoger
beroep.
282 Wet van 2 augustus 1880, Stb. 145 tot regeling van de betrekkingen en rangen, de opleiding
en de bevordering van het personeel der geneeskundige dienst bij de landmagt. Beroep staat
open door het in werking treden van de MAW. Ingetrokken bij de Wet bevordering en ontslag beroepsofficieren (art. 125).
283 Wet van 21 juli 1890, Stb. 126, tot regeling van het Militair Onderwijs bij de Landmacht, voor
zover daarbij de opleiding voor den officiersrang en hoogere vorming van den officier zijn
betrokken.
284 Beroep staat open door het in werking treden van de MAW. Ingetrokken bij de Wet bevordering en ontslag beroepsofficieren (art.125). Zie verder aldaar.
285 Idem.
286 Zie verder Wet voor het reservepersoneel der krijgsmacht.
287 Idem.
288 Wet van 15 mei 1931, Stb. 193 tot wijziging van de voorschriften betreffende de bevordering
en het ontslag van officieren-vlieger bij de zeemacht. Zie verder noot 284.
289 De citeertitel van deze wet is bij artikel I, onder J, van de Wet van 31 mei 1956, Stb. 297
(Wijziging bepalingen inzake de Rijksverzekeringsbank) gewijzigd in Wet op de Sociale
Verzekeringsbank en de Raden van Arbeid. Zie verder aldaar.
290 Ingetrokken met het in werking treden van de WAO ingevolge de Wet van 2 februari 1967,
Stb. 101 (art. 21).
291 Wet van 22 december 1938, Stb. 504, tot regeling van de pensioenen voor officieren der
Koninklijke marine-reserve, die zich – ter aanvulling van een bij de Koninklijke Marine
bestaand tekort aan beroepsofficieren – krachtens een daartoe door hen gesloten vrijwillige
verbintenis voor onbepaalde tijd in actieven dienst bevinden, alsmede voor hunne weduwen
en wezen. Ingetrokken bij de Kaderwet militaire pensioenen (art. 7).
292 Wet van 22 december 1938, Stb. 505, tot regeling van de pensioenen voor reserve-officieren
der Koninklijke landmacht, die zich – ter aanvulling van een bestaand tekort aan beroeps-officieren – krachtens een daartoe gesloten verbintenis in actieven dienst bevinden met bestemming om naar het korps beroeps-officieren bij het leger hier te lande over te gaan, alsmede
voor hunne weduwen en wezen..
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Kinderbijslagwet293
Luchtbeschermingsongevallenverzekering294
Besluit tot tijdelijke bevordering in oorlogstijd295
Besluit militairen der Zeemacht te bevorderen296
Wet verzekering ongevallen als gevolg van oorlogshandelingen297
Wet buitengewoon pensioen 1914-1918298
Wet buitengewoon pensioen 1940-1945
Wet sociale verzekering reserve-politie 299
Wet diensttijd bezetting Koninklijke Landmacht300
Bijzondere pensioenwet reserve-personeel landmacht 1949,
Stb. J 344 301
Werkloosheidswet302
Kindertoelagewet voor gepensioneerden303
Wet regelingen militair pensioen tijdens de bezetting304
Wet voorzieningen vrouwelijke militairen305
Wet op de noodwachten
Wet immunisatie militairen
Coördinatiewet Sociale Verzekering

B/HB
HB
B
B
HB
(B)HB
B
HB
B

01.05.1940
03.01.1941
05.05.1945
05.05.1945
21.02.1946
01.01.1947
29.09.1947
01.04.1948
20.05.1948

01.01.1963
20.03.1949
01.01.1955
01.01.1955
01.07.1967
01.06.2001

(B)HB
(B)HB
HB
(B)HB
B
B/HB
(B)HB
HB

22.09.1949
01.11.1949
01.01.1950
02.12.1950
01.07.1952
01.08.1952
17.09.1953
01.01.1954

01.06.2001
01.01.1987
01.01.1963
01.06.2001
01.01.1955

01.08.1952
01.09.1956

293 Citeertitel gewijzigd bij de Wet van 26 april 1962, Stb. 161 (aanpassing Kinderbijslagwet) (art.
XXI) in: Kinderbijslagwet voor loontrekkenden. Zie verder aldaar.
294 Besluit van de S-G van sociale zaken en binnenlandse zaken betreffende de instelling van een
luchtbeschermingsfonds.Verord.-blad 1941, nr. 13.
295 In Londen uitgevaardigd wetsbesluit: KB van 11 april 1942, Stb. C 30, houdende bepalingen,
dat in tijden van oorlog, oorlogsgevaar of andere buitengewone omstandigheden de officieren
en reserve-officieren, die een functie vervullen, welke het bekleden van een bepaalde rang
noodzakelijk doen zijn, tijdelijk tot die rang worden bevorderd. Beroep feitelijk eerst mogelijk
na de bevrijding van Nederland. Ingetrokken bij de Wet bevordering en ontslag beroepsofficieren (art. 125). Zie verder aldaar.
296 In Londen uitgevaardigd wetsbesluit: KB van 11 mei 1944, Stb. E 30, houdende opening van
de mogelijkheid militairen der Zeemacht te bevorderen. Zie verder voorgaande noot.
297 Wet van 1 maart 1946, Stb. G 46, betreffende ongevallenverzekering van werknemers, die bij
hun arbeid in ernstige mate aan het gevaar bloot staan te worden getroffen door ongevallen,
welke als gevolg van oorlogshandelingen plaats hebben. Ingetrokken bij de Liquidatiewet
ongevallenwetten (art. 3, eerste lid).
298 Zie noot 268.
299 Zie verder Wet op de noodwachten.
300 Wet van 8 april 1948, Stb. I 141, houdende regelen inzake de voor pensioen geldige diensttijd
en de pensioengrondslag van tijdens de bezetting op wachtgeld gestelde, dan wel gepensionneerde militairen der Koninklijke Landmacht. Ingetrokken bij de Wet rechtsgevolgen bezettingsmaatregelen rechtstoestand militairen. Zie verder aldaar.
301 Zie noot 268.
302 Per 1 januari 1987 is onder dezelfde naam een nieuwe Werkloosheidswet (Wet van 6 november 1986, Stb. 566) ingevoerd. Zie aldaar.
303 Ingetrokken bij de Wet van 26 april 1962, Stb. 161 (Aanpassing Kinderbijslagwet) (art. XXIII).
304 Wet van 4 november 1950, Stb. K 479, tot nadere vaststelling van de regelingen op het gebied
van militaire pensioenen, welke gedurende de vijandelijke bezetting zijn uitgevaardigd (…..).
Zie verder noot 268.
305 Wet van 29 mei 1952, Stb. 319, houdende voorzieningen ten aanzien van vrouwelijke militairen. Ingetrokken bij de Wet bevordering en ontslag beroepsofficieren (art. 125). Zie verder
aldaar.
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Centrale Raad van Beroep 1903-2003
Pensioenwet bijzondere groepen reservepersoneel 1956306
Wet beperking cumulatie pensioen en inkomsten307
Wet bevordering en ontslag beroepsofficieren308
Wet voor het reserve-personeel der krijgsmacht309
Algemene ouderdomswet
Wet op de Sociale Verzekeringsbank en de Raden van Arbeid (*)310
Wet rechtsgevolgen bezettingsmaatregelen rechtstoestand
militairen311
Wet buitengewoon pensioen zeelieden-oorlogsslachtoffers
Wet toekenning uitkering en pensioen aan gewezen politieke
ambtsdragers312
Wet toekenning uitkering en pensioen aan gewezen leden der
Staten-Generaal313
Algemene Weduwen- en Wezenwet
Kinderbijslagwet voor rentetrekkers314
Wet pensioenen personeel Koninklijke Hofhouding
Algemene Kinderbijslagwet
Kinderbijslagwet voor kleine zelfstandigen315
Wet instelling Bijstandskorps Nederlands Nieuw-Guinea316
Kinderbijslagwet voor loontrekkenden317
Interimwet invaliditeitsrentetrekkers318
Wet gewetensbezwaren militaire dienst (*)
Wet Werkloosheidsvoorziening

(B)HB
B
(B)HB
(B)HB
HB
B

01.01.1954
01.01.1954
01.01.1955
01.01.1955
01.08.1956
01.08.1956

01.06.2001
01.01.1966
01.01.1986
01.01.1986

(B)HB
B

01.09.1956
01.09.1956

B

01.09.1956

01.01.1966

B
HB
HB
(B)HB
HB
HB
HB
HB
HB
(B)HB
HB

01.09.1957
01.10.1959
01.10.1959
01.07.1960
01.08.1962
01.08.1962
20.09.1962
01.01.1963
01.01.1963
01.12.1964
01.01.1965

01.01.1966

01.04.1988

01.01.1963

01.01.1980
01.01.1980
01.07.1967
319

)

306 Zie noot 268.
307 Buiten toepassing ten aanzien van (militaire) ambtenaren ingevolge de Algemene burgerlijke
pensioenwet.
308 Zie verder Wet bevordering en ontslag beroepsofficieren 1985.
309 Zie verder Wet voor het reserve-personeel der krijgsmacht 1985.
310 Bij Wet van 26 november 1987, Stb. 533, houdende samenvoeging van de Raden van Arbeid
en de Sociale Verzekeringsbank tot één organisatie is (artikel 81) de citeertitel gewijzigd in
Wet op de Sociale Verzekeringsbank. Zie verder aldaar.
311 Wet van 8 maart 1956, Stb. 132, tot bepaling van de rechtsgevolgen van maatregelen, in bezette
Nederlands gebied genomen met betrekking tot de rechtstoestand van militairen der Koninklijke Landmacht..
312 Zie verder Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers.
313 Idem.
314 Beroepsregeling ingevoerd bij de AWW (artikel 75, eerste lid, onder L). Ingetrokken bij de
Wet van 26 april 1962, Stb. 161 (Aanpassing Kinderbijslagwet) (art. XXII).
315 Mogelijkheid tot het instellen van beroep en wijziging citeertitel bij de Wet van 26 april
1962, Stb. 161 (Aanpassing Algemene Kinderbijslagwet) (artikel XXXIII). In werking getreden
ingevolge KB van 23 juli 1962, Stb. 256 (artikel 2, tweede lid). Ingetrokken bij de Wet van
20 december 1979, Stb. 709, houdende nadere wijzigingen van AKW en andere wetten
(samenvoeging bestaande kinderbijslagregelingen) (art. III)
316 Wet van 25 mei 1962, Stb. 196, houdende instelling van een Bijstandskorps van burgerlijke
ambtenaren, dat bestemd is voor de dienst in Nederlands Nieuw-Guinea.
317 Ingetrokken bij de Wet van 20 december 1979, Stb. 709, houdende nadere wijzigingen van
AKW en andere wetten (samenvoeging bestaande kinderbijslagregelingen) (art. II)
318 Ingetrokken bij de Wet van 2 februari 1967, Stb. 101 (art. I, onder H).
319 Vervallen ingevolge artikel XVI van de Wet van 24 december 1997, Stb. 789 (Veegwet SZW
1997), maar het KB waarbij deze bepaling in werking moet treden is nog niet verschenen.
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1. Geschiedenis en organisatie van de Centrale Raad van Beroep
Liquidatiewet invaliditeitswetten320
Ziekenfondswet
Algemene burgerlijke pensioenwet321
Algemene militaire pensioenwet322
Uitkeringswet gewezen militairen
Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers
Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening militairen
Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering
Wet buitengewoon militair pensioen 1914-1918323
Spoorwegpensioenwet324
Liquidatiewet ongevallenwetten
Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten
Wet Sociale Werkvoorziening325
Deltaschadewet (*)
Wet uitkering vervolgingsslachtoffers 1940-1945
Algemene Arbeidsongeschiktheidswet
Wet verbetering rechtspositie verzetsmilitairen
Liquidatiewet ouderdomswet 1919326
Wet voorzieningen instandhouding lonen en andere arbeidsvoorwaarden327
Wet uitkering wegens vrijwillig vervroegd uittreden328
Inhoudingswet overheidspersoneel 1982329
Wet rechtstoestand dienstplichtigen330
Wet buitengewoon pensioen Indisch verzet
Wet uitkeringen burger-oorlogsslachtoffers 1940-1945
Wet bevordering en ontslag beroepsofficieren 1985331
Wet voor het reserve-personeel der krijgsmacht 1985332
Wet arbeid gehandicapte werknemers
Wet buitengewoon pensioen Indisch verzet
Invoeringswet stelselherziening sociale zekerheid
Werkloosheidswet
Toeslagenwet

HB
HB
HB
HB
HB
B
HB
HB
(B)HB
B
HB
HB
HB
HB
B
HB
HB
HB

01.01.1965
01.01.1966
01.01.1966
01.01.1966
01.01.1966
01.01.1966
01.07.1966
01.01.1967
01.01.1947
11.03.1967
01.07.1967
01.01.1968
01.01.1969
10.03.1971
01.01.1973
01.01.1976
01.03.1976
01.01.1978

(B)HB
HB
HB
HB
B
B
HB
HB
HB
B
HB
HB
HB

12.03.1980
01.10.1981
01.01.1982
01.01.1983
01.01.1983
31.03.1984
01.01.1986
01.01.1986
01.07.1986
01.01.1986
01.01.1987
01.01.1987
01.01.1987

01.01.2002
01.01.1996
01.06.2001

01.06.2001
01.01.1994

01.01.1998

01.01.2002
01.01.1982
01.01.1996
01.01.1995
01.05.1997

01.01.1990
01.09.1999

320 Ingetrokken bij de Invoeringswet Wet structuur uitvoeringsorganisaties werk en inkomen (art.
131).
321 Ingetrokken bij de Wet privatisering ABP (art. 77).
322 Ingetrokken bij de Kaderwet militaire pensioenen (artikel 7), in werking getreden bij KB van
29 mei 2001, Stb. 260.
323 Ingetrokken bij de Kaderwet militaire pensioenen (art. 7).
324 Ingetrokken bij de Wet privatisering Spoorwegpensioenfonds (art. 38).
325 Zie verder Wet sociale werkvoorziening.
326 Ingetrokken bij de Invoeringswet Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen (art. 131).
327 Wet van 7 maart 1980, Stb. 81, houdende nadere voorzieningen met betrekking tot de instandhouding van lonen en andere arbeidsvoorwaarden. Zie verder Inhoudingswet overheidspersoneel 1982.
328 Ingetrokken bij de Wet kaderregeling vut overheidspersoneel (artikel 8, eerste lid).
329 Ingetrokken bij de Wet financiële voorzieningen privatisering ABP (art. 64 jo. art. 92).
330 Zie verder Kaderwet dienstplicht.
331 Ingetrokken bij de Wet van 28 december 1989, Stb. 592 (artikel II), aangezien een regeling bij
wet in formele zin grondwettelijk niet meer noodzakelijk is.
332 Bij de Wet van 27 mei 1999, Stb. 279 (artikel I, onder F) is de citeertitel gewijzigd in Wet voor
het reservepersoneel der krijgsmacht. Zie verder aldaar,
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Centrale Raad van Beroep 1903-2003
Wet op de Sociale Verzekeringsbank333
Wet bevordering doorstroming onderwijspersoneel
Wet bevordering doorstroming onderwijspersoneel II
Wet tijdelijke regeling pensioenvoorziening na privatisering
Wet voor het reservepersoneel der krijgsmacht
Wet bijzondere regels uitkering gewezen militairen334
Wet financiering volksverzekeringen
Wet rechtspositionele voorzieningen rampbestrijders
Wet terugdringing beroep op arbeidsongeschiktheidsregelingen
Ambtenarenwet
Noodwet geneeskundigen
Noodwet Arbeidsvoorziening
Amvb-en, bedoeld in diverse onderwijswetten335 (*)
Garantiewet Burgerlijk Overheidspersoneel Indonesië
Wet onderstandsregeling Garantiewet336
Garantiewet Militairen KNIL337
Wet minimumwachtregeling ingevolge de Garantiewet338
Wet Pensioenvoorzieningen KNIL339
Toeslagwet-1954 Indonesische uitkeringen340
Toeslagwet Indonesische pensioenen341
Beperkingswet Nederlandse toeslagen op Indonesische
pensioenen342
Samenloopregeling Indonesische pensioenen343

B
HB
HB
HB
HB
HB
HB
HB
HB
HB
HB
HB
HB
HB
HB
HB
HB
HB
HB
HB

01.04.1988
10.06.1988
07.07.1989
01.01.1989
01.01.1990
01.01.1990
01.01.1990
01.07.1993
01.08.1993
01.01.1994
01.01.1994
01.01.1994
01.01.1994
01.01.1994
01.01.1994
01.01.1994
01.01.1994
01.01.1994
01.01.1994
01.01.1994

HB
HB

01.01.1994
01.01.1994

01.01.1995
01.01.1989
02.01.1990
01.01.1992

333 Zie verder Organisatiewet sociale verzekeringen (art. XXIX jo. Besluit 17 maart 1988, nr.
88/1870, Stcrt. 1988, 63).
334 Wet van 1 oktober 1992, Stb. 573, houdende bijzondere regels met betrekking tot het recht
op uitkering als bedoeld in de Uitkeringswet gewezen militairen (…..). Terugwerkende
kracht.
335 Wet op het basisonderwijs tot 01.08.1998, daarna Wet op het primair onderwijs; Interimwet
op het speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs tot 01.08.1998, daarna Wet op
de expertisecentra; Wet op het voortgezet onderwijs; Wet op het leerlingwezen; Wet op het
hoger beroepsonderwijs; Kaderwet volwasseneneducatie; Wet op de onderwijsverzorging; Wet
op het wetenschappelijk onderwijs; per 17 mei 1995 ingevolge de Wet van 26 april 1995, Stb.
250 (Leemtewet Awb): Wet op het cursorisch beroepsonderwijs; Wet op het hoger onderwijs
en wetenschappelijk onderzoek; Wet op de Nederlandse organisatie voor Wetenschappelijk
onderzoek, per 1 april 2002 Wet educatie en beroepsonderwijs, alles voor zover het gaat om
ministeriële besluiten met betrekking tot de rechtspositie van het onderwijs- en onderzoekspersoneel..
336 Wet van 21 december 1951 (Stb. 592), houdende een onderstandregeling ingevolge artikel 2
Garantiewet Burgerlijk Overheidspersoneel Indonesië. Opgenomen in onderdeel B van de
bijlage van de Beroepswet bij de Wet van 23 december 1993, Stb. 690 (Aanpassingswet Awb III).
337 Wet van 22 juni 1951, Stb. 1951, 239. Opgenomen: zie verder noot 336.
338 Wet van 23 april 1952, Stb. 219. Opgenomen: zie verder noot 336.
339 Wet van 29 mei 1952, Stb. 318. Opgenomen: zie verder noot 336.
340 Wet van 15 augustus 1955, Stb. 401. Opgenomen: zie verder noot 336.
341 Wet van 23 juli 1957, Stb. 319. Opgenomen: zie verder noot 336.
342 Wet van 23 juli 1957, Stb. 318. Opgenomen: zie verder noot 336.
343 Wet van 29 mei 1963, Stb. 212. Opgenomen: zie verder noot 336.
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1. Geschiedenis en organisatie van de Centrale Raad van Beroep
Wet tot goedkeuring overeenkomst overdracht vorderingen344
Vredesverdrag met Japan (uitkeringen aan ex-krijgsgevangenen)345
Protocol (Nederland-Japan) inzake vorderingen van
Nederlanders346
Verdeling Nederlands aandeel opbrengst Birma-spoorweg347
Ordonnantie voorlopige uitkering rehabilitatie
oorlogsslachtoffers348
Ordonnantie definitieve uitkering rehabilitatie
oorlogsslachtoffers349
Regeringsnota achterstallige betalingen oorlogsslachtoffers350
Wet eenmalige uitkering Molukse KNIL-militairen351
Uitkeringswet Indische geïnterneerden352
Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden
volksverzekeringen 1989353
Algemene Bijstandswet354
Wet op de pensioenkamer355
Wet aanpassing uitkeringsregelingen overheveling opslagpremies

HB
HB

01.01.1994
01.01.1994

HB
HB

01.01.1994
01.01.1994

HB

01.01.1994

HB
HB
HB
HB

01.01.1994
01.01.1994
01.01.1994
01.01.1994

HB
HB
HB
HB

01.01.1994
01.01.1994
01.01.1994
01.01.1994

01.01.1996

344 Wet van 18 januari 1956 (Stb. 40), houdende goedkeuring van de op 11 augustus 1954 te
’s-Gravenhage gesloten overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Indonesië inzake overdracht door Indonesië aan Nederland van vorderingen op
Nederlanders. Opgenomen: zie verder noot 336.
345 Uitvoering van artikel 16 van het Vredesverdrag met Japan (Trt. 1951, 134), voor wat betreft
de uitkeringen aan ex-krijgsgevangenen. Opgenomen: zie verder noot 336.
346 Uitvoering van het Protocol tussen het Koninkrijk der Nederlanden en Japan inzake de regeling van het vraagstuk betreffende zekere soorten particuliere vorderingen van Nederlandse
onderdanen, met notawisseling. Opgenomen: zie verder noot 336.
347 De verdeling tussen belanghebbenden van het Nederlandse aandeel in de opbrengst van de
Birma-spoorweg. Opgenomen: zie verder noot 336.
348 Ordonnantie houdende voorzieningen met betrekking tot een voorlopige uitkering ter rehabilitatie van bepaalde groepen oorlogsslachtoffers. Opgenomen: zie verder noot 336.
349 Ordonnantie tot vaststelling van de regelingen met betrekking tot definitieve uitkeringen ter
rehabilitatie van bepaalde groepen oorlogsslachtoffers, en artikel 17 van Regeling C behorende
bij die ordonnantie. Opgenomen: zie verder noot 336.
350 Uitvoering van de regels neergelegd in de regeringsnota inzake het Rapport van de Commissie achterstallige betalingen (TK, zitting 1952-1953, 3107, nr. 1), en de daarop gevolgde
stukken en handelingen, alsmede uitvoering van de regels neergelegd in de door de Ministers
van Buitenlandse Zaken en van Financiën, op advies van de Commissie van Bijstand voor de
rehabilitatie van Indische oorlogsslachtoffers, vastgestelde of alsnog vast te stellen richtlijnen.
Opgenomen: zie verder noot 336.
351 Wet van 2 juli 1980 (Stb. 385), houdende regelen omtrent een eenmalige uitkering aan
bepaalde Molukse gewezen KNIL-militairen en hun weduwen ter zake van over de periode
1 mei 1956 tot 1 januari 1964 gederfd pensioen.
352 Wet van 1 juli 1981, Stb. 477. Opgenomen: zie verder noot 336.
353 Opgenomen in onderdeeel C van de bijlage van de Beroepswet bij de wet van 23 december
1993, Stb, 690 (Aanpassingswet Awb III)
354 Ingetrokken bij de Wet van 12 april 1995, Stb. 200 (Invoeringswet herinrichting Algemene
Bijstandswet); zie verder Algemene bijstandswet.
355 Opgenomen in onderdeel C van de bijlage van de Beroepswet bij Wet van 23 december
1993, Stb. 690 (Aanpassingswet Awb III)
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Centrale Raad van Beroep 1903-2003
Wet betreffende verplichte deelneming in een bedrijfspensioenfonds356
Wet betreffende verplichte deelneming in een beroepspensioenfonds357
Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk
arbeidsongeschikte werkloze werknemers
Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk
arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen
Wet voorzieningen gehandicapten
Wet op de bezoldiging van de rechterlijke ambtenaren358
Wet financiële voorzieningen privatisering ABP
Organisatiewet sociale verzekeringen359
Wet verevening pensioenrechten bij scheiding
AWB en Invoeringswet herinrichting Algemene Bijstandswet
Wet privatisering ABP
Algemene bijstandswet
Invoeringswet herinrichting Algemene Bijstandswet
Tijdelijke wet beperking inkomensgevolgen arbeidsongeschiktheidscriteria360
Algemene nabestaandenwet
Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren
Wet premieregime bij marginale arbeid
Kaderwet dienstplicht
Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen
Uitkeringswet tegemoetkoming twee- tot vijfjarige diensttijd
veteranen
Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten
Organisatiewet sociale verzekeringen 1997361
Wet overheidspersoneel onder de werknemersverzekeringen
Wet gevolgen brutering uitkeringsregelingen
Wet sociale werkvoorziening
Wet inschakeling werkzoekenden
Wet inkomensvoorziening kunstenaars
Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten
Uitkeringswet KNIL-beroepsmilitairen
Arbeidsvoorzieningenwet 1996 (*)362
Wet financiering loopbaanonderbreking363
Wet voor het reservepersoneel der krijgsmacht

HB

01.01.1994

01.01.2000

HB

01.01.1994

01.01.2000

HB

01.01.1994

HB
HB
B
HB
HB
HB
HB
HB
(B)HB
HB

01.01.1994
01.04.1994
01.04.1994
01.05.1994
01.01.1995
01.05.1995
01.01.1996
01.01.1996
01.01.1996
01.01.1996

HB
HB
B
HB
HB
HB

01.01.1996
01.07.1996
01.01.1997
26.02.1997
01.05.1997
31.12.1997

HB
HB
HB
HB
HB
HB
HB
HB
HB
HB
HB
HB
HB

30.12.1997
31.12.1997
01.01.1998
01.01.1998
01.01.1998
01.01.1998
01.01.1998
01.04.1998
01.07.1998
08.08.1998
01.10.1998
01.10.1998
01.09.1999

01.01.1997
01.01.1998

01.01.2002

01.01.2002
01.12.2001

356 Vervallen bij de Wet van 22 december 1999, Stb. 592 (artikel V). Bij invoering bestuurlijke
boete en dwangsom hoger beroep bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven
(Handelingen II 1998/99, 26415, nr. 3 (MvT), p. 21, 45).
357 Idem.
358 Zie verder Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren.
359 Zie verder Organisatiewet sociale verzekeringen 1997.
360 Vervalt per 1 december 2016 (artikel 14).
361 Ingetrokken bij de Invoeringswet Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen (art. 2).
362 Ingetrokken bij de Invoeringswet Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen
(art. 27).
363 In de bijlage bij de Beroepswet vervallen bij de Invoeringswet Wet arbeid en zorg (Wet van
16 november 2001, Stb. 568) (art.VIII jo. art. XXIX).
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1. Geschiedenis en organisatie van de Centrale Raad van Beroep
Kaderwet SZW-subsidies (*)364
Wet op de studiefinanciering365
Wet tegemoetkoming studiekosten366
Wet financiering Abw, IOAW en IOAZ
Kaderwet militaire pensioenen
Wet arbeid en zorg
Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen
Invoeringswet Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en
inkomen
Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de
volksverzekeringen (*)
Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs
Wet van 15 mei 1997 tot wijziging van enige
onderwijswetten (*)367
Uitkeringswet KNIL-beroepsmilitairen
Tijdelijke wet beperking inkomensgevolgen arbeidsongeschiktheidscriteria368
Besluit Werkloosheid onderwijs- en onderzoekpersoneel(*)369
Tijdelijk Besluit ziekte en arbeidsongeschiktheid onderwijs- en
Onderzoekpersoneel(*)370
Wet studiefinanciering 2000371
Reglementen van verschillende stichtingen ter verdeling
van gelden372
Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten373

HB
HB
HB
HB
HB
HB
B/HB

29.12.2000
01.01.2001
01.01.2001
01.01.2001
31.01.2001
01.12.2001
01.01.2002

HB

01.01.2002

HB
HB

01.01.2002
01.01.2002

HB
HB

01.04.2002
01.04.2002

HB
HB

01.04.2002
01.04.2002

HB
HB

01.04.2002
13.11.2002

HB
HB

13.11.2002
13.11.2002

13-11-2002

364 Een ministeriële regeling op grond van artikel 3, eerste lid, juncto artikel 9, van de Kaderwet
SZW-subsidies betreffende de tegemoetkoming in de onderhoudskosten van thuis wonende
gehandicapte kinderen en betreffende het verlenen van een eenmalige uitkering ter tegemoetkoming in immateriële schade aan werknemers die ten gevolge van blootstelling aan asbest
ernstig ziek zijn geworden.
365 Deze wet is opgenomen in bijlage B van de Beroepswet bij de Wet opheffing College van
beroep studiefinanciering (artikel III van de Wet van 22 juni 2000, Stb. 284) en ingetrokken
bij de Wet studiefinanciering 2000 (artikel 14.1), welke wetten tegelijk in werking zijn getreden (KB van 28 juli 2000, Stb. 336). Zie verder bij Wet studiefinanciering 2000.
366 Opgenomen in onderdeel B van de bijlage van de Beroepswet bij de Wet opheffing College
van beroep studiefinanciering (artikel III van de Wet van 22 juni 2000, Stb. 284)..
367 Opgenomen in de onderdelen B en C van de bijlage van de Beroepswet bij de Eerste evaluatiewet Awb (Wet van 24 januari 2002, Stb. 53).
368 Opgenomen in onderdeel C van de bijlage van de Beroepswet bij de Eerste evaluatiewet Awb
(Wet van 24 januari 2002, Stb. 53).
369 Alleen voor zover het betreft ministeriële besluiten.
370 Idem.
371 Opgenomen in onderdeel C van de bijlage bij de Beroepswet (Wet van 31 oktober 2002, Stb.
541).
372 Het betreft hier de Stichting Maror-gelden Overheid, de Stichting Joods Humanitair Fonds,
de Stichting Rechtsherstel Sinti en Roma en de Stichting Het Gebaar. Opgenomen in onderdeeel B van de bijlage bij de Beroepswet (Wet van 31 oktober 2002, Stb. 541).
373 Zie noot 371.
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BIJLAGE B:

Leden van de Centrale Raad van Beroep
In dit overzicht zijn alle leden van de Centrale Raad van Beroep opgenomen met hun
geboortejaar, het jaar waarin zij lid/raadsheer, (onder)voorzitter/(vice-)president zijn
geworden al dan niet in deeltijd en het jaar waarin zij de Raad als zodanig hebben verlaten. Coördinerend vice-president is niet afzonderlijk aangegeven. Plaatsvervangers zijn
niet opgenomen en derhalve ook niet meer degenen die na hun vertrek als plaatsvervanger aan de Raad verbonden bleven. Tevens is vermeld de functie die een lid vóór zijn/
haar benoeming heeft vervuld. Na de integratie van de raden van beroep in de rechtbanken (1992) is als functie van degenen die uit de eerste lijn zijn overgekomen, volstaan met
‘rechter/vice-pres. Rb Plaats’, waarbij moet worden aangetekend dat deze categorie vrijwel geheel werkzaam was in de sector bestuursrecht van de rechtbank.
Naam

geb.
jaar

lid/
raadsh.

ovz/
vicepr.

vz/
pres.

vertrek

vroegere functie

mr. E. Fokker
mr. R.P. Cleveringa Azn.
mr.A.C. Crena de Iongh
jhr. mr. L.H.J.M. van Asch van Wijck
mr. dr. G.F.M. baron van Hugenpoth
tot Aerdt
mr. dr. H. Reuyl
mr.W.H.J.Th. van Basten Batenburg
mr. dr. B.Tellegen
mr. P.A.V. baron van Harinxma
thoe Slooten
mr. dr. D.A.P.N. Koolen
mr. dr. Ch.M.A. Bijleveld
mr. dr J.Th. Endtz
mr.A.I.M.J. baron van Wijnbergen
mr.A. Burger

1849
1852
1858
1858

1903
1903

1903
-

1903
1914
-

1914
1919
1911
1928

lid TK; oud-griffier PSZeeland374
president Rb Heerenveen
kantonrechter Dordrecht
lid GS Utrecht

1860
1862
1862
1866

1903
1903
1903
1903

1912
1914
1917

1919
-

1917
1933
1933
1929

subst. OvJ Arnhem
rechter Rb Heerenveen
rechter Rb Den Bosch; lid EK
rechter Rb Winschoten

1870
1871
1869
1874
1869
1862

1903
1903
1909
1914
1917
1919

1919
1932
1929
1932
1925

1939
1933
-

1909
1925
1940
1932
1939
1932

mr. G.A.M. Smeenk
mr. dr. E.J. Beumer
mr. dr. G.A. de Graag
mr. J.Westhoff
mr. D. Ragay jr.
mr. J.H. Kuiper
mr.W.H. van Basten Batenburg

1879
1878
1876
1876
1882
1886
1895

1925
1928
1930
1932
1932
1933
1933

1939
1933
1940
1946
-

1947
1940
1949
-

1949
1946
1946
1946
1947
1956
1965

commies MvJ
advocaat en procureur
chef afd.Arbeid dept.LNH
Vz RvB Amsterdam
Vz.RvB Arnhem; lid TK
Vz RvB Arnhem;Vz
Distributiegerecht Arnhem
griffier RvB/Ktg Den Bosch
Vz. RvB.Arnhem
Vz RvB Amsterdam
hfd. afd.Arbeid dept.Arbeid HN
subs. griffier CRvB
Vz RvB Groningen
rechter Rb Zutphen

374 In een brief van 7 maart 1903 aan de voorzitter van de TK heeft de voorzitter geschreven:“Ik
heb de eer u mede te deelen, dat ik de betrekking van voorzitter van den centralen raad van
beroep, welke mij bij Hr. Ms. besluit van 28 Februari 1903, no. 27 is opgedragen, aangenomen
en dientengevolge het lidmaatschap der Tweede Kamer van de Staten-Generaal verloren heb.”
(Handelingen II 1902/03, p. 933)
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Naam

geb.
jaar

lid/
raadsh.

ovz/
vicepr.

vz/
pres.

vertrek

vroegere functie

mr. H.L. Hoogenhuis
mr. J.W. Bok
mr.A. Blom
mr. dr.T. Kruijff
mr.W.P. Mulié
mr. P.J. Rutgers van der Loeff
mr. E.M.J.A. Sassen

1901
1892
1907
1895
1900
1909
1911

1939
1946
1946
1947
1947
1947
1950

1947
1950
1954
1956
1962
-

1956
1970
-

1970
1962
1975
1965
1966
1973
1958

mr. J. in ’t Veld
mr. H. Fortuin
mr. P.A.G. Ubink
mr. J.P.A.A. Lens
mr. E.H. Nuver
jhr. mr. C.M.O. van Nispen tot Sevenaer
mr. L.G.Verwer
mr. U.J.W. Sibmacher van Nooten
mr. C.J.A. Koning
mr. F.F.M. Stolwijk

1895
1898
1902
1899
1911
1895
1913
1897
1921
1917

1953
1954
1955
1955
1956
1958
1958
1962
1963
1965

1966
1968
1969
1970
1971
1973

1975
-

1955
1968
1958
1969
1974
1965
1979
1967
1984
1985

mr. B.S.Tigchelaar

1913

1965

1974

-

1979

mr. H.D.Vleesch Dubois
mr.W.H. Schipper
mr. F.J.M. Cerutti
mr.A.O.W.D. Grosheide
mr. J.H. van der Meide
mr.A.G. van Galen
mr. B.S. Frenkel
mr. G.E. ten Feld
mr. J. Schoorl
mr.W. Kloos
mr. D.L. Rang
mr. J.P. Bulte
mr. K. Groen
mr. E.K. Ch. Schröder
mr. M.M.L.G.M. Custers
mr. R.A.F. de Guasco
mr. J.H. van der Veen
mr. P.A.L.M. van der Velden
mr. J. Boesjes
mr. E. Brederveld
mw. mr. S.V. Hoogendijk-Deutsch
mr. M.G. de Koning
mr. K.H.J. Dorren
mr. P.A.J.M. Cras
mr. C.G.L. Plomp
mw. mr.W.M.G. Eekhof-de Vries
mr. B.J. van der Net
mr. H. Bekker

1920
1926
1926
1918
1921
1928
1920
1928
1922
1928
1922
1921
1912
1925
1920
1928
1926
1935
1929
1922
1924
1930
1926
1935
1928
1930
1944
1936

1966
1967
1969
1969
1969
1970
1971
1972
1972
1973
1973
1973
1974
1974
1975
1977
1977
1977
1977
1978
1979
1979
1982
1982
1982
1982
1982
1983

1974
1974
1976
1976
1978
1978
1982
1983
1983
1984
1985
1985
1986
1986
1986
1987
1987
1991
1988

1984
1990
-

1982
1990
1987
1978
1983
1995
1972
1995
1988
1991
1985
1990
1982
1986
1978
1990
1991
1982
1996
1985
1991
1992
1990
1993
1998
1986

1995

2001

Vz RvB Roermond
Vz RvB Groningen
griffier CRvB
afd. chef/plv/ griffier prov. Utr.
chef alg. dienst Pensioenraad
plv./fg.Vz RvB Amsterdam
advocaat Den Bosch; oud min.
Overzeese Gebiedsdelen
minister wederopbouw/huisvest.
secr. KvK Amsterdam
vz Raad rijkspersoneelsaangel.
kantonrechter Hilversum
griffier CRvB
raadsheer-plv. hof Den Haag
Vz RvB Haarlem
Vz RvB Rotterdam
Vz RvB Roermond
secr. Fed. werkg. org.
boekdrukkersbedrijf
dir. Centr. adv.-bureau
publiekrecht en administratie
Ovz RvB Utrecht
griffier CRvB
Vz RvB Roermond
dir. Soc. verz. MvSoZa
hfd.Adm. MvSoZa
Ovz RvB Den Haag
alg. secr. College v. Rijksbemid.
hfd. adm. v. staat RvS
dir.Agrarische Soc. Fondsen
Vz RvB Roermond
Vz RvB Utrecht
hfd. jur. Zaken GAK A’dam
Vz RvB Arhem
rechter Rb Rotterdam
burgemeester Roermond
Ovz RvB Amsterdam
hfd. adm.VNG
rechter Rb Den Bosch
hfd. adm. MvBiZa.
gemeentesecretaris Groningen
Universiteit Amsterdam
Vz RvB Utrecht
gemeentesecretaris Hilversum
griffier CRvB
Ovz RvB Arnhem
Ovz RvB Amsterdam
hfd. stafafd. wetg. RvS
raadadv. van staat RvS
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Naam

geb.
jaar

lid/
raadsh.

ovz/
vicepr.

vz/
pres.

vertrek

vroegere functie

mr. J.W.Verduin
mr. P.A.W. Hermans
mr. J.O. de Lange
mr. L. Dorhout
mr. P.H. Hugenholtz
mw. mr. C.G. Kasdorp
mr. G.B.J. van der Holst
mr. K.J.S. Spaas
mr. J.G.Treffers
mr. H.J. Grendel
mr. N.J. Haverkamp
mr.W. van den Brink
mr. J. Janssen
mw. mr. M.A. Pach
mr. F.P. Zwart
prof. mr.A.F.M. Brenninkmeijer
mr. H. van Leeuwen
mr. M.I. ’t Hooft
mr. G.A.J. van den Hurk
mr. H.A.A.G.Vermeulen
mw. mr. M.A. Hoogeveen
mw. mr. Ch. de Vreij
mw. mr. R.C. Schoemaker
mw. mr. J.M.A. van der Kolk-Severijns
mw. mr. G.P.A.M. Garvelink-Jonkers
mr. G.L.M.J. Stevens
mr. Chr. van Voorst
mw. mr.W.D.M. van Diepenbeek
mw. mr. J.C.F.Talman
mr. H.C. Cusell
mr. D.J. van der Vos
mr.Th.C. van Sloten
mw. mr. M.M. van der Kade
mw. mr.A. Beuker-Tilstra
mr. Ch.J.G. Olde Kalter
mr. H. Bolt
mr. J.W. Schuttel
mw. mr. H.R. Geerling-Brouwer
mr. G. van der Wiel
mr.T.F.A.M. Hoogenboom
mr. drs.Th.G.M. Simons

1923
1938
1927
1930
1929
1945
1927
1946
1949
1928
1936
1946
1946
1945
1946
1951
1947
1945
1951
1949
1944
1938
1948
1951
1946
1945
1947
1953
1950
1944
1946
1952
1953
1953
1945
1955
1950
1944
1952
1943
1957

1983
1983
1983
1984
1984
1985
1986
1986
1985
1985
1987
1987
1987
1988
1988
1988
1988
1988
1988
1988
1989
1989
1989
1989
1989
1990
1990
1991
1991
1991
1991
1992
1992
1993
1993
1993
1993
1993
1993
1994
1995

1991
1993
1991
1991
1991
1995
1992
1993
1993
1995
1995
1995
1995
1998
1996
1996

-

1990
1998
1989
1987
1998

-

1988

2001
-

1998
2002
2001

-

1993

1998
1998
1999
2001
2001
2002

-

2000

-

-

1997

prof. mr. L.J.A. Damen

1945

1995

-

-

1998

prof. mr. R.M. van Male

1949

1995

mr.Th.M. Schelfhout
mr.T.L. de Vries
mr. J.H. van Kreveld

1953
1950
1944

1996
1998
1998

Vz RvB Amsterdam
hypotheekbewaarder
gen.majoor MJD; lid HMG
hfd. stafafd. rechtspr. RvS
lid federatiebestuur FNV
Ovz RvB Rotterdam
Vz RvB Groningen
Ovz RvB Utrecht
Ovz RvB Den Bosch
Ovz RvB Amsterdam
GAK Utrecht
hfd. stafafd. rechtspr. RvS
Ovz RvB Zwolle
Ovz RvB Den Haag
Ovz RvB Amsterdam
Ovz RvB Arnhem
Ovz RvB Arnhem
Ovz RvB Groningen
Ovz RvB Utrecht
hfd. alg./jur. zaken MBiZa
wetensch. medewerkster RUL
Ovz RvB Utrecht
jur. adv. SV.heffingen/arb.recht
Ovz RvB Den Bosch
Ovz RvB Rotterdam
plv. hfd. stafafd. rechtspr. RvS
Ovz RvB Utrecht
Ovz RvB Den Bosch
Ovz RvB Utrecht
dir. cent. afd. wetg./jur.z. SoZaW
directeur FNV
hfd. stafafd. geschill. v.best. RvS
rechter Rb Rotterdam
rechter Rb Den Haag
plv. hfd. stafafd. constit.zk. BiZa
rechter Rb Amsterdam
chef jur. Zaken SFB Amsterdam
rechter Rb Amsterdam
plv.hfd. stafafd. best.rechtsp.RvS
adv./proc.Amsterdam
raadadv. stafafd. wetensch. publ.
MvJ
univ. hoofddocent UvA /
hoogleraar bestuursrecht RUG
hoogleraar staats-/bestuursrecht
Erasmus Universiteit Rotterdam
rechter Rb Roermond
vice-pres. Rb Amsterdam
plv. dir. wetgeving MvJ
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Naam

geb.
jaar

lid/
raadsh.

mw. mr. drs. N.J. van Vulpen-Grootjans
mr. drs. J.T.Wolleswinkel
mw. mr. K. Zeilemaker
mr. H.J. Simon

1953
1949
1954
1946

1998
1999
1999
1999

mr. C.W.J. Schoor
mr. G.J.H. Doornewaard
mw. mr. G.M.T. Berkel-Kikkert
mw. mr. M.S.E.Wulffraat-van Dijk
mr. R. Kooper
mr. R.H.M. Roelofs
mr. C.P.J. Goorden
mr. H.G. Rottier
mr. drs.Th.G.M. Simons
mr.A.B.J. van der Ham

1948
1946
1953
1944
1951
1951
1953
1956
1957
1955

2000
2000
2001
2001
2001
2001
2002
2002
2002

Sdu Uitgevers

ovz/
vicepr.

2002

vz/
pres.

vertrek

vroegere functie

rechter Rb Utrecht
rechter Rb Utrecht
rechter Rb Den Haag
univ. hfd. docent staats/
bestuursrecht univ. Maastricht
rechter Rb Rotterdam
rechter Rb Den Haag
rechter Rb Utrecht
rechter Rb Utrecht
raadadviseur RvS
rechter Rb Den Bosch
univ. hfd. docent KUN
rechter Rb Almelo
vice-pres. Rb Rotterdam
senior gerechtsauditeur CRvB
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BIJLAGE C:

Organigram Centrale Raad van Beroep (situatie begin 2003)
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2.

Een zelfportret van de Centrale Raad van Beroep
F. Bruinsma *
M.L.Vermeulen*

1.

Inleiding: centrale begrippen en onderzoeksopzet

In deze bijdrage wordt het beeld dat de Centrale Raad van Beroep van zichzelf heeft vergeleken met het beeld dat kenners van de Raad hebben. Onder de raadsheren, de raadsheren-plaatsvervangers en de gerechtsauditeurs en het overig juridisch geschoold personeel is een enquête uitgezet (respons van 62 enquêtes). Dit zelfbeeld is vervolgens door
middel van de enquête in aangepaste vorm voorgelegd aan externe deskundigen (46
enquêtes). Hoewel er enkele betekenisvolle verschillen zijn tussen het interne en het
externe perspectief corresponderen beeld en zelfbeeld in hoge mate met elkaar.Voor wie
bekend is met het werk van de socioloog Pierre Bourdieu (1930-2002) is dat geen verrassing. In zijn terminologie is de Centrale Raad van Beroep de kern van het magnetische
veld van de rechtspraak op de terreinen van de sociale zekerheid en het ambtenarenrecht
met een eigen groep van repeat players. Maar dan kunnen de enquêtes bij elkaar worden
opgeteld (108) en bieden ze een zelfportret van de Centrale Raad van Beroep. Is er in en
rondom de Raad sprake van een eigen wereldje? Beschikt de Raad over een eigen rechtspraakcultuur die het waard is om te behouden? Fusies in het bedrijfsleven mislukken
nogal eens door een te groot verschil in bedrijfscultuur. Geldt iets dergelijks voor een
eventuele fusie tussen appelinstanties? “Reculer pour mieux sauter”: op de Centrale Raad
van Beroep als een symbolische werkelijkheid van beoefenaren van het sociale recht krijgen we pas goed zicht als we afstand nemen van de Raad als een min of meer efficiënte
fabriek van uitspraken.
Behalve van Bourdieu’s veldbegrip maken we ook gebruik van het cultuurbegrip van
Hofstede en van het institutiebegrip van Stinchcombe. Hofstede definieert cultuur als “de
collectieve mentale programmering die de leden van een groep of categorie van mensen
onderscheidt van die van andere”.1 Cultuur is aangeleerd en niet aangeboren. De kern
van een cultuur bestaat uit waarden, dit zijn “collectieve neigingen om een bepaalde gang
van zaken te verkiezen boven andere”.2 Waarden komen tot uiting in praktijken zoals
symbolen (rechterstoga) en rituelen (ter terechtzitting). De vraag is in hoeverre de Raad
een eigen cultuur heeft die uitgedragen wordt door de gemiddelde CRvB’er.

*

1
2
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Prof. dr. F. Bruinsma is hoogleraar rechtssociologie aan de Universiteit van Utrecht; M.L.
Vermeulen was ten tijde van het schrijven van dit artikel student-assistent, verbonden aan de
sectie rechtssociologie van de Universiteit van Utrecht.
Hofstede, p. 16 en 332.
A.w., p. 20 en 335.

61

jubileumboek CRvB 25-03-2003 17:54 Pagina 62

Centrale Raad van Beroep 1903-2003

De Centrale Raad van Beroep is een organisatie, dit is een bundeling van materiële en
personele middelen ter bereiking van een bepaald doel, maar het is ook een institutie in
de zin van Stinchcombe:
“By an ‘institution’ I mean a structure in which powerful people are committed
to some value or interest.The key to institutionalizing a value is to concentrate
power in the hands of those who believe in that value. It can be arranged that
they should believe in it by surrounding powerful roles with rewards and
punishments that make it in their interest to believe in the value. Whatever
values and interests are defended by the various power centers of a society or
group are said to be institutionalized in that group.”3
De relevantie van dit begrip kan geïllustreerd worden aan de hand van de op het moment
van schrijven lopende discussie over de toekomst van de Centrale Raad van Beroep.
Beschikt de Raad over voldoende overtuigingskracht gebaseerd op de huidige ‘performance’ om als zelfstandige eenheid in de bestaande vorm te mogen doorgaan?
Tot de Centrale Raad van Beroep als organisatie behoren uitsluitend de mensen die op de
loonlijst staan, tot de Centrale Raad van Beroep als institutie behoren ook repeat playing
buitenstaanders, zoals gemachtigden en annotatoren. Zonder hen zou de Raad niet zijn
wat hij is. Dit verwijst naar het veldbegip van Bourdieu. Een veld is een sociaal gestructureerde praktijk met eigen gedragscodes. “Een veld werkt alleen als er iets op het spel staat
en mensen bereid zijn het spel te spelen, voorzien van de habitus die kennis en erkenning
impliceert van de immanente wetten van het spel”.4 In deze zin is de Centrale Raad van
Beroep een arena met twee speelvelden, namelijk één voor het sociaal zekerheidsrecht en
één voor het ambtenarenrecht. Elk veld kent zijn eigen toeschouwers en spelers – onder
wie vooraanstaande spelers die een voorbeeld zijn voor alle in het veld geïnteresseerden
–, eigen tijdschriften, vaste overtuigingen en een kennisbestand. Dit is het symbolisch
kapitaal dat binnen het veld in klinkende munt verzilverd5 kan worden, maar buiten het
veld van veel minder waarde is omdat buitenstaanders het symbolisch kapitaal niet op
waarde weten te schatten.
Tot zover de drie centrale begrippen van de onderhavige cultuursociologische beschrijving van de Centrale Raad van Beroep.
1.1.

Van reputatieonderzoek naar zelfportret

Het empirisch onderzoek kende drie fases. In de eerste voorbereidende fase (oktobernovember 2001) hebben we negen achtergrondgesprekken gehad met in totaal 14 men-

3
4
5
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Stinchcombe, p. 108.
In Pels, p. 172.
Volgens Bourdieu (in Pels, p. 177) motiveert de overeenstemming tussen individuele habitus
en veldkenmerken meer dan geldzucht.
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sen in en om de Centrale Raad van Beroep.6 Dit was onze eerste kennismaking met het
veld en de spelers. Onderwerp van de gesprekken waren de sterke en de zwakke punten
van de Raad en vanzelfsprekend vroegen we ook naar wat er volgens onze gesprekspartners in de toekomst met de Raad moest gebeuren. Deze eerste fase werd afgerond met
het opstellen van een vragenlijst.
De tweede fase (december 2001-april 2002) heeft veel langer geduurd dan gepland omdat
de vraagstelling van het onderzoek begon te verschuiven. De redactiecommissie had
gevraagd om een bijdrage over ‘De waardering van de Raad door actoren die bij zijn
rechtspraak zijn betrokken’. De nadere toelichting luidde als volgt: “De beleving van de
Raad (als instituut en van de kwaliteit van zijn uitspraken en de gedingvoering) door de
politiek, de (sociale) advocatuur, bestuursorganen, voormalige raden van beroep en rechtbanken.Voor deze bijdrage wordt in eerste instantie gedacht aan interviews met representanten van deze groepen van actoren.” Voor een dergelijk reputatieonderzoek lijkt het
zelfbeeld irrelevant. De onderzoekers hadden echter gemerkt dat oordeelkundige buitenstaanders wel formeel onafhankelijk van de Raad zijn, maar blijkens hun opvattingen deel
uitmaken van het veld met de Centrale Raad van Beroep als magnetisch centrum. Het
besef dat overeenkomstig Bourdieu’s veldbegrip beeld en zelfbeeld wel eens twee kanten
van een en dezelfde medaille zouden kunnen zijn drong zich geleidelijk aan de onderzoekers op en werd pas goed duidelijk uit de vergelijking van de enquêtes onder binnen- en
buitenstaanders, dus na afloop van het empirisch onderzoek. Daar kwam bij dat we gegeven de beperkte middelen onmogelijk het B&A-onderzoek onder procesvertegenwoordigers en bestuursrechters konden evenaren.7 We deden er juist beter aan om eerst het
zelfbeeld in kaart te brengen tegen de achtergrond van de NJB-enquête onder rechters8
om daarna het zelfbeeld te vergelijken met het beeld van de Raad onder buitenstaanders.
Onze eigen onzekerheid over het welslagen van deze koerswijziging en de ogenschijnlijke
hardheid van de oorspronkelijke vraagstelling maakten dat de respons onder de CRvB’ers
aanvankelijk erg tegenviel. Pas na een gesprek met leden van de redactiecommisie, een
herinnering en vooral na de aansporing van 26 maart 2002 stroomden de enquêteformulieren binnen. De respons van raadsheren is uiteindelijk zelfs opmerkelijk hoog te noemen (31 van de 40 naar hen verstuurde enquêteformulieren, d.w.z. 77%).9

6

7
8
9
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Onze gesprekspartners waren de mrs. P.Chr.M. Bary (directeur bedrijfsvoering CRvB),
E. Benetreu (senior gerechtsauditeur CRvB), L. Bosma (GAK), A.F.M. Brenninkmeijer (indertijd vice-president CRvB en hoogleraar UL), M.W. van Dijen (DAS Rechtsbijstand), G.J.A.
van Dijk (DAS Rechtsbijstand), A.B.J. van der Ham (indertijd senior gerechtsauditeur CRvB),
G.J.J. Heerma van Voss (hoogleraar UL), P. Koch (GAK), H. Koelewijn (advocatenkantoor
Oudenoord), F.J.L. Pennings (hoogleraar UU, hoofddocent UvT en raadsheer-plaatsvervanger
CRvB), S. Leunissen (ministerie BiZa), E.M.Veldstra (ministerie BiZa) en M.Th. van der Wel
(senior gerechtsauditeur CRvB).
B&A 2001.
Bruinsma 2001.
In totaal zijn 122 enquêtes uitgezet, waarvan er 62 zijn teruggekomen (51%). Behalve de in de
hoofdtekst genoemde 31 enquêtes van raadsheren, kregen we ook 14 van de 37 aan raadsherenplaatsvervangers verstuurde enquêtes terug en 15 van de 45 aan gerechtsauditeurs en overig
juridisch geschoold personeel; op 2 enquêtes was de functie binnen de CRvB niet ingevuld.
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De derde en laatste fase van het onderzoek kon ingaan (mei 2002). Deze bestond uit het
enquêteren van externe deskundigen. Met het antwoord op een laatste enquêtevraag:
‘Aan wiens oordeel over de Centrale Raad van Beroep hecht u veel waarde?’, had de
Raad zijn eigen externe beoordelingsautoriteit aangewezen. 46 Externe deskundigen,
vooral regelmatig procederende gemachtigden (33), stuurden de enquête ingevuld terug.
Hier behoefden we ons over de respons geen zorgen te maken omdat procesvertegenwoordigers en bestuursrechters in eerste aanleg al uitvoerig waren gevraagd naar hun
opvattingen over de appelinstanties in het bestuursrecht.10
Achtereenvolgens besteden we aandacht aan de sociaal-culturele bagage van met name de
raadsheren van de Centrale Raad van Beroep (paragraaf 2), aan de omschrijving van de
centrale waarde van de Raad (paragraaf 3) en hoe deze centrale waarde in de dagelijkse
praktijk van de Centrale Raad van Beroep gestalte krijgt (paragraaf 4), of de ‘output’ aan
uitspraken geduid kan worden als een typische rechtspraakcultuur (paragraaf 5) om tenslotte vast te stellen of de Centrale Raad van Beroep een toekomst heeft die uit het
heden kan worden afgeleid (paragraaf 6); overal in de traditie van Bourdieu, dit wil zeggen doordesemd met empirische gegevens.
2.

De typische raadsheer van de Centrale Raad van Beroep:
rechter van de verzorgingsstaat

In hoeverre kan gesproken worden van een eigen profiel van de CRvB-raadsheer?
Afgaande op de gegevens in de Naamlijst Leden Rechterlijke Macht 1999/2000 heeft de helft
van de raadsheren (22 van de 42) geen werkervaring buiten de rechterlijke macht. De
andere helft heeft de werkervaring vooral in de publieke sector opgedaan (overheid, uitvoeringsinstanties en universitair onderwijs). De raadsheren met werkervaring in het
bedrijfsleven of de advocatuur zijn op de vingers van één hand te tellen (3, om precies te
zijn). In vergelijking met rechters in het algemeen (32% voormalige advocaten) is de
ondervertegenwoordiging van oud-advocaten opvallend.11 Het aandeel vrouwen onder
de CRvB-raadsheren (13 van de 42) komt exact overeen met de 31% vrouwen op het
middenniveau in de rechterlijke macht, maar opvallend is dat veel CRvB-raadsvrouwen
na hun raio-opleiding uitsluitend bij de voorinstantie van de Centrale Raad van Beroep
– de voormalige raden van beroep en de ambtenarengerechten – hebben gewerkt.
Voor Bourdieu is dit soort gegevens van cruciaal belang omdat het ouderlijk nest, genoten opleidingen en gekozen beroepen iemands met anderen gedeelde, en daarom sociale
identiteit bepalen. Ons-soort-mensen onderscheidt zich van andere soorten van mensen
door een eigen habitus, dit zijn verinnerlijkte en duurzame neigingen en opvattingen.
10 Respons onder bestuursrechters 67 ingevulde enquêtes (64%), onder procesvertegenwoordigers 286 ingevulde enquêtes (19%); aanvullende interviews met 13 procesvertegenwoordigers,
drie staatsraden, drie raadsheren van het CBB en vier raadsheren van de CRvB, alsmede ronde
tafelgesprekken met de sectoren bestuursrecht van de rechtbanken in Roermond, Arnhem en
Den Haag (B&A 2001, p. 5).
11 Zie voor rechters in het algemeen Bruinsma 2001.
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Maar niet alleen voor Bourdieu zijn biografische gegevens van belang. ‘Is naar uw indruk
het vorige beroep van CRvB-rechters van invloed op de uitspraken?’ Meer wel dan niet,
is het antwoord van de raadsheren zelf. Maar liefst 13 van de 32 raadsheren kruisten ‘ja
zeker’ aan, 12 ‘in enige mate’, 5 ‘nauwelijks’ en slechts 2 opteerden voor ‘nee, geenszins’.
Een soortgelijk antwoordpatroon vinden we bij de plaatsvervangers en de gerechtsauditeuren. Als we de vier antwoordmogelijkheden een afnemend gewicht geven van 3 tot 0
punten, is het gemiddeld antwoord van de CRvB-respondent 2.06 oftewel ‘in enige
mate’. De rechtssociologie die relaties tussen sociale factoren en juridische verschijnselen
probeert vast te stellen had zich geen beter antwoord kunnen wensen. Een al te volmondige beaming is in strijd met de basishabitus van het juridische veld die bestaat uit neutraliteit en de ontkenning van het persoonlijke, aldus Bourdieu.12
Op grond van een verschillend arbeidsverleden van rechters en advocaten kon al de
belangrijke conclusie getrokken worden dat ‘de gemiddelde rechter meer voeling heeft
met de publieke sector dan met het bedrijfsleven, terwijl dat bij advocaten net andersom
is. Rechters zijn overheidsrechters en voelen zich deel van een derde en onafhankelijke
staatsmacht; advocaten zijn beoefenaren van een vrij beroep en voelen zich meer een particuliere ‘consultant’ dan een ‘court official’.’13 Daar kan nu aan worden toegevoegd dat de
Centrale Raad van Beroep zich van de overige rechterlijke macht onderscheidt doordat
de gemiddelde CRvB-rechter affiniteit heeft met de verzorgingsstaat en haar werknemers: de ambtenaren. Is in de vorige zin iets meer gezegd dan dat de werkterreinen van
de Centrale Raad van Beroep zijn omschreven? Ja, wel degelijk en van groot belang voor
het vervolg.Wie bij de Centrale Raad van Beroep wil werken heeft iets met wat Van der
Ven14 ooit eens de gerechtigheidskern van het sociale recht heeft genoemd: bestaanszekerheid en ongelijkheidscompensatie.
Het recht en de rechtspraak kennen vele takken van sport met elk een eigen speelveld en
spelregels. In deze zin is de Centrale Raad van Beroep misschien wel meer dan andere
onderdelen van de rechterlijke macht een eigen ‘niche’. Irrelevant voor de rechtspraktijk
en tegelijk veelbetekenend voor de symbolische wereld van de Raad is de partijpolitieke
voorkeur onder de raadsheren voor de PvdA tegenover de VVD: 8 tegenover 3.Ter vergelijking: een half jaar eerder kon de PvdA op 24% rechterssteun rekenen en de VVD op
22%15 en tezelfdertijd (voorjaar 2002) werd naar de politieke voorkeur van advocaten
gevraagd:VVD aan kop met 33% en de PvdA slechts 14%.
Even symbolisch en even veelbetekenend is de gehechtheid aan de rechterstoga. ‘Zou
niet, zoals bij de staatsraden van de Raad van State, ook bij de raadsheren van de Centrale
Raad van Beroep de toga uit moeten?’ Een overweldigende meerderheid van 92% van de
CRvB’ers en 83% van de omstanders is hier wars van. En waarom dan niet? Twee reacties
van raadsheren die aan duidelijkheid niets te wensen over laten: omdat ‘de Centrale Raad
van Beroep tot de rechterlijke macht behoort en de Raad van State niet’ en omdat ‘de
toga de signaalfunctie heeft dat het bij de Centrale Raad van Beroep om rechtspraak gaat
12
13
14
15
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Gunst & Bruinsma 2002, p.1016.
Van der Ven 1964, p. 333.
Bruinsma 2001, p.1927.
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en niet om een merkwaardig mengsel van rechtspraak en bestuur – wat de Raad van
State is’. Eventuele fusiebesprekingen met de Raad van State zullen hier niet op afspringen, maar de toga markeert een wereld van verschil tussen raadsheren en staatsraden.
(Door op grote schaal staatsraden in buitengewone dienst aan te trekken versterkt de
Raad van State zijn rechtersidentiteit en hoopt aldus aan legitimiteit te winnen.)
3.

De missie van de Centrale Raad van Beroep: juridische zorgvuldigheid

In het dilemma tussen snelheid en zorgvuldigheid kiest de Centrale Raad van Beroep
met instemming van de externe deskundigen voor zorgvuldigheid. De enquêtevraag en
de percentuele antwoordverdeling staan in tabel 1.
Tabel 1: Het dilemma tussen snelheid en zorgvuldigheid
Welke van de volgende stellingen benadert uw opvatting het beste?

a) Gegeven de beperkte materiële en personele middelen
kan de CRvB de verhouding tussen snelheid en
zorgvuldigheid niet verbeteren
b) De CRvB ontkomt er niet aan om t.b.v. de snelheid
water in de wijn van zorgvuldigheid te doen
c) Als laatste rechter mag de CRvB nooit concessies aan
de zorgvuldigheid doen, bijv. ten behoeve van de snelheid
d) Anders, namelijk …

intern

extern

18%

5%

13%

2%

52%
16%

66%
27%

70% van zowel de interne als de externe groep (alternatief a + c) kiest voor zorgvuldigheid, in de wetenschap dat dit ten koste gaat van de snelheid.Wat is het zwakste punt van
de Centrale Raad van Beroep? Verreweg het meest genoemd door de interne en de
externe groep is de traagheid van behandeling: 18, respectievelijk 16 keer genoemd. De
meningen zijn verdeeld over de vraag of de productiviteit omhoog kan. De beste stuurlui
staan aan wal: volgens 54% van de externe deskundigen kan de productiviteit omhoog
(tegenover 16% oneens en de rest weet het niet). Intern houden de beide groepen (eens
en oneens) elkaar in evenwicht, zij het dat raadsheren het hiermee meer oneens dan eens
zijn. De Centrale Raad van Beroep profileert zich hier als appèlinstantie tegenover bestuursrechters die in antwoord op een enquêtevraag in overgrote meerderheid de hoogste prioriteit toekennen aan de doorloopsnelheid van uitspraken, niet alleen voor zichzelf maar
als het belangrijkste thema voor de rechterlijke organisatie.16
16 B&A, p. 12 e.v. De respondenten konden kiezen uit: rechtseenheid, doorlooptijden van rechterlijke
uitspraken, efficiënte bedrijfsvoering van de gerechten, bejegening burger door gerecht en rechters, begrijpelijkheid rechtsgeding voor burgers, geschilbeslechtend vermogen van de rechter
en personeelsbeleid van de rechterlijke organisatie. Noot 12 op p.12 is het vermelden waard:
enkele rechters kozen voor juridische kwaliteit onder de restcategorie ‘anders, namelijk …’.
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In onze eerste enquête, onder de leden van de Centrale Raad van Beroep, hadden we de
vraag open geformuleerd:‘Op welk criterium zou u de Centrale Raad van Beroep vooral
willen beoordelen?’, met als vervolgvraag:‘Welk rapportcijfer, op een schaal van 1 (onvoldoende) tot 4 (niet of nauwelijks voor verbetering vatbaar), zou u de Centrale Raad van
Beroep op basis van dit criterium geven?’ Omdat daar met kop en schouders de juridische kwaliteit van de uitspraken bovenuit kwam steken, hebben we de externe deskundigen de vraag in een gesloten vorm voorgelegd: ‘Welk rapportcijfer, op een schaal van
1 tot 4, zou u de Centrale Raad van Beroep geven voor de juridische kwaliteit van de
uitspraken?’ De waardering bereikt intern een waarde van 3 (ruim voldoende) en extern
is de waardering 3.1. Voeg daaraan toe dat in het B&A onderzoek17 jurisprudentie en
hoger beroep de hoogste ogen gooiden als mechanismen voor rechtseenheid en de zelf
gemaakte cirkel is rond. Het veld is bijzonder met zichzelf ingenomen. Het mag ook een
opsteker genoemd worden dat, in vergelijking met de Afdeling Bestuursrechtspraak van
de Raad van State, de Centrale Raad van Beroep het in de ogen van de bestuursrechters
en procesvertegenwoordigers op drie punten beter doet: waar de ABRS geneigd is zaken
op formele gronden af te doen, doet de Centrale Raad van Beroep zo mogelijk aan finale
en materiële afdoening, de Centrale Raad van Beroep motiveert uitgebreider dan de
ABRS en ten slotte is de Centrale Raad van Beroep meer geneigd tot overleg met de
rechtbanken dan de ABRS.18 De Afdeling heeft misschien wel goede redenen om te doen
zoals ze doet, maar in de ogen van de buitenwacht telt toch vooral het resultaat, en dat is
minder dan bij de Centrale Raad van Beroep.
Tegen de achtergrond van deze positieve evaluatie heeft het veld, blijkens tabel 2 de
CRvB’ers zelfs nog minder dan de externe deskundigen, er geen moeite mee om de volgende stelling te onderschrijven: ‘de sociale zekerheid is zo sterk gejuridiseerd dat de uitspraken van de Raad voor de particuliere justitiabelen onbegrijpelijk zijn.’ Het antwoordpatroon op twee andere stellingen, namelijk:‘Ik ben over het algemeen tevreden over hoe
de Centrale Raad van Beroep de zaken behandelt’ (tabel 3) en: ‘Ik denk dat de meeste
particuliere appellanten tevreden zijn over de mondelinge behandeling van hun zaak bij
de Centrale Raad van Beroep’ (tabel 4), geeft een aardig inzicht in hoe het veld tegen de
prestaties van de Raad aankijkt. Particuliere justitiabelen worden gezien als lijdend voorwerp van een deskundige behandeling, maar komen toch aan hun trekken doordat
CRvB-rechters zulke aardige en meelevende mensen zijn.

17 p. 46.
18 B&A, p. 29 en 53.
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Tabel 2: Uitspraken onbegrijpelijk voor particuliere justitiabelen

intern
extern

(zeer) eens

eens noch
oneens

(zeer) oneens

gemiddelde*

57%
45%

15%
27%

28%
28%

2.56
2.75

Tabel 3: Tevreden over hoe de CRvB zaken behandelt

intern
extern

(zeer) eens

eens noch
oneens

(zeer) oneens

gemiddelde*

93%
88%

5%
7%

2%
5%

1.89
2.05

Tabel 4: Particuliere appellanten tevreden over mondelinge behandeling

intern
extern

(zeer) eens

eens noch
oneens

(zeer) oneens

gemiddelde*

85%
70%

10%
23%

5%
7%

2.11
2.27

* In de laatste kolom is het gemiddelde berekend door aan ‘zeer eens’ een 1 toe te kennen en aan ‘zeer
oneens’ een 5; 3 is dus het neutrale midden.

Eén gemachtigde attendeerde echter op de kritiek die het Medisch Juridisch Comité
Oorlogsgetroffenen (MJCO) heeft op de behandeling van zaken van vervolgingsslachtoffers uit de Tweede Wereldoorlog. Een aparte kamer van de Centrale Raad van Beroep
oordeelt hier in eerste en enige instantie over de afwijzingen van de Pensioen- en Uitkeringsraad (PUR). Onder het kopje ‘Beperkte rechtsbescherming bij de CRvB’ schrijven
de psychiaters De Levita, Richartz en De Graaf:
“Geleidelijk ging het bestaan van slechts één beroepsmogelijkheid zich (…)
tegen de aanvrager keren. Aanvankelijk vond deze toetsing nog op inhoudelijke
gronden plaats, waarbij de rechter op zeer betrokken wijze geheel zelfstandig
zowel historisch als medisch vooronderzoek verrichtte, vaak door aanwijzing
van externe deskundigen. De in deze wetgeving tot uitdrukking gebrachte
‘bijzondere solidariteit’ rechtvaardigt inlevingsvermogen bij de rechter. Na wisseling van het voorzitterschap in 1992 en de inwerkingtreding van de Algemene
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Wet Bestuursrecht op 1 januari 1994 is de gang van zaken geheel gewijzigd. Er
vindt uitsluitend nog een beperkte rechtmatigheidstoetsing plaats met ruime
beleidsvrijheid voor het bestuursorgaan in summiere, cryptische uitspraken.’
De kans van slagen voor appellant is gedaald van 27% in 1993 tot minder dan
10% sinds 1998.”19
Onze informant schrijft deze uitkomst toe aan de personele samenstelling: de voorzitter
zou door de vaste samenstelling over een reeks van jaren te zeer een stempel kunnen
drukken. (De Centrale Raad van Beroep zelf heeft een andere verklaring voor het teruglopend percentage gegronde beroepen: pas in de jaren ’90 kon gesproken worden van een
beleidsmatige aanpak door de PUR waarop de Centrale Raad van Beroep gereageerd
heeft met een terughoudende(r) rechterlijke toetsing.)
4.

Interne organisatie en interne verhoudingen

De meeste raadsheren vinden rouleren tussen sectoren eens per vijf jaar wenselijk, de
externe deskundigen geven de voorkeur aan eens in de vier jaar. Tabel 5 biedt een overzicht van de interne en externe steun van verschillende argumenten voor en tegen rouleren.
Tabel 5: Argumenten voor en tegen rouleren tussen sectoren
Geldige argumenten voor rouleren zijn:

intern

extern

a) toevloed van zaken in een bepaalde sector
b) de CRvB-rechters zijn al zo gespecialiseerd, het is daarom
goed om eens in de zoveel jaar van sector te veranderen
c) overig, namelijk

48%

44%

79%
8%

71%
20%

78%

63%

35%
12%

50%
8%

Geldige argumenten tegen rouleren zijn:
a) de opbouw van expertise mogelijk maken en het verlies
van expertise van CRvB-rechters die de sector verlaten,
tegengaan
b) consistente lijn in de jurisprudentie op grond van eerder
gewezen uitspraken
c) overig, namelijk

19 Vergelijkbaar lage successcores zijn er voor vreemdelingen bij de vreemdelingenkamer van de
Raad van State. Rechtshulpverleners denken met weemoed terug aan de interimsituatie tussen 1994-2001 toen het ontbreken van hoger beroep werd goed gemaakt door een informele
Rechtseenheidskamer (Verberk 2000).
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Het moet voor het bestuur een teleurstelling zijn dat organisatorische overwegingen,
zoals bijvoorbeeld de behoefte aan rechters vanwege een toevloed aan zaken, zoveel minder gewicht in de schaal leggen dan persoonsgebonden overwegingen zoals verandering
van spijs doet eten. De 15 procentpunten verschil tussen de interne en de externe groep
in de twee tegenargumenten keren versterkt terug in de antwoorden op de stelling:
‘Rouleren op rechtbankniveau heeft als ongewenst gevolg dat de deskundigheid op de
rechtsgebieden waar de Centrale Raad van Beroep appelrechter is, niet meer gewaarborgd is’. Uit tabel 6 blijkt dat volgens de Centrale Raad van Beroep’ers rechtseenheid
een gevolg is van deskundigheid (waarover de generalisten in de eerste lijn onvoldoende
beschikken) terwijl volgens de externe groep rechtseenheid mede een gevolg is van een
constante personele samenstelling.Veel CRvB’ers verlangen terug naar de tijden van weleer toen de Centrale Raad van Beroep nog zijn eigen gespecialiseerde voorinstantie had.
Hoe het ook zij, met gemiddelden aan beide zijden van het neutrale midden, schatten de
interne en de externe groep de risico’s van rouleren in eerste instantie uiteenlopend in.
Tabel 6: Door rouleren is deskundigheid op rechtbankniveau niet meer
gewaarborgd

intern
extern

(zeer) eens

eens noch
oneens

(zeer) oneens

gemiddelde

60%
38%

11%
17%

29%
49%

2.6
3.14

De geënquêteerden is gevraagd om aan te geven hoe ze het juridisch kennisniveau van de
gemiddelde CRvB-rechter in vergelijking met de andere repeat players taxeren. Tabel 7
spreekt duidelijke taal. De CRvB’ers zelf, maar ook de externe deskundigen schatten met
een overgrote meerderheid het kennisniveau van de CRvB-rechters hoger in dan van
bestuursrechters, gemachtigden van uitvoeringsinstanties en gemachtigden van particuliere
appellanten. De afstand tot het kennisniveau van staatsraden en van secties sociaal recht
aan de universiteit is wel minder, maar nog steeds overtuigend in het voordeel van de
CRvB-rechter.
Tabel 7: Juridische kennis van de gemiddelde CRvB-rechter in vergelijking
De juridische kennis van de gemiddelde CRvB-rechter is in vergelijking met bestuursrechters van rechtbanken

intern
extern

70

gelijk

hoger

lager

11%
12%

87%
88%

2%
0%
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De juridische kennis van de gemiddelde CRvB-rechter is in vergelijking met gemachtigden van uitvoeringsinstanties

intern
extern

gelijk

hoger

lager

7%
10%

93%
87%

0%
3%

De juridische kennis van de gemiddelde CRvB-rechter is in vergelijking met gemachtigden van particuliere appellanten

intern
extern

gelijk

hoger

lager

0%
5%

100%
95%

0%
0%

De juridische kennis van de gemiddelde CRvB-rechter is in vergelijking met staatsraden
van de Raad van State

intern
extern

gelijk

hoger

lager

65%
50%

33%
47%

2%
3%

De juridische kennis van de gemiddelde CRvB-rechter is in vergelijking met secties sociaal
recht van universiteiten

intern
extern

gelijk

hoger

lager

52%
38%

39%
59%

9%
3%

Aan het lezen van vakbladen besteden de raadsheren wekelijks gemiddeld 109 minuten,
wat overeenkomt met de gemiddelde rechter (113 minuten) maar duidelijk minder is dan
de 154 minuten die de collegae van de hoven aan vakliteratuur besteden.20 Het antwoord
op de vraag welke vakbladen regelmatig gelezen worden markeert het symbolisch kapitaal
van de Centrale Raad van Beroep. Het NJB is het medium van het juridische veld als

20 Bruinsma, p. 1933.
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zodanig, AB wordt drie keer vaker genoemd dan de NJ, maar met – in volgorde van het
aantal keren dat het tijdschrift wordt genoemd – USZ, RSV, PS, JB,TAR, SMA, NTB en
SR treden we pas echt binnen in de wereld van de Centrale Raad van Beroep.21
Wat een structureel probleem kon worden genoemd voor de rechterlijke macht als zodanig, namelijk de kennisachterstand van de generalistische rechter tegenover een gespecialiseerde advocatuur22 doet zich bij de Centrale Raad van Beroep niet voor. Toch spreekt
uit de antwoorden van de CRvB-raadsheren op twee stellingen die ook in de algemene
rechtersenquête zijn gesteld niet méér zelfvertrouwen. Op de stelling:‘Door de vele nieuwe wetgeving en rechtspraak voel ik me soms onzeker bij het maken van uitspraken’
reageren de CRvB-raadsheren net zoals hun collegae van de gerechtshoven meer instemmend dan afwijzend (16 tegenover 12 bij de CRvB, 52% tegenover 46% bij de gerechtshoven). Op de stelling: ‘De rechtswetenschap is een steun in mijn werk’ reageren CRvBraadsheren met zo mogelijk nog meer instemming dan collegae raadsheren: 25 tegenover
4 CRvB-rechters vergeleken met 71% tegenover 17% van de raadsheren.23
Advocaten, rechters en CRvB-ers is de volgende uitspraak voorgelegd: ‘Ik werk in een
open organisatie waarin de maatschap (advocaten) / leiding (rechters) open staat voor
kritiek.’ In de volgende tabel staan de antwoorden, voor de Centrale Raad van Beroep in
twee rijen uitgesplitst, voor raadheren en voor gerechtsauditeuren / overig juridisch
geschoold personeel (veel plaatsvervangers onthielden zich van een oordeel).
Tabel 8: ‘Ik werk in een open organisatie die open staat voor kritiek’

advocaten
rechters
CRvB-rechters
gerechtsauditeuren/overig

eens

neutraal

oneens

64%
65%
23 (74%)
10 (32%)

20%
8%
4%
11%

16%
27%
4%
10%

Eenzelfde antwoordpatroon vinden we op de stelling: ‘De Centrale Raad van Beroep
voert een adequaat personeelsbeleid’: van de raadsheren zijn 14 het met de stelling eens,
12 twijfelen en 5 zijn het met stelling oneens.Van de gerechtsauditeurs en het overig juridisch geschoold personeel zijn 6 het met de stelling eens en 9 oneens.24

21 Omdat we ons punt al gemaakt hebben, is afgezien van een netwerkanalyse à la Bourdieu van
redacties en annotatoren. Wel hebben we in de interne enquête nog gevraagd naar een eventuele favoriete annotator. Bröring, Hennekes en Pennings werden meermalen genoemd.
22 Gunst & Bruinsma 2002, p. 1019.
23 Bij beide stellingen is er een niet in de hoofdtekst genoemde restcategorie van ‘eens, noch
oneens’.
24 Exclusief de plaatsvervangers, die zich vanzelfsprekend allen van een oordeel onthielden.
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Tussen de kamers onderling heerst een cultuur van leven en laten leven. Dat leiden wij af
uit de antwoorden van de (31) raadsheren en de (14) plaatsvervangers op drie vragen.
Kennen de kamers elkaars uitspraken? Volgens 18 respondenten ja, maar volgens 16 nee
(11 onthoudingen). Maar liefst 34 respondenten zijn het niet altijd eens met uitspraken
van andere kamers (8 neutraal, 3 onthoudingen) maar dat betekent voor 28 respondenten
niet dat men meer invloed zou willen hebben op de jurisprudentie van andere kamers.
14 Respondenten zouden inderdaad wel meer invloed willen hebben en 3 antwoordden
neutraal.
Appèlcolleges kunnen hun bestaan rechtvaardigen door in het dilemma tussen snelheid
en zorgvuldigheid te kiezen voor zorgvuldigheid annex rechtseenheid, maar in een andere
gedaante keert het dilemma dan terug: een groeiende werklast is alleen op te vangen door
meerdere kamers25 met het reële risico dat het college niet meer met één mond spreekt.
De eerste vraag (Kennen de kamers elkaars uitspraken?) is ook de externe deskundigen
voorgelegd. Afgezien van de grootste groep van 48%, die hierover geen uitspraak durft te
doen, denken de buitenstaanders positiever over deze rechtseenheid dan de raadsheren
zelf: 39% ja tegenover 13% nee.
5.

Het cultureel kapitaal van de Centrale Raad van Beroep

Brenninkmeijer26 heeft het over verschillende rechtspraakculturen van de diverse bestuursrechtelijke appelcolleges. Het toch niet alledaagse begrip blijft ongedefinieerd, maar uit de
context begrijpen we dat het gaat om taakopvattingen en stijlverschillen. ‘Geef professionals een eigen domein en zij zullen dat domein op een geheel eigen wijze inrichten en
betogen dat die eigen inrichting samenhangt met het eigen karakter van het hun toebedeelde domein’.27 Zo is het, maar zijn gevolgtrekking getuigt van weinig realiteitszin: alsof een gestroomlijnde organisatie zonder cultuur kan! Cultuur laat zich niet zo makkelijk
veranderen, en zeker niet van bovenaf, omdat het gaat om een collectief gedeelde identiteit van mensen in een bepaald veld. In deze paragraaf proberen we vast te stellen waaruit
de rechtspraakcultuur van de Centrale Raad van Beroep bestaat, of beter gezegd – namelijk in de terminologie van Bourdieu – waaruit het culturele kapitaal van het veld met de
Raad als middelpunt bestaat. De magneetwerking van de Centrale Raad van Beroep
komt tot uiting in het soortelijk gewicht van waarheden die door CRvB’ers en de externe
deskundigen worden gedeeld. We hanteren hierbij een categorie-indeling van hard naar
zacht. Hoe zachter des te meer naderen we de grens van het symbolisch veld.
Er circuleren in het veld vier waarheden als koeien, die opvallen door hun hoge gemiddelde instemming in en rondom de Centrale Raad van Beroep (tabel 9).

25 Verbazingwekkend voor een appèlcollege vonden we het milde oordeel over unus-rechtspraak
in vergelijking met meervoudige rechtspraak: ‘De kwaliteit van unus-uitspraken is over het
algemeen minder dan van uitspraken van een meervoudig college’.Van de CRvB-ers was 65%
het hiermee oneens, van de externe deskundigen 57%.
26 Brenninkmeijer 2002.
27 A.w., p. 978.
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Tabel 9:Vier waarheden van de eerste categorie
1: Ondanks art.8:69 Awb compenseert de CRvB de ongelijkheid tussen partijen onvoldoende

intern
extern

(zeer) eens

eens noch
oneens

(zeer) oneens

gemiddelde

12%
25%

6%
7%

82%
68%

3.85
3.52

2: Omdat de CRvB zaken en rechtzoekenden alleen uit de dossiers kent, maakt de CRvB
op buitenstaanders een wereldvreemde indruk

intern
extern

(zeer) eens

eens noch
oneens

(zeer) oneens

gemiddelde

15%
11%

18%
12%

67%
77%

3.62
3.81

3: De CRvB is risicomijdend: hij durft geen lijnen uit te zetten

intern
extern

(zeer) eens

eens noch
oneens

(zeer) oneens

gemiddelde

12%
23%

15%
4%

73%
73%

3.77
3.52

4: Omdat het HvJ teleologisch redeneert, m.a.w. de Europese integratie is toegedaan, doet
de CRvB er goed aan terughoudend te zijn met het stellen van prejudiële vragen

intern
extern

(zeer) eens

eens noch
oneens

(zeer) oneens

gemiddelde

15%
14%

22%
18%

63%
68%

3.55
3.65

In de tweede plaats zijn er waarheden waarover gelet op de geringe verschillen tussen de
twee gemiddelden de interne verdeeldheid bij binnen- en buitenstaanders groter is dan
tussen CRvB’ers en de externe deskundigen. Daarvan in tabel 10 drie voorbeelden.
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Tabel 10: Drie waarheden van de tweede categorie
5: De CRvB zou meer moeten experimenteren met bemiddelingspogingen

intern
extern

(zeer) eens

eens noch
oneens

(zeer) oneens

gemiddelde

40%
36%

4%
11%

56%
53%

3.21
3.16

6: De CRvB biedt voldoende weerstand tegen ondoordachte wetgeving

intern
extern

(zeer) eens

eens noch
oneens

(zeer) oneens

gemiddelde

50%
56%

30%
25%

20%
19%

2.70
2.61

7: Ik vind dat de CRvB zich goed profileert naar de buitenwereld toe met behulp van internet en persberichten

intern
extern

(zeer) eens

eens noch
oneens

(zeer) oneens

gemiddelde

34%
27%

33%
3%

33%
43%

3.06
3.16

Bij waarheden van de derde categorie is de aantrekkingskracht van het magnetisch centrum zwak, maar nog wel aanwezig. De gemiddelde scores van binnen- en buitenstaanders bevinden zich nog steeds aan dezelfde kant van het neutrale midden (3), maar ze
lopen sterker uiteen dan in de tweede categorie. Daarvan hebben we vier voorbeelden, in
tabel 11.
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Tabel 11:Vier waarheden van de derde categorie
8: Bij zaken die de overheid of de sociale partners veel geld kunnen kosten bedenkt de
CRvB zich wel twee keer voordat hij een algemene en eenduidige uitspraak doet

intern
extern

(zeer) eens

eens noch
oneens

(zeer) oneens

gemiddelde

31%
23%

15%
4%

54%
73%

3.40
3.57

9: De CRvB mag wat mij betreft wel wat toeschietelijker zijn in geval van psychosomatische aandoeningen (bijv. ME, RSI en whiplash)

intern
extern

(zeer) eens

eens noch
oneens

(zeer) oneens

gemiddelde

29%
23%

8%
34%

63%
43%

3.48
3.18

10: De CRvB is nu te casuïstisch bezig. Het doel van de CRvB zou moeten zijn om met heldere uitspraken, waarop bestuursorganen beleidsmatig kunnen reageren, zoveel mogelijk
zaken te voorkomen

intern
extern

(zeer) eens

eens noch
oneens

(zeer) oneens

gemiddelde

31%
41%

9%
6%

60%
53%

3.35
3.05

11: Gemachtigde van een particuliere appellant:‘Er is dertig procent kans dat ik bij de CRvB
win, maar omdat ik niet weet welke dertig procent, ga ik altijd in hoger beroep’

intern
extern

(zeer) eens

eens noch
oneens

(zeer) oneens

gemiddelde

15%
12%

45%
25%

40%
63%

3.33
3.66

Waarheden van de vierde categorie markeren de grens: de binnenstaanders staan aan de ene
kant en de buitenstaanders aan de andere kant. Hiervan hebben we ook vier voorbeelden.
76

Sdu Uitgevers

jubileumboek CRvB 25-03-2003 17:54 Pagina 77

2. Een zelfportret van de Centrale Raad van Beroep

Tabel 12:Vier waarheden van de vierde categorie
12: De CRvB oefent weinig controle uit op de uitvoeringspraktijk

intern
extern

(zeer) eens

eens noch
oneens

(zeer) oneens

gemiddelde

33%
32%

22%
36%

45%
32%

3.20
2.91

13: Gezien de aard van de rechtsgebieden waar de CRvB werkzaam is, moet tijdens de mondelinge behandeling de CRvB-rechter meer rekening houden met de achtergrond van de
rechtzoekende dan een staatsraad van de RvS

intern
extern

(zeer) eens

eens noch
oneens

(zeer) oneens

gemiddelde

38%
52%

15%
11%

47%
37%

3.06
2.75

14: Een belangrijk verschil met raadsheren in gerechtshoven is dat de CRvB-rechter meer in de
diepte moet gaan bij de behandeling van zaken

intern
extern

(zeer) eens

eens noch
oneens

(zeer) oneens

gemiddelde

39%
28%

35%
33%

26%
39%

2.82
3.16

15: De onderlinge afstemming van de jurisprudentie tussen de Afdeling Bestuursrechtspraak en
de CRvB laat te wensen over

intern
extern
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(zeer) eens

eens noch
oneens

(zeer) oneens

gemiddelde

41%
59%

17%
15%

42%
26%

3.03
2.55
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Het zal de lezer opgevallen zijn dat de laatste drie direct relevant zijn voor de toekomst
van de Centrale Raad van Beroep: ze gaan namelijk over de waargenomen positie van de
Raad ten opzichte van de gerechtshoven en de Afdeling Bestuursrechtspraak.Terwijl volgens de CRvB’ers zelf de verschillen met de Raad van State niet moeten worden overdreven, vinden de externe deskundigen juist dat ze niet moet worden onderschat. En terwijl de Centrale Raad van Beroep28 zich in stelling 14 profileert tegenover gerechtshoven, zouden de externe deskundigen graag zien dat gerechtshoven de aanpak van de
Raad overnemen. Naar het beroemde woord van W.I. Thomas: “If men define situations as
real they are real in their consequences” willen we in een slotparagraaf bezien wat voor gevolgen een en ander heeft voor de toekomstplannen met de Centrale Raad van Beroep.
6.

Conclusie en terugblik

De toekomst van de Centrale Raad van Beroep wordt nu uitsluitend besproken in rechtspolitieke termen. Het is daarom op z’n minst aardig om er ook eens vanuit de cultuursociologie tegenaan te kijken. We hebben het lekkerste voor het laatst bewaard: er is nog
één waarheid van de vierde categorie onvermeld gebleven. Hier is de afstand tussen de
gemiddelden van Centrale Raad van Beroep en de externe deskundigen het grootst; zelfs
de plaatsvervangers kiezen hier zoals de buitenstaanders.
Tabel 13: ‘De afwezigheid van een volwaardige cassatie-instantie op het werkterrein van de CRvB valt te betreuren’
(zeer) eens

intern
CRvB-rechters
plaatsvervangers
extern

21%
5
7
43,5%

eens noch
oneens
7%
1
0
13%

(zeer) oneens

72%
24%
7
43,5%

gemiddelde

3.59

2.89

Voor de zogeheten nuloptie is dus slechts interne steun overtuigend aanwezig. Net zoals
het B&A onderzoek stootten wij op twee ongeveer even grote stromingen die contraire
uitgangspunten hanteren.

28 – in overeenstemming met de twee eerste waarheden van de eerste categorie, waaraan kan
worden toegevoegd de in § 3, tabel 4 besproken stelling: ‘Ik denk dat de meeste particuliere
appellanten tevreden zijn over de mondelinge behandeling van hun zaak bij de CRvB’ -
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Tabel 14
Welke van de volgende drie uitspraken benadert uw opvatting het beste?

Het civielrecht, het strafrecht en het bestuursrecht zijn
zozeer met elkaar verweven dat integratie in één
rechterlijke organisatie voor de hand ligt
Nu in de eerste instantie sprake is van een geïntegreerde
behandeling, zullen ook de nu nog onafhankelijke
appelinstanties in de bestuursrechtspraak moeten
integreren
De Afdeling Bestuursrechtspraak, het CBB en de CRvB
bestrijken elk een specialistisch rechtsgebied, zodat het
maar goed is dat er afzonderlijke appelinstanties zijn

intern

extern

16%

11%

43%

43%

41%

46%

De vervolgvraag: ‘Wat zou er in de toekomst met de Centrale Raad van Beroep moeten
gebeuren?’ kreeg een daarmee corresponderend antwoord. De optie die de Raad intact
laat (‘De Centrale Raad van Beroep blijft als een gespecialiseerd appèlcollege zelfstandig
bestaan’) was de eerste voorkeur voor 22% van de CRvB’ers zelf en van 18% van de
externe deskundigen. Op de tweede plaats eindigt de optie dat er één op bestuursrecht
gespecialiseerd appelcollege in Den Haag komt, met 21% interne en 10% externe steun.
De derde en laatste optie is dat de Centrale Raad van Beroep wordt opgeheven en dat
elk van de hoven een bestuurssector krijgt.
Ons is gevraagd te onderzoeken wat oordeelkundige buitenstaanders van de Raad vinden. Het antwoord valt bijna samen met het antwoord op de wedervraag: wat vindt de
Raad van zichzelf? Bijna is niet helemaal. De Centrale Raad van Beroep zelf wil op de
oude voet doorgaan terwijl nogal wat buitenstaanders een ‘coming out’ van de Raad
(appèlrechtspraak moet bedreven worden zoals de Raad nu doet) op prijs zouden stellen.
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3.

De Centrale Raad van Beroep als iudex viator
Een terugblik op de toepassing en ontwikkeling van de begrippen “ziekte, gebrek
en ongeschiktheid” in de rechtspraak van de Centrale Raad van Beroep

H. van Leeuwen*
1.

Inleiding

“Het begrip ziekte is veel breder geworden. Niet alleen worden meer kwalen geïdentificeerd. Ook subjectieve klachten worden als ziekte aangemerkt. Artsen nemen het bestaan
van klachten of beperkingen aan als een patiënt die zegt te ondervinden. Ook bij de toelating tot de WAO.” Aldus het rapport van de Commissie Donner.1 Kan deze verwijtende
constatering ook gemaakt worden ten aanzien van de rechtspraak van de Centrale Raad
van Beroep? Het onderwerp van deze bijdrage aan het gedenkboek vormt de vraag hoe de
Raad de begrippen ziekte, gebrek en ongeschiktheid in de Nederlandse arbeidsongeschiktheidswetgeving in de loop der jaren heeft ontwikkeld. Bij de beschrijving en analyse van die rechtspraak zal duidelijk worden of die rechtspraak al dan niet een factor is
geweest bij de ruime uitleg van het begrip ziekte waarnaar de Commissie Donner verwijst.
De analyse van de rechtspraak zal plaatsvinden vanuit een bepaald rechtstheoretisch perspectief. De woorden iudex viator in de titel van deze bijdrage doelen daarop. Deze term
zelf is ontleend aan een geschrift van de rechtstheoreticus prof. Mr. J. ter Heide.2 Bij alle
kritiek die op zijn opvattingen mogelijk is,3 heeft hij op een moment dat de Raad reeds
de leeftijd van een iudex senex had bereikt, krachtig de aandacht gevraagd voor bepaalde
vernieuwende opvattingen over rechtspraak4 en rechtsvinding. Zo zeer zelfs dat in de
zeventiger jaren van de vorige eeuw gesproken werd over een nieuw rechtstheoretisch
klimaat.5 Het gedachtegoed waarvan in die hemelbestormende jaren een generatie van
theoretisch geïnteresseerde Nederlandse juristen kennis nam, vormt de basis van de analyse
van de rechtspraak van de Raad in deze bijdrage.

*
1
2
3

4

5
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Mr. H. van Leeuwen is coördinerend vice-president bij de Centrale Raad van Beroep.
Zie Werk maken van arbeidsongeschiktheid, Advies van de Adviescommissie arbeidsongeschiktheid, Den Haag 30 mei 2001, onder punt 9.2.2.1 Een veranderend concept.
Prof. mr. J. ter Heide, Iudex Viator: Probleem- of systeemdenken, of gesystematiseerd probleemdenken,Ars Aequi 1967, p. 3 e.v.
Zie voor een evenwichtige evaluatie van de theorieën van Ter Heide: prof. Mr. R.A.V. Baron
van Haersolte, Een nieuw rechtstheoretisch klimaat (Handelingen van de Vereniging voor
wijsbegeerte des Rechts, LIV, Zwolle 1970).
Het gaat daarbij niet alleen en in de eerste plaats om de opvattingen van Ter Heide zelf, maar
ook om de door hem in Nederland geïntroduceerde buitenlandse schrijvers als H.L.A. Hart
en J. Esser.
Zie voetnoot 3.
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Wat wordt bedoeld met de woorden iudex viator? De kern van de gedachte die achter deze
woorden schuil gaat, is dat de rechter de wet en het recht moet actualiseren, dat wil zeggen aanpassen aan de huidige omstandigheden en opvattingen. Rechtspraak moet erop
gericht zijn de historische rechtsbronnen zo toe te passen dat het resultaat van de actuele
toepassing aanvaardbaar en redelijk geacht kan worden. Daarbij past uiteraard een ander
type van rechtsvinding en een andere wijze van begripsvorming6 dan bij opvattingen die
in de rechtspraak meer de nadruk leggen op vaststelling van de (historische) wil van de
wetgever of de juiste uitleg van de woorden van de wet.
In deze bijdrage zal blijken dat de rechtspraak van de Raad geenszins de deur heeft opengezet voor een praktijk zoals de Commissie Donner deze meent waar te nemen. Integendeel, de rechtspraak van de Raad laat het beeld van een stringente uitleg van de begrippen
ziekte, gebrek en ongeschiktheid zien. In de rechtspraak is zeer voorzichtig geprobeerd
aan die begrippen een voor de rechtspraktijk hanteerbare inhoud te geven, waarbij zich
interessante methodologische verschuivingen hebben voorgedaan. Terwijl de Raad aanvankelijk probeerde genoemde begrippen nader te bepalen door te zoeken naar min of
meer strikte definities en aldus het toepassingsbereik van de betreffende wettelijke bepalingen af te grenzen, is de Raad de laatste decennia van de vorige eeuw een andere weg
ingeslagen bij de uitleg van die wettelijke bepalingen.
2.

Het wettelijk kader

Het gaat in deze bijdrage om de toepassing en ontwikkeling van de begrippen ziekte en
gebreken, zoals deze voorkomen in de Nederlandse arbeidsongeschiktheidswetgeving en
wel de ZW, de WAO en de AAW. Deze wetten beogen het risico van inkomensderving
ten gevolge van gezondheidsproblemen verplicht te verzekeren. Dit betekent dat de
begrippen ziekte en gebreken een centrale plaats moeten innemen bij de formulering
van de voorwaarden waaronder het recht op uitkering ontstaat. Hieronder volgt een kort
overzicht van de relevante bepalingen van deze wetten, tot welke bepalingen deze bijdrage
zich beperkt.
De ZW, in zijn oorspronkelijke vorm stammend uit 1913, bepaalt sinds 1967 in artikel
19: “De verzekerde heeft bij ongeschiktheid tot werken wegens ziekte recht op ziekengeld.” In 1967 is gelijktijdig met de invoering van de WAO in het tweede lid toegevoegd
dat voor de toepassing van de ZW onder ziekte mede verstaan wordt gebreken.
Daardoor behoefde de Raad zich niet langer te buigen over de vraag of een bepaalde
aandoening van de gezondheidstoestand als een ziekte dan wel als een (niet verzekerd)
gebrek opgevat diende te worden.
In 1967 werd de WAO ingevoerd. In artikel 18 van die wet werd de voorwaarde voor het
recht op uitkering oorspronkelijk als volgt geformuleerd:

6
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Zie G.J.Wiarda, Drie typen van rechtsvinding (derde druk, Zwolle, 1988). Maar vooral ook:
Benjamin N. Cardozo, The nature of the judicial process (forty-second printing, New Haven
and London 1979).
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“Arbeidsongeschikt, geheel of gedeeltelijk, is hij die ten gevolge van ziekte of
gebreken geheel of gedeeltelijk buiten staat is om met arbeid die voor zijn
krachten en bekwaamheid is berekend en die met het oog op zijn opleiding en
vroeger beroep hem in billijkheid kan worden opgedragen, ter plaatse waar hij
arbeid verricht of het laatst verricht heeft of op een soortgelijke naburige plaats
te verdienen, hetgeen lichamelijk en geestelijk gezonde personen van dezelfde
soort en van soortgelijke opleiding, op zodanige plaats met arbeid gewoonlijk
verdienen.”
Met ingang van 1 augustus 1993 werd in artikel 18 van de WAO “ten gevolge van ziekte
of gebreken” vervangen door “als rechtstreeks en objectief medisch vast te stellen gevolg
van ziekte, gebreken, zwangerschap en bevalling”.7 Deze wijziging is op voorstel van de
SER in de wet opgenomen. Het is bedoeld als signaal naar de uitvoeringspraktijk en de
rechtspraak met betrekking tot het verband tussen de aandoening en de arbeidsongeschiktheid.8 De tekst van artikel 19 van de ZW werd op vergelijkbare wijze aangepast.
De AAW, die met ingang van 1 januari 1998 is vervangen door de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen en de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering jonggehandicapten, bevatte in artikel 5 een met artikel 18 van de WAO vergelijkbare formulering,
die ook deelde in bovenstaande wijzigingen van de WAO.
3.

De toepassing van de wettelijke bepalingen uit de ZW, WAO en AAW:
schets van het probleem

De toepassing van wettelijke bepalingen is uiteraard niet moeilijk in de standaardgevallen9
die de wetgever voor ogen had en waarin consensus bestaat over de toepasbaarheid van
de kwalificerende begrippen; dat geldt ook voor de in de voorgaande paragraaf genoemde
wetsartikelen, waarin de woorden als ziekte en gebrek voorkomen. De regeltoepassing kan
dan onproblematisch als een eenvoudig syllogisme door subsumptie van het individuele
geval onder de algemene regel geconstrueerd worden in gevallen waarin een arts bij een
verzekerde een ernstig en acute ziekte van een gemakkelijk te diagnosticeren soort constateert. En dat geldt evenzeer voor de situatie dat een verzekerde evident blijvend invalide
is, bijvoorbeeld in het geval van een herseninfarct, waardoor het spraakvermogen blijvend
is verloren en tevens een onherstelbare verlamming is opgetreden.
In de loop der jaren werd de Raad echter geconfronteerd met allerlei situaties die wel leken
op de standaardsituaties die de wetgever voor ogen stonden, maar daarvan toch in een
aantal opzichten verschilden. Daarbij ging het onder meer om situaties, waarin bepaalde
geestelijke kenmerken of een bepaalde lichaamsbouw van een verzekerde het uitoefenen
van een beroep bemoeilijkten of waarin een vermindering van krachten ten gevolge van

7
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de toenemende leeftijd van de verzekerde was opgetreden.Voorts dienden zich verzekerden aan die zich ernstig ziek voelden en zich daardoor niet (volledig) in staat achtten
arbeid te verrichten, maar bij wie de artsen – hoezeer zij ook overtuigd waren van de
oprechtheid van de patiënt – geen medische verklaring voor de ervaren klachten konden
geven.
In deze laatste gevallen is het niet duidelijk welke premissen aan het syllogisme ten
grondslag gelegd moeten worden. De (rechtsvindings)vraag is daarom hoe uitgemaakt
moet worden of in deze en andere grenssituaties de gesteldheid van de betrokken verzekerde als een ziekte of als een gebrek moet worden gekwalificeerd en aldus de toegangspoort naar een uitkering kan worden geopend. Bij het bezien van honderd jaar jurisprudentie van de Raad blijkt dat de Raad ter oplossing van dit probleem hoofdzakelijk twee
verschillende benaderingen of denklijnen heeft gevolgd.
De eerste en oudste denklijn van de Raad probeert het probleem op te lossen door te
streven naar een medisch verantwoorde en sluitende definitie van de begrippen ziekte en
gebrek. De gedachte hierachter lijkt te zijn dat als eenmaal een bevredigende omschrijving van de begrippen ziekte en gebrek gevonden is, het voortaan eenvoudig is om uit te
maken is of aanspraak op uitkering bestaat. Deze benadering is de bekende methode van
definiëring per genus proximum et differentiam specificam. Naast deze klassieke methode van
definiëring paste de Raad uitsluitend bij de uitleg van het begrip gebrek een andere wijze
van definiëring toe, namelijk definiëring op basis van en door verwijzing naar het algemeen spraakgebruik.
Sinds 1973 heeft de Raad een tweede benadering ontwikkeld, waarbij de invulling van
de begrippen ziekte en gebrek niet meer geïsoleerd wordt beschouwd, maar de betekenis
van die termen in een wat ruimer zinsverband wordt omschreven. Deze tweede denklijn
in de jurisprudentie van de Raad wordt verder aangeduid als de methode van parafrasering.10 Beide methoden strekken ertoe onduidelijke termen (in casu ziekte of gebrek) te
vervangen door duidelijker en gemakkelijker toepasbare termen. De wijze waarop naar
duidelijker termen wordt gezocht, verschilt in de twee benaderingen echter aanzienlijk.
4.

De weg van de definiëring I: het begrip ziekte

Zoals gezegd probeerde de Raad aanvankelijk door middel van de klassieke wijze van
definiëren (per genus proximum et differentiam specificam) het begrip ziekte nader te omgren8
9

Zie Memorie van Toelichting (Kamerstukken II 1992/93, 22 824, nr. 3, p. 19).
Zie voor het belang van het standaardgeval als uitgangspunt bij de rechtsvinding H.L.A. Hart,
The concept of law (second edition, Oxford, 1994), chapter VII, Formalism and rule-scepticism, paragraph 1: The open texture of law (p. 124 e.v.). Vergelijk ook G.C. Christie,
Objectivity in the Law (The Yale Law Journal, 1969, p. 1311, e.v.).
10 Voor parafrasering als alternatief voor de klassieke methode van definitie per genus proximum
et differentiam specificam in het recht zie o.m. H.L.A. Hart, Definition & theory in jurisprudence (Oxford, 1953); voor de verdere achtergrond van de op Jeremy Bentham teruggaande
parafraseringsmethode zie Ross Harrison, Bentham (London1983), chapter II,The pestilential
breath of fiction en chapter III,The clew to the labyrinth.
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zen en af te bakenen; daarbij moet aangetekend worden dat in die tijd het begrip gebrek
wettelijk nog niet met ziekte gelijkgesteld was en derhalve ook behoefte bestond het
begrip ziekte van het begrip gebrek nauwkeurig af te grenzen. Deze methode van definiëring creëert echter gesloten juridische begrippen die toegepast worden zonder nadere
belangenafweging en zonder de merites van het voorliggende geval te betrekken op de
ratio van de regeling. Uiteindelijk voert deze methode naar wat wel eens een verblijf in
de juridische begrippenhemel11 is genoemd: een systeem van algemene begrippen in het
recht die steeds dezelfde betekenis bij iedere toepassing van de regel kunnen worden toegekend en die niet verder uitgelegd behoeven te worden in het licht van de omstandigheden van het geval.12
Dé uitspraak van de Raad, waarbij langs de weg van een klassieke definitie, een uitleg van
het begrip ziekte wordt gegeven, is de uitspraak van 14 mei 1936.13 De Raad diende in
die uitspraak te beslissen over niets minder dan de vraag of de arbeidsongeschiktheid
wegens platvoeten een arbeidsongeschiktheid wegens ziekte was. In deze uitspraak ontwikkelde de Raad in het kader van de uitleg van de ZW een medisch-biologisch ziektebegrip op grond van een rapport dat door de hoogleraren Hijmans van den Bergh (internist) en Baart de la Faille (chirurg) was uitgebracht. In navolging van dat rapport heeft de
Raad het begrip ziekte gedefinieerd als een proces dat bestaat uit wijzigingen in de functies van het organisme door verstoring van het evenwicht in het lichaam, dat ernaar streeft
dit evenwicht te herstellen of zich op een nieuw evenwicht in te stellen. Ziekte wordt
dus omschreven als een bepaald soort proces; dit mede ter afgrenzing van de stationaire
toestand die als een gebrek aangemerkt moet worden.14 Als genus in de definitie wordt
dus het ruimere begrip proces gekozen, waarna vervolgens de kenmerken (verstoring van
het evenwicht in het lichaam) worden genoemd waardoor ziekte zich van andere processen onderscheidt.
Omdat kennelijk werd gevreesd dat de zienswijze van Hijmans van den Bergh en Baart
de la Faille verouderd was, vroeg de Raad in 1961 een nieuw rapport over deze kwestie
en deze keer aan de hoogleraren sociale geneeskunde Hornstra en Mertens. Het ging hier
om een verzekerde bij wie volgens de uitspraak sprake was een “zogeheten degeneratieve
rug”. Genoemde deskundigen constateerden dat het lijden van de verzekerde geen verstoring van het evenwicht vertoonde, zoals naar hun opvatting kenmerkend is voor ziekte.
Zij achtten het een onwerkelijke uitbreiding van het ziektebegrip om van ziekte te spreken bij normale degeneratieve gebreken en aandoeningen waar ieder mens mede gezien

11 Naar de woorden van R. von Ihering, Scherz und Ernst in der Jurisprudenz (1885).
12 Vergelijk H.L.A. Hart, Definition & theory in jurisprudence en H.L.A. Hart, Concept of Law,
l.c.,over de gevaren van de klassieke manier van definiëren in het recht. Zie vanuit een andere
filosofische achtergrond ook K. Larenz, Methodenlehre der Rechtswissenschaft (Berlin 1968),
Kapitel 5, paragraph 1 Die isolierende Abstraktion en paragraph 2 Die nachbildende beschreibung des rechtlichen Typus.
13 AB 1936, blz. 443.
14 Ook mr. L.G.Verwer (voormalig voorzitter van de ZW-kamer van de Raad) ziet de term “proces” als de kern van deze omschrijving van het begrip ziekte in zijn “De rechtspraak inzake
arbeidsongeschiktheid in de zin van de ZW” (Deventer 1981).
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zijn arbeidsverleden in de loop van het verouderingsproces mee te maken krijgt. Zij wilden alleen van de normale ontwikkeling afwijkende aandoeningen als ziekte betitelen.
Derhalve was naar het oordeel van deze deskundigen de verzekerde wel ongeschikt voor
zijn werk, maar niet ten gevolge van ziekte.
Dit sociaal medisch ziektebegrip heeft de Raad echter niet overgenomen.15 De overwegingen daartoe zijn interessant. De Raad stelt voorop dat ook de deskundigen niet
bestrijden dat in casu van een ziekte in strikte medische zin sprake is. Vervolgens overweegt de Raad:
“dat toch hetgeen voor een bepaalde categorie arbeiders niet ongewoon kan
worden genoemd, wellicht, ook als dit een oorzaak van ongeschiktheid oplevert, niet mag doen besluiten hen ziek te noemen, doch dit niet behoeft te
verhinderen om die arbeidsongeschiktheid aan te merken als wegens “ziekte”,
met name niet, wanneer het antwoord op de vraag of al dan niet sprake is van
arbeidsongeschiktheid wegens ziekte bepalend is voor het al dan niet toekennen van een vergoeding wegens loonderving terzake van ongeschiktheid.”
Verwer16 vermeldt hieromtrent – zo praktisch kan rechtsvinding dus soms zijn – dat in
verband met het gebrek aan rechtszekerheid een nieuwe lawine van beroepszaken
gevreesd werd en dat bij geruchte was vernomen dat bij de totstandkoming van een
nieuwe arbeidsongeschiktheidswet het rechtens bestaande verschil tussen ziekte en gebreken zou komen te vervallen, hetgeen – zoals hiervoor reeds is vermeld – ook per 1 juli
1967 is gebeurd.
Hier lijken de deskundigen een ander genus te kiezen, met behulp waarvan het begrip
ziekte wordt gedefinieerd, namelijk verstoring van het evenwicht. Nu de Raad deze
definitie niet heeft omarmd, kan de geschiedenis niet leren of deze definitie een verbetering zou zijn geweest. Opvallend is wel dat de Raad in deze uitspraak heeft aanvaard dat
het begrip ziekte in de wet een andere betekenis heeft dan in het spraakgebruik.
Het Handboek beroepszaken GAK17 vermeldt dat de Raad eigenlijk altijd heeft vastgehouden aan de definitie van ziekte als een proces, zoals gegeven door Hijmans van den
Bergh en Baart de la Faille. Hoewel zeker geen uitspraken zijn aan te wijzen waaruit zou
kunnen worden afgeleid dat deze omschrijving is losgelaten, valt bij het bestuderen van
de jurisprudentie wel op dat slechts sporadisch een beroep op deze omschrijving wordt
gedaan bij het identificeren van ziekte of gebreken en stelt de Raad meestal vrij apodictisch of een bepaalde aandoening een ziekte of gebrek is.18 Vanaf 1967 kan dit gedeeltelijk
worden verklaard door het feit dat een onderlinge afbakening van het begrip ziekte en
gebrek niet langer noodzakelijk was. Dat neemt niet weg dat men zou hebben kunnen
verwachten dat ook in andere grenssituaties de Raad regelmatig een beroep op deze

15
16
17
18
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CRvB 8 januari 1963 (mrs. Rutgers van der Loeff, Lens,Verwer), RSV 1963/16.
A.w., p. 29.
Deventer, sedert 1982 bestaande losbladige uitgave, onder 40.11.2.
Zie bijvoorbeeld CRvB (mrs. Stolwijk, Schoorl, Groen), RSV 1979/112.
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definitie zou hebben gedaan. Dat dit niet gebeurd is laat zich wellicht mede verklaren uit
de tekortkomingen van de methode van de definiëring als hulp bij de rechtsvinding.19
Tegen de gebruikte methode van definiëring is een aantal bezwaren aan te voeren. De
twee belangrijkste bezwaren zijn de volgende.
In de eerste plaats is een classificatie van een wettelijke term (ziekte) onder een zeer abstract
en algemeen begrip als “proces” niet of nauwelijks behulpzaam bij de beantwoording van
de (uiteindelijk juridische) vraag of er in een bepaald geval sprake is van een ziekte in de
zin van de arbeidsongeschiktheidswetgeving. In grenssituaties zijn er gewoonlijk argumenten die voor en argumenten die tegen het gebruik van de term ziekte pleiten. De
vraag of een dergelijk geval een “proces dat bestaat uit (…)” aanwezig is, valt in grensgevallen vaak even moeilijk te beantwoorden als de vraag of een ziekte aanwezig is.
Definiëring door middel van abstracte begrippen leidt gewoonlijk niet tot meer duidelijkheid omtrent de toepassing.
In de tweede plaats, zoals hiervoor reeds werd gesteld, leidt deze methode van definiëring
tot een gesloten wijze van begripsvorming. Een mechanische toepassing van de in het
verleden gevormde begrippen in een concrete situatie behoeft niet tot een redelijk of billijk resultaat te leiden. Zeker in grenssituaties gaat het vaak om problemen waarbij een
afweging van de betrokken belangen nodig is tegen de achtergrond van de ratio van een
regeling: in wat voor opzicht wijkt het voorliggend geval af van de standaardsituatie die
de wetgever voor ogen stond en hoe moeten die verschillen worden gewaardeerd. De
definiëringsmethode verhult dan de aard van de keuze die gemaakt moet worden.
Het vorenstaande kan geïllustreerd worden met een uitspraak van de Raad uit het begin
van de jarig tachtig van de vorige eeuw waarbij de herinnering aan de definitie van
Hijmans van den Bergh en Baart de la Faille weer wat opflakkert. In een uitspraak van
25 juni 198020 heeft de Raad zich gebogen over een zaak van een verzekerde die stelde
ongeschikt te zijn tot het verrichten van zijn arbeid als bewakingsbeambte als gevolg van
zijn transseksualiteit. Op in het geding aan de orde zijnde datum werd hij in het kader
van een langdurige psychiatrische en chirurgische behandeling wegens transseksualiteit
met hormonen behandeld, waardoor betrokkene naar zijn zeggen in een zodanige psychische toestand verkeerde dat van het normaal verrichten van arbeid geen sprake kon
zijn. Nadat hij in beroep was gekomen tegen de beslissing tot weigering van ziekengeld,
werd hij door de raad van beroep op grond van een advies van een psychiater-neuroloog
in het gelijk gesteld. In hoger beroep voerde de bedrijfsvereniging aan dat de ongeschiktheid van betrokkene voor zijn werk als bewakingsbeambte een gevolg was van de maatschappelijke consequenties van zijn (of haar?) transseksualiteit – naar het oordeel van de

19 Uiteraard kan op deze plaats slechts summier ingegaan worden op de theoretische problemen
die met rechtsvinding samenhangen. Voor een nadere fundering van het hier ingenomen
standpunt wordt verwezen wordt naar de literatuur over dit onderwerp, zoals Hart, Definition
and theory in jurisprudence en G. Gottlieb,The logic of choice (London 1968). Ook J. Esser,
Vorverständnis und Methodenwahl in der Rechsfindung (Frankfurt, 1972) keert zich in zijn
onnavolgbare formuleringen tegen het gebruik van definities.
20 (mrs.Ten Feld, Rang, Brederveld), RSV 1981/9.
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bedrijfsvereniging op zichzelf een “zo-zijn” – en geen rechtstreeks gevolg van ziekte of
gebrek. De Raad verwierp het hoger beroep van de bedrijfsvereniging op grond van de
overweging dat betrokkenes ongeschiktheid teweeggebracht werd door een zijn gezondheidstoestand ongunstig beïnvloedend procesmatig gebeuren (in verband met de behandeling met hormonen) en derhalve door ziekte (in engere zin) in de zin van artikel 19
van de ZW.Ten slotte verzuchtte de Raad nog in deze uitspraak dat in dat geding in het
midden kon worden gelaten of transseksualiteit op zich zelf – in het algemeen en/of in
concreto – als een gebrek in de zin van artikel 19, tweede lid, van de ZW dan wel als een
niet met gebrek gelijk te stellen geaardheid moest worden beschouwd.
De Raad stond in dit geval kennelijk voor de keuze de “aandoening” van betrokkene in
zijn fase van overgang van man naar vrouw te beschouwen als ziekte, gebrek of als
geaardheid.Van een geval als dit zal de wetgever in 1913 niet gedroomd hebben en dat
zullen waarschijnlijk evenmin de in dertiger jaren door de Raad geconsulteerde hoogleraren. De uitspraak maakt gebruik van de wat toevallige omstandigheid dat betrokkene
op de datum in geding een hormonenkuur in het kader van een veel bredere behandeling
volgde, om te kunnen spreken van een procesmatig gebeuren en zodoende met een impliciete verwijzing naar de definitie betrokkene voor een uitkering in aanmerking te doen
komen. Op deze wijze vindt geen inhoudelijke argumentatie plaats over de vraag of in
een dergelijke situatie een toekenning van ziekengeld dient plaats te vinden. Die argumentatie zou zich moeten concentreren op de vraag of de voorliggende situatie voldoende
relevante overeenkomsten of verschillen heeft met de standaardsituatie die de wet beoogt
te regelen.
5.

De weg van de definiëring II: het begrip gebrek

Naast het begrip ziekte bevatten de arbeidsongeschiktheidswetten sinds 1967 ook het
begrip gebrek als grond voor toekenning van een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Uit de
hiervoor besproken uitspraak over transseksualiteit blijkt dat het begrip ziekte naast duidelijke standaardsituaties ook grenssituaties kent, waarin er argumenten voor en tegen de
kwalificatie van een bepaalde lichamelijke of geestelijke gesteldheid als gebrek pleiten: is
transseksualiteit een gebrek in de zin van de ZW of een bepaalde geaardheid die niet binnen het bereik van de ZW valt?
De Raad heeft ook dit kwalificatieprobleem via de methode van definiëring proberen op
te lossen. Toch is de aanpak anders dan bij het begrip ziekte: er wordt niet gezocht naar
een wetenschappelijke definitie, maar de Raad zoekt in het spraakgebruik naar de
omgrenzing en invulling van het begrip. Een duidelijk voorbeeld van het gebruik van die
methode is te vinden in de uitspraak van 5 maart 198021. In dat geval overweegt de Raad
dat hij niet vermag in te zien dat de bij betrokkene waargenomen verschijnselen – door
de vaste deskundige gekarakteriseerd met woorden als jeugdstoornis, slappe houding, foute bouw, asthenie of rondruggig – niet overeenkomstig het spraakgebruik als gebrek(en)
zouden kunnen worden aangemerkt. Derhalve achtte de Raad betrokkene ongeschikt

21 (mrs.Ten Feld, Rang, Brederveld), RSV 1980/165.
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voor zijn arbeid als grondwerker en was hem naar het oordeel van de Raad ten onrechte
ziekengeld onthouden.
Daarvoor had de Raad reeds in twee uitspraken van 16 juni 197222 zich principieel over
het begrip gebrek uitgelaten. Een van de aan de orde zijnde casus was als volgt. Een loodgieter staakte zijn werk wegens pijn in de nek en schouders. Bij onderzoek door een
zenuwarts maakte betrokkene, die boven een café woonde en stelde daarvan veel last te
ondervinden, een nerveuze en gespannen indruk. Desondanks werd hij door de bedrijfsvereniging arbeidsgeschikt geacht. De raad van beroep achtte betrokkene weliswaar ongeschikt voor zijn werk als loodgieter, maar deelde de opvatting van de bedrijfsvereniging
en haar medisch adviseur dat de geregelde ongeschiktheid tot het verrichten van arbeid
voortvloeiend uit of samenhangend met diens karakterstructuur geen toepassing toelaat
voor artikel 19 van de ZW. Ook de Centrale Raad van Beroep aanvaardde dat betrokkene
ongeschikt was voor zijn arbeid en dat die ongeschiktheid niet voortkwam uit een ziekte.
Derhalve resteerde nog de vraag of die ongeschiktheid voortkwam uit een gebrek, hetgeen de Centrale Raad van Beroep anders dan de raad van beroep het geval achtte. De
overwegingen die daarbij werden gebruikt gaan boven het belang van het individuele
geval uit. In de eerste plaats verwierp de Centrale Raad van Beroep de theorie van de
zogeheten relatieve minusvariatie, die van de kant van de geneeskundige van de bedrijfsvereniging naar voren werd gebracht. Daaronder werd verstaan een gebrek dat reeds in
dezelfde mate bestond bij de aanvang van de laatste taakverzwaring, terwijl de op een
gegeven ogenblik veroorzaakte ongeschiktheid niet was aan te merken als gevolg van een
gebrek in de zin van de ZW. De Raad maakt hiermee korte metten in de volgende overweging:
“Noch in de geschiedenis van de totstandkoming van de per 1 juli 1967 in
werking getreden ZW noch in de tekst van artikel 19 zelve heeft de Raad enig
wezenlijk aanknopingspunt gevonden voor de hier voorgestane opvatting om
aan het begrip gebrek als in het tweede lid genoemd een specifieke, van het
algemeen spraakgebruik afwijkende betekenis te hechten.”
De Raad laat het daarbij niet en voegt er nog de volgende interessante overweging aan toe:
“Anderzijds bestrijdt de Raad geenszins de juistheid van het standpunt dat er
gevallen zijn van on- of verminderde geschiktheid tot het verrichten van een
bepaalde arbeid waarop artikel 19 niet van toepassing is. De Raad denkt hierbij
met name aan die gevallen waarin de betrokkene tegen de aan die arbeid te
stellen eisen niet is opgewassen, hetzij door onvoldoende scholing en/of opleiding, een te laag intelligentiequotiënt, hetzij door een te tengere lichaamsbouw en dergelijke. In deze gevallen kan evenwel naar het inzicht van de
Raad niet gesproken worden van een gebrek, zoals dit begrip bij de wetgever
het gelijkstellen daarvan met ziekte kennelijk voor ogen heeft gestaan.”

22 (mrs.Verwer,Vleesch Dubois,Van der Meide), RSV 1972/307.
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De Raad maakte dus een onderscheid tussen gebreken in de zin van de arbeidsongeschiktheidswetgeving en andere tekortkomingen. In de praktijk is het niet altijd makkelijk
die grens te trekken en de Raad motiveerde ook niet waarom in het aan de orde zijnde
geval – kennelijk een verzekerde met een zwak zenuwgestel – het ging om een gebrek
en niet om een (niet tot uitkering leidende) tekortkoming. Nadere omlijning van een
begrip op grond van het spraakgebruik kan ook geen scherp en rationeel te rechtvaardigen criteria ter onderscheiding van gebreken enerzijds en overige tekortkomingen anderzijds opleveren.23 In de rechtsvinding gaat het dan ook niet om het vaststellen van de
betekenis van woorden24 – bijvoorbeeld door te zien naar de betekenis die de woorden in
het spraakgebruik hebben – , maar of de woorden de rechter machtigen een bepaalde
beslissing te nemen. Om dat laatste te kunnen beoordelen is echter een inhoudelijke
afweging nodig.25 Overigens trekt in deze overwegingen de aandacht dat de Raad wel
verwijst naar een soort standaardsituatie die de wetgever voor ogen gestaan zou hebben.
6.

De weg van de parafrase

In de zeventiger jaren van de vorige eeuw ontwikkelde de Raad een nieuwe denklijn
met betrekking tot de invulling van het begrip arbeidsongeschiktheid. Methodologisch is
daarbij opvallend dat niet een klassieke definitie per genus proximum et differentiam specificam (zoals bij het begrip ziekte) of een definitie naar het algemeen spraakgebruik
(zoals bij het begrip gebrek) tot uitgangspunt wordt genomen, maar naar een andere wijze van verduidelijking van wettelijke bepalingen wordt gezocht. Het vertrekpunt van de
Raad lag daarbij niet bij de begrippen ziekte of gebrek, maar bij het begrip ongeschiktheid tot werken in de zin van artikel 19 van de ZW.

23 De annotator (en latere voorzitter van de arbeidsongeschiktheidssectie van de Raad) mr. N.J.
Haverkamp merkt dan ook naar aanleiding van een uitspraak van de Raad van 7 mei 1982
(mrs. Stolwijk, Bulte, Korteweg), RSV 1983/4 (waar het ging om de afbakening tussen met de
leeftijd samenhangende beperkingen of ouderdomsverschijnselen en het begrip gebrek)
terecht het volgende op: “De CRvB heeft het wettelijk begrip gebrek echter nooit met een
algemene medische formule ingevuld, maar het de laatste jaren opgevat in de zin van het
spraakgebruik. Voor ouderdomsverschijnselen kan men hier twee kanten mee op. Men kan
letterlijk aansluiten bij het spraakgebruik dat van ouderdomsverschijnselen rept, maar men kan
ook betogen dat ouderdomsverschijnselen die bij iedereen voorkomen zoals een teruglopend
uithoudingsvermogen, toch niet algemeen als gebreken worden gezien. Naast het begrip ziekte
biedt het begrip gebrek op dit punt dan ook weinig onderscheidende scherpte.”
24 Zo reeds mr. Paul Scholten in zijn beroemde “Algemeen Deel” (tweede druk Zwolle, 1934) ,
waarin hij het primaat van de grammaticale interpretatie verwerpt als in strijd met het karakter van de rechtsvinding en het wezen van de taal.
25 Vergelijk Gottlieb, The logic of choice, p. 101: “ The main problem of interpretation in other
words is whether the inference drawn in accordance with the rule is authorized or required by
such a rule. Not what the meaning of words is, but whether the words authorized the inference
made in reliance on them.The problem of interpretation thus entirely changes in character, it
involves not discovering something in the rule, but finding guidance for the application of
rules.”
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Uiteraard werd de Raad regelmatig geconfronteerd met zaken waarin een verzekerde
meent (te goeder trouw) niet of slechts gedeeltelijk geschikt te zijn, maar de deskundigen
desondanks van opvatting zijn dat hij of zij geschikt is tot werken. In een dergelijk situatie overwoog de Raad in 1970:
“dat immers aan een verzekerde slechts recht op ziekengeld toekomt bij ongeschiktheid tot werken en onder ongeschiktheid niet mede kan worden begrepen de enkele bij een verzekerde te goeder trouw bestaande gesteltenis zich
subjectief niet in staat te achten arbeid te verrichten.” 26
Deze opvatting, waaraan de Raad altijd heeft vastgehouden, maakt duidelijk dat de Raad
nooit voedsel heeft gegeven aan de door de Commissie Donner gewraakte opvatting dat
alleen de klachten die een verzekerde zegt te ondervinden voldoende basis voor een
arbeidsongeschiktheidsuitkering zouden kunnen zijn. Daarom reeds kan het in paragraaf 1
vermelde citaat uit het rapport van de Commissie Donner niet op de rechtspraak van de
Raad slaan. De betrokkene heeft bij een juiste toepassing van de wet niet het laatste
woord over de vraag of hij ongeschikt is; de gestelde klachten moeten een medische toetsing kunnen doorstaan.
Overigens had de rechtspraak van de Raad na de hiervoor besproken principiële uitspraken uit de dertiger jaren van de twintigste eeuw zich in hoofdzaak ertoe beperkt om op
grond van de ter beschikking staande rapporten van geval tot geval te beslissen of en hoelang een afwijking van de normale gezondheidstoestand een verzekerde ongeschikt deed
zijn. Daarin kwam verandering door de uitspraak van de Raad van 23 februari 1973.27
De te berechten casus was de volgende. De verzekerde was een “plasticbewerker” en bij
zijn werk moesten zaag-, frees- en lijmmachines worden gebruikt. Betrokkene leed aan
een “migraine accompagnée”. Hierbij traden bij betrokkene – aldus de uitspraak – aanvallen op gepaard gaande met bevingen, welke aanvallen aanvingen met dubbel zien, terwijl er een gedeeltelijke gevoelloosheid in het lichaam optrad. Wanneer betrokkene een
aanval voelde aankomen, zette hij de machine waaraan hij werkte, af en ging dan ergens
rustig zitten. Door het allengs toenemen van de aanvallen vond de werkgeefster het niet
langer verantwoord om de betrokkene aan de machine te laten werken. In september
1970 – vooral in de herfst namen de aanvallen toe volgens de uitspraak – had betrokkene
zijn werk gestaakt. Overeenkomstig het advies van de verzekeringsarts verklaarde de
bedrijfsvereniging betrokkene in juni van het jaar daarop weer geschikt voor zijn arbeid,
hoewel de huisarts en de werkgeefster hervatting niet raadzaam achtten.
De raad van beroep achtte in afwijking van de zienswijze van de geraadpleegde vaste deskundige betrokkene nog ongeschikt tot het verrichten van zijn arbeid in hoofdzaak op de
grond dat, nu betrokkenes werkgeefster het niet verantwoord achtte hem aan de machines te laten werken en dit oordeel door de huisarts werd gedeeld, een juiste toepassing
van de ZW in zo’n geval vordert dat betrokkene ongeschikt geacht wordt tot het ver-

26 CRvB 25 september 1970 (mrs Verwer, Stolwijk,Van der Meide), RSV1971/71.
27 (mrs.Verwer,Vleesch Dubois,Ten Feld), RSV 1973/229. Zie hierover Verwer, a.w., pag 17.
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richten van arbeid. De Centrale Raad van Beroep deelde de opvatting van de raad van
beroep niet. De Centrale Raad van Beroep overwoog dat hoezeer de Raad ook begrip
had voor de zienswijze van betrokkene, waarin hij ook naar ’s Raads oordeel te goeder
trouw kon menen ongeschikt te zijn voor zijn arbeid, gelet op de beschikbare medische
gegevens en met name het rapport van de vaste deskundige de Raad tot geen andere slotsom kon komen dan deze dat betrokkene op de datum in geding niet langer ongeschikt
was tot het verrichten van zijn werk als plasticbewerker. Doorslaggevend was voor de
Raad daarbij het volgende (nieuwe) criterium:
“Onder ongeschiktheid tot werken, waaraan artikel 19 van de ZW het recht
op ziekengeld verbindt, dient te worden verstaan het op medische gronden
naar objectieve maatstaven gemeten niet kunnen of mogen verrichten
van de in aanmerking komende arbeid en daaronder kan niet worden
begrepen een bij betrokkene op welke gronden dan ook gewekte of bestaande
indruk dat hij zijn arbeid niet meer kan of mag verrichten, wanneer deze vermeende indruk althans niet door de uiteindelijke geneeskundige bevindingen
wordt gedekt.”
In deze nieuwe aanpak wordt niet het ene begrip door het andere vervangen (“ziekte”
door – het nog abstracter, dus nog inhoudslozer – “proces”) maar een heel zinsdeel
(ongeschiktheid tot het verrichten van zijn arbeid) door een andere zin (in het bijzonder
door het vetgedrukte deel van de hierboven geciteerde omschrijving). Vandaar de naam
parafrasering voor de methode die ervan uitgaat dat de kleinste eenheid van de communicatie niet het woord, maar een hele zin of frase is.28 Daarbij wordt uiteraard gepretendeerd dat voorwaarden, waaraan voldaan moet zijn om de omschrijving te kunnen
gebruiken duidelijker of operationeler zijn dan de omschreven frase. Die criteria liggen in
dit geval kennelijk in de medische wetenschap (op medische gronden) en moeten bovendien binnen de medische wetenschap algemeen aanvaard zijn (naar objectieve maatstaven).
Belangwekkend is het thans nog na te gaan welke rol die nieuwe aanpak in de rechtspraak van de Raad heeft gespeeld. In het bijzonder dringt de vraag zich op of met
behulp van deze nieuwe omschrijving de demarcatie tussen het wel of niet aanspraak
hebben op een arbeidsongeschiktheidsuitkering gemakkelijker en helderder is geworden.
De vraag is dan of de nieuwe formulering behulpzaam is bij het antwoord op de vraag in
welke opzichten de voorliggende grenssituatie overeenkomt, dan wel afwijkt van de standaardsituatie waar de wettelijke bepalingen op zien.
Om te beginnen dient de verhouding tussen de wettelijke componenten “ziekte en gebreken” (voorwerp van de traditionele definitie en grammaticale interpretatie) en “ongeschiktheid tot het verrichten van zijn arbeid” (voorwerp van een parafrase) in de juris-

28 Overbodig te zeggen dat hier gaat om een vergaande versimpeling van de logica. Zie in dit
verband nog Dr. H. ten Have, Jeremy Bentham, (Kampen,1986), hoofdstuk 6, Metafysica, logica
en parafraseermethode.
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prudentie van de Raad te worden opgehelderd. Blijkens de vaste rechtspraak inzake de
ZW ziet de Raad beide componenten van artikel 19 als afzonderlijk te stellen vereisten
om in aanmerking te komen voor ziekengeld. Zo overwoog de Raad in een bepaald
geval, waarin de geestelijke geaardheid voor betrokkene een beletsel vormde een bepaalde
vorm van arbeid te verrichten, dat betrokkene wel ongeschikt was, maar dat in een dergelijk geval echter niet gesproken kon worden van een ziekte of een gebrek, zodat geen
aanspraak op ziekengeld bestond.29 Ook in het hiervoor besproken geval van transseksualiteit 30werd eerst met behulp van de in 1973 geformuleerde omschrijving vastgesteld dat
betrokkene ongeschikt was tot werken en vervolgens de vraag aan de orde gesteld of die
ongeschiktheid tot werken voortvloeide uit een ziekte of gebrek.
Geheel onproblematisch is het niet dat beide eisen naast elkaar worden gesteld: de termen
“ziekte en gebrek” en “op medische gronden naar objectieve maatstaven” lijken een soort
communicerende vaten.Als volgens de regels van de geneeskunde een verzekerde bepaalde
werkzaamheden niet mag verrichten, is daarmee doorgaans ook gezegd dat hij aan een
ziekte lijdt of een gebrek heeft.
Het communicerend karakter van beide componenten heeft wellicht een rol gespeeld bij
de jurisprudentie van de Raad inzake de AAW en de WAO, waarin de in 1973 geformuleerde omschrijving mutatis mutantis in latere jaren ook wordt gebruikt. Regelmatig
wordt in uitspraken de volgende formulering gebruikt:
“Onder arbeidsongeschiktheid wegens ziekte of gebreken in de zin van de AAW
en de WAO dient te worden verstaan het op medische gronden naar objectieve
maatstaven gemeten niet kunnen of mogen verrichten van de in aanmerking
komende arbeid, resulterend in een relevant inkomensverlies ten opzichte van
de zogeheten maatman.”31
Opvallend is dat de in 1973 door de Raad ontwikkelde formulering hier – anders dan in
de vermelde uitspraken in geschillen over de uitvoering van de ZW32 – mede gebruikt
wordt ter omschrijving van de begrippen ziekte of gebreken. Als die tendens zich doorzet, is de rol van een zelfstandige definitie van de begrippen ziekte en gebrek uitgespeeld.

29 CRvB 14 oktober 1978 (mrs.Verwer,Ten Feld, Rang), RSV 1979/11.
30 CRvB 25 juni 1980, RSV 1981/9.
31 Zie onder meer: CRvB 19 maart 1993 (mrs. Spaas, Van den Hurk, Van der Kade), RSV
1993/214; CRvB 13 december 1994 (mrs. Spaas, Van der Kade, Schuttel), RSV 1995/129;
CRvB 14 februari 1995 (mrs. Spaas,Van der Kade, Schuttel), RSV 1996/41.
32 De omstandigheid dat in geschillen over uitvoering van de ZW de Raad de begrippen ziekte
en gebrek niet heeft geïncorporeerd in het ongeschiktheidbegrip kan mede beïnvloed zijn
doordat de wet tot 1 januari 1993 artikel 75, tweede lid van de ZW in geschillen van geneeskundige aard omtrent het al dan niet voortbestaan van ongeschiktheid hoger beroep uitsloot.
Een appèlverbod dat onder meer doorbroken kon worden op de grond dat de raad van
beroep een onjuiste maatstaf ten aanzien van het begrip “ongeschiktheid tot werken” had
gehanteerd.
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7.

Een nadere beschouwing van “naar objectieve maatstaven”

Leest men de gepubliceerde jurisprudentie, waarin het in 1973 geformuleerde ongeschiktheidcriterium is toegepast, dan valt op dat het accent in de rechtspraak valt op de
woorden “naar objectieve maatstaven”. In de uitspraak van de Raad van 23 februari 1973
ging het erom de ongeschiktheid in de zin van de wet af te grenzen van de door betrokkene subjectief beleefde ongeschiktheid. Het criterium “op medische gronden naar
objectieve maatstaven” functioneerde daar dus als een toetsing van het standpunt van
betrokkene. In die context is het criterium helder en nuttig: het medisch oordeel van de
deskundige gaat boven de opvatting van betrokkene zelf, hoe zeer ook te goeder trouw
en ingegeven door allerlei respectabele overwegingen. Het ligt voor de hand dat de wettelijke arbeidsongeschiktheidsverzekeringen een dergelijke toets vereisen.
In de loop der jaren gaat de Raad de woorden “naar objectieve maatstaven” echter enigszins los maken uit deze context en gebruiken ter toetsing van het oordeel van de medicus. In die gevallen komt een geraadpleegde medicus tot het oordeel dat betrokkene
ongeschikt is bepaalde arbeid te verrichten, maar wenst de Raad die medicus niet te volgen in dat oordeel. In het bijzonder in de periode tussen 1990 en 2000 zijn veel van dergelijke uitspraken gedaan. Daarbij was ongetwijfeld van invloed dat in die periode moeilijk plaatsbare aandoeningen als fibromyalgie, het chronisch vermoeidheidsyndroom, posttraumatische stressstoornis, somatisatiestoornis, whiplash en dergelijke de aandacht van de
Raad vroegen. Bij wijze van voorbeeld neem ik een uitspraak van de Raad die handelt
over een geval van fibromyalgie en die inwisselbaar is voor een groot aantal andere uitspraken uit genoemde periode.
In die uitspraak33 gaat het om een verzekerde aan wie ziekengeld is geweigerd. In beroep
consulteerde de raad van beroep een vaste deskundige (een reumatoloog), die tot de conclusie kwam dat de verzekerde ongeschikt was voor zijn arbeid, en die in dat verband de
diagnose fibromyalgie stelde. De raad van beroep volgde de vaste deskundige. In hoger
beroep volgde de Centrale Raad van Beroep echter de deskundige niet. In de uitspraak
overwoog de Centrale Raad van Beroep na herhaling van de vaste omschrijving van het
begrip ongeschiktheid tot werken dat de deskundige zijn advies had gebaseerd op de bij
gedaagde waargenomen klachten, het medisch verleden dat een bevestiging vormde van
het klachtenpatroon, alsmede op de aanwezigheid van een aantal zogeheten drukpijnpunten; voorts overwoog de Raad dat de deskundige op grond daarvan de diagnose fibromyalgie heeft gesteld. De Raad vervolgt dan:
“Mede gelet op hetgeen vanwege eiser is aangevoerd omtrent die diagnose en
met name omtrent de eventuele gevolgen daarvan voor de ongeschiktheid tot
werken moet de Raad concluderen dat de Raad van Beroep door het oordeel
van de deskundige te volgen een onvoldoende geobjectiveerde en derhalve
onjuiste maatstaf heeft aangelegd met betrekking tot het begrip ongeschiktheid tot werken. De Raad merkt daarbij nog op dat de omstandigheid dat er

33 CRvB 20 mei 1992 (mrs.Ten Feld, Hoogeveen,Van der Vos), RSV 1992/239.
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in de medische wereld klaarblijkelijk verdeeldheid bestaat over bestaan, betekenis en oorzaak van dit syndroom, zeker niet meebrengt dat aan voormelde
maatstaf kan worden afgedaan.”
De Raad besluit dan zijn overwegingen ter zake met de conclusie dat hij bij gebreke van
voldoende geobjectiveerde beperkingen het bestaan van ongeschiktheid niet kon aannemen.
Uit deze uitspraak blijkt dat niet alleen aan de subjectieve opvatting van betrokkene zelf,
maar ook aan de bevindingen van de medisch deskundige een objectiviteitstest wordt aangelegd. De objectiviteitstest die aan het oordeel van een medicus wordt aangelegd, is echter van geheel andere aard dan een test van de opvatting van de betrokkene zelf.Verbaal
lijken de objectiveitstesten van standpunten van een verzekerde en van een deskundige
vergelijkbaar, in werkelijkheid gaat om twee geheel verschillende beoordelingen. Terwijl
het passeren van het (subjectieve) oordeel van betrokkene zelf gebeurt op grond van de
(objectieve) bevindingen van een deskundige, is het niet duidelijk op welke (medische)
gronden een oordeel van een deskundige gepasseerd wordt, als door de rechter deze deskundige onvoldoende objectivering verweten wordt.
De vraag is in welke betekenis de woorden objectief en geobjectiveerd worden gebruikt
bij de beoordeling van een rapport van een deskundige. Betekent dit dat de deskundige
subjectiviteit wordt verweten of dat hij zich niet aan de feiten heeft gehouden? Uiteraard
kan een rechter wel een formele toets aan een rapport van een deskundige aanleggen ten
aanzien van consistentie, zorgvuldigheid, motivering et cetera. Als een rapport op dergelijke
punten te kort schiet, kan de rechter dit terzijde leggen, waarmee de betreffende bewijskwestie weer volledig open ligt. Om helderheid te krijgen over het geschilpunt zal vervolgens een nieuwe deskundige moeten worden benoemd. Maar in dit geval is er iets
anders aan de hand: de Raad is zelfstandig van oordeel dat de door een medicus vastgestelde beperkingen geen of onvoldoende steun vinden in de medische wetenschap.
Overeenkomstig het hiervoor verdedigde uitgangspunt voor de rechtsvinding in grenssituaties moet in een dergelijke situatie de vraag gesteld worden of de omstandigheden
van het onderhavige geval zo afwijken van het standaardgeval dat artikel 19 van de ZW
beoogt te regelen, dat een uitkering niet op zijn plaats is. Meer in het bijzonder is dan de
vraag of de omstandigheid dat de deskundige een diagnose stelt waarover verdeeldheid
heerst in de medische wetenschap, een beslissend verschil is in vergelijking met de standaardsituatie. Verdeeldheid in de medische wetenschap betekent dat er geen algemeen
geaccepteerde theorie over de verklaring van de klachten van betrokkene bestaat en derhalve ook niet duidelijk is hoe die klachten behandeld moeten worden. Deze zaken – hoe
belangrijk ook – behoeven niet altijd onmiddellijk van belang te zijn voor de rechtsgrond
van een arbeidsongeschiktheidsuitkering: het bieden van compensatie bij loonderving als
gevolg van de gezondheidssituatie van een verzekerde. In het kader van de toepassing van
artikel 19 van de ZW is slechts van belang of de klachten en beperkingen van betrokkene
zijn “bewezen”. Deze feitelijke vraag kan vaak moeilijk ontkennend worden beantwoord
met het argument dat in de ogen van de deskundige geen algemeen geaccepteerde diagnose voorhanden is.
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Teneinde een zekere oplossing te kunnen bieden voor dit soort situaties heeft de Raad
onder zeer stringente voorwaarden een uitzondering gemaakt op de objectiveringseis. In
enkele uitspraken heeft de Raad het bestaan van arbeidsongeschiktheid aangenomen op
grond van de volgende of vergelijkbare overwegingen: hoewel ook de geraadpleegde deskundigen erkennen dat het niet mogelijk is gebleken voor betrokkenes pijnklachten
objectief medisch een pijnoorzaak vast te stellen, zijn zij er niettemin van overtuigd dat
bij betrokkene sprake moet zijn van een door ziekte of gebrek veroorzaakt pijnsyndroom
en dat dit syndroom de oorzaak is van de arbeidsongeschiktheid.34 Van deze rechtspraak is
wel gezegd dat het accepteren van een dergelijk bewijs welhaast willekeur impliceert,
waar er geen sluitende methode voorhanden is om vast te stellen of de geraadpleegde medici
representatief zijn en of zij zich niet te zeer aan gissingen schuldig maken.35 Het begrip
willekeur (met zijn implicatie van een zeer onredelijke belangenafweging) lijkt echter
hier in het geheel niet op zijn plaats. Wel dient zich hier het serieus te nemen probleem
aan dat het al dan niet benoemen van deskundigen en vervolgens de keus van de deskundigen een doorslaggevende factor kan zijn voor de uitkomst van het geding.
8.

Slot

Uit de hiervoor beschreven ontwikkeling van de rechtspraak over de begrippen ziekte,
gebrek en ongeschikt blijkt dat de Raad steeds gezocht heeft naar criteria voor toepassing
van die begrippen die niet alleen zijn gebaseerd op de subjectieve klachten van de betrokkene zelf. Toelating tot uitkeringen krachtens de arbeidsongeschiktheidswetgeving vindt
volgens de jurisprudentie van de Raad niet plaats uitsluitend op basis van de door een verzekerde ervaren klachten. Derhalve gaat de verwijtende constatering van de Commissie
Donner, waarmee deze bijdrage begon, niet op voor de rechtspraak en evenmin voor de
bestuursorganen die met de uitvoering van de arbeidsongeschiktheidswetgeving belast
zijn, voorzover zij de jurisprudentie van de Raad volgen.
Na aanvankelijk een medisch-biologisch definitie van het begrip ziekte te hebben nagestreefd is de Raad in de zeventiger jaren van de vorige eeuw het probleem van arbeidsongeschiktheid in grenssituaties anders gaan benaderen. Het lijkt niet aannemelijk dat de
medisch-biologische definitie een bruikbaar hulpmiddel was bij de berechting van grenssituaties die aan de Raad werden voorgelegd. De vraag of in een bepaald geval sprake is
van ziekte (of een gebrek), wordt in de latere rechtspraak veelal vervangen door de vraag
of sprake was van het op medische gronden naar objectieve maatstaven gemeten niet
kunnen of mogen verrichten van bepaalde arbeid.
Bij de toepassing van dit laatste criterium is de Raad gestuit op de dichotomie subjectief/
objectief. Deze onderscheiding kan een nuttige toets vormen bij de beoordeling van de
34 CRvB 7 maart 1986 (mrs. Schoorl,Verduin, Hermans), RSV 1986/201.Vergelijkbare uitspraken zijn CRvB 1 mei 1996 (mrs.Van der Net, Hoogeveen,Van Voorst), RSV1996/161, CRvB
8 januari1997 (mrs.Van der Net, Hoogeveen,Van Voorst), RSV 1997/101 en CRvB 8 augustus
2000 (mrs. Spaas,Wolleswinkel, Simon), RSV 2000/226.
35 Aldus de vermelde kritiek in de losbladige uitgave Algemene Arbeidsongeschikheidswet, artikelsgewijs commentaar (“de grijze Kluwer”).
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klachten van een verzekerde, maar is bij de toetsing van het oordeel van een geraadpleegde
medisch deskundige niet zonder problemen. Het ontbreken van eensgezindheid in de
medische wetenschap over de aard en oorsprong van bepaalde gezondheidsklachten behoeft
geenszins uit te sluiten dat er in een bepaald geval wel eensgezindheid onder medisch
deskundigen kan bestaan over de ernst van de ervaren klachten en daaruit voortvloeiende
beperkingen ten aanzien van het verrichten van arbeid. Met dit probleem lijkt de rechtspraak nog steeds te worstelen.
Het gaat het kader van een gedenkboek te buiten om over de toekomst van de jurisprudentie en daarin te kiezen oplossingen te speculeren.Wel valt op dat een ander onderdeel
van de door de Raad gegeven omschrijving van ongeschiktheid, namelijk “op medische
gronden”, onderbelicht gebleven is in de rechtspraak. Wellicht kan laatstgenoemd onderdeel van de formule een basis vormen om zo nodig te toetsen of een deskundige zijn
conclusie baseert op de medische wetenschap dan wel de grenzen van zijn deskundigheid
overschrijdt.36 Ook in de uitvoeringspraktijk wordt sedert 1996 het accent gelegd op de
aannemelijkheid van klachten van de verzekerde en daardoor veroorzaakte stoornissen,
beperkingen en handicaps, waardoor het stellen van een medische diagnose aan belang
verliest.37 Hoewel deze praktijk door de Raad in beginsel is aanvaard,38 is nog niet duidelijk of en in hoeverre deze ontwikkeling verdere consequenties heeft voor de hierboven
beschreven rechtspraak. De Raad blijft op weg.

36 Dit mede gezien tegen de achtergrond van de sedert 1 augustus 1993 bestaande formulering
van de artikelen 5 van de AAW en 18 van de WAO, waarin gesproken wordt over “een rechtstreeks en objectief medisch vast te stellen gevolg”.
37 Zie de Mededeling van 19 september 1996, nr. M96 112 van het toenmalige Tica (De richtlijn medisch arbeidsongeschiktheidscriterium).
38 CRvB 16 augustus 2000 (mrs.Van Leeuwen,Van Diepenbeek, Hoogenboom), gepubliceerd in
RSV 2000/229.

Sdu Uitgevers

97

8.

jubileumboek CRvB 25-03-2003 17:54 Pagina 98

jubileumboek CRvB 25-03-2003 17:54 Pagina 99

4.

De Centrale Raad van Beroep en de
ontwikkeling van het materiële ambtenarenrecht
H.A.A.G.Vermeulen *

1.

Inleiding

Wanneer het op 15 april 2003 honderd jaar geleden is dat de Centrale Raad van Beroep
zijn eerste zitting hield, is het iets meer dan zeventig jaar geleden dat dit rechtscollege
rechtsmacht kreeg in procedures – voor een klein deel in eerste aanleg, overwegend in
hoger beroep; altijd in hoogste instantie – in ambtenarenzaken. De desbetreffende bepalingen van de met ingang van 1 januari 1994, met de invoering van de Algemene wet
bestuursrecht (Awb), in zoverre door de Beroepswet vervangen Ambtenarenwet 1929
(AW 1929) zijn op 1 maart 1933 in werking getreden.1
Enige tijd daarvoor, op 1 september 1930, was van die AW 1929 al in werking getreden
artikel 125.2 Daarin is, zoals ook thans in artikel 125 van de per 1 januari 1994 van zijn
jaartal beroofde Ambtenarenwet (AW), aan de Kroon – ten behoeve van het rijksoverheidspersoneel – en aan het bevoegd gezag van de andere overheden – ten behoeve van
het lokale overheidspersoneel – de opdracht gegeven voorschriften vast te stellen betreffende de gehele materiële rechtspositie van de ambtenaren, voorzover niet reeds bij of
krachtens de wet geregeld.
In deze bijdrage zal aan de hand van enkele voorbeelden worden getoond dat de rechtspraak van de Centrale Raad van Beroep van invloed is geweest op de inhoud van dit
materiële ambtenarenrecht en op de regelgeving op dit gebied. Die voorbeelden worden
voorafgegaan door een beschouwing over de totstandkoming van het materiële ambtenarenrecht door regelgeving en door aanvulling, in geval van leemte, door de ambtenarenrechter. Ook uit dit laatste onderdeel blijkt van de invloed van de rechtspraak van de Raad
op de materiële rechtspositie van de ambtenaren.

*

1

2

Sdu Uitgevers

Mr. H.A.A.G.Vermeulen is coördinerend vice-president bij de Centrale Raad van Beroep. Hij
draagt deze bijdrage op aan mr. E.M. (Menno) Veldstra. Samen met hem, kenner van het ambtenarenrecht bij uitstek, zou hij deze bijdrage schrijven.Toen zij hun eerste bespreking zouden
hebben, kreeg mr.Veldstra het bericht dat hij ongeneeslijk ziek was. Hij overleed op 10 mei
2002. Mr.Vermeulen dankt zijn collega J.H. van Kreveld voor zijn inspirerende begeleiding bij
het schrijven van deze bijdrage, die is afgesloten op 1 oktober 2002.
Krachtens kb van 26 januari 1933, Stb. 32. Toen is ook in werking getreden de Militaire
Ambtenarenwet 1931, waarbij de CRvB rechtsmacht kreeg in procedures betreffende de rechtspositie van militaire ambtenaren. Sinds 1 januari 1994 ontleent de CRvB ook ten aanzien van
deze laatsten, op wie de AW 1929 krachtens artikel 2, eerste lid, onder a, van die wet in het
geheel geen toepassing vond, zijn rechtsmacht aan de (nieuwe) AW: ingevolge artikel 2, aanhef
en onder w, is die wet nu wel op hen van toepassing, maar is Titel III, betreffende de bepalingen van materieel recht, uitgezonderd.
Krachtens kb van 7 januari 1930, Stb. 6.
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2.

De regeling van de materiële rechtspositie van de ambtenaren

2.1.

Regelgeving betreffende rijksambtenaren

In het eerste lid van voornoemd artikel 125 van de AW 1929, in het daarmee overeenkomende artikel 12 van de Militaire Ambtenarenwet 1931, in artikel 50 van de Politiewet
1993 en in soortgelijke bepalingen in de diverse onderwijswetten is bepaald (of was tot
voor kort bepaald) dat, “voorzover deze onderwerpen niet reeds bij of krachtens de wet
zijn geregeld”, voor de in die wetten bedoelde ambtenaren bij of krachtens algemene maatregel van bestuur regels worden gegeven of voorschriften worden vastgesteld betreffende
aanstelling, schorsing en ontslag; onderzoek naar de geschiktheid en bekwaamheid; bezoldiging; diensttijden; verlof en vakantie; voorzieningen in verband met ziekte; bescherming
bij de arbeid; woon-, verblijfs- en bereikbaarheidsverplichtingen; medezeggenschap; disciplinaire straffen; de wijze van overleg over en de overeenstemming over de arbeidsvoorwaarden; de melding, de registratie, de openbaarmaking en het verbieden van nevenwerkzaamheden; een procedure voor het omgaan met bij een ambtenaar levende vermoedens
van misstanden3; overige rechten en verplichtingen.
Het is dus aan de materiële wetgever, met inachtneming van het wettelijk voorbehoud,4
om de volledige rechtspositie van de betrokken (categorieën) ambtenaren in algemeen
verbindende voorschriften vast te leggen.
Opgemerkt moet worden dat de ambtenaar ook na de invoering van het zogenoemde
overeenstemmingsvereiste bij de totstandkoming van die voorschriften, welke arbeidsvoorwaardenovereenkomsten ten onrechte en verwarrend worden aangeduid als ‘cao’s’,
zijn rechten en verplichtingen nog steeds ontleent aan die voorschriften en niet aan die
overeenkomsten.5
Mede als gevolg van de coördinerende rol van de Minister van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties op het gebied van het overheidspersoneelsbeleid is de regeling van de
rechtspositie van de diverse categorieën rijksambtenaren op hoofdlijnen bijna gelijkluidend (geweest). Ik doel hier op de regelingen voor burgerlijke rijksambtenaren in de zin
van het Algemeen Rijksambtenarenreglement (ARAR), het Burgerlijk ambtenarenreglement defensie, het Ambtenarenreglement Staten-Generaal, het Reglement Dienst Buitenlandse Zaken en het Besluit algemene rechtspositie politie, voor de militaire ambtenaren
bedoeld in het Algemeen militair ambtenarenreglement, en voor het personeel werkzaam
in het openbaar onderwijs bedoeld in (tot voor kort) het Rechtspositiereglement wetenschappelijk onderwijs en het Rechtspositiebesluit onderwijspersoneel.

3
4
5

Ook wel genoemd: klokkenluiden. Zie art. 125, eerste lid, onder m (nieuw) ingevolge wetsvoorstel 27 602.
Zie daaromtrent H.J.M. Jeukens, Burgerlijke openbare dienst (Ambtenarenrecht), diss. Leiden,
Alphen a/d Rijn 1959, nr. 111.
Zie, sedert 1 januari 1997, art. 105, derde lid, van het Algemeen Rijksambtenarenreglement.
Zie voorts CRvB 26 februari 1998,TAR 1996, 75.
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2.2.

Regelgeving betreffende provinciale en gemeentelijke ambtenaren

In het tweede lid van artikel 125 van de AW 1929 is, eveneens onder voormeld wettelijk
voorbehoud, aan het bevoegd gezag van de provincies en gemeenten de opdracht gegeven
voor de provincie- en gemeenteambtenaren de gehele materiële rechtspositie te regelen
in algemeen verbindende voorschriften. Als gevolg van de bepaling van artikel 126 van de
AW 1929 waarin de Kroon is belast met het toezicht op het nakomen door het bevoegd
gezag van de provincies en gemeenten van de plicht tot regeling van de rechtspositie van
de lokale ambtenaren, is lange tijd sprake geweest van voor het gehele overheidspersoneel
geldende bijna gelijkluidende rechtspositieregelingen6, waarvoor de rechtspositie van de
ARAR-ambtenaar model heeft gestaan.7
Pas sedert de invoering van het zogeheten sectorenmodel in 19938 ontstaat de mogelijkheid van enige grotere divergentie tussen de rechtspositieregelingen die gelden voor ambtenaren die werkzaam zijn in de sectoren Rijk, Defensie, Politie, Onderwijs en Wetenschappen, Provincies, Gemeenten, Waterschappen en Rechterlijke Macht.9 Op hoofdlijnen is die rechtspositie overigens nog steeds tamelijk uniform geregeld. Zo geldt voor
bijna alle gemeenteambtenaren sinds 1996 de rechtspositieregeling die is vervat in de
door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) aan haar leden opgelegde Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling,10 welke regeling, in samenhang met de door veel
gemeenten eveneens overgenomen zogeheten Uitwerkingsovereenkomst (samen CAR/
UWO genoemd), zeer sterke overeenkomsten vertoont met het door de gemeenten vóór

6

Omdat de teksten vrijwel nooit precies gelijkluidend zijn, moet de ambtenarenrechter overigens altijd kijken (zoeken) naar het specifieke voorschrift dat in het hem voorgelegde geschil
en op het daar relevante tijdstip gold. In het geval dat de tekst van een bepaling van het Ambtenarenreglement van de provincie Noord-Holland gelijkluidend was aan de tekst van een bepaling van het ARAR en het model Algemeen Ambtenarenreglement van de Vereniging van
Nederlandse Gemeenten, zocht de CRvB voor de interpretatie aansluiting bij de uitleg van
de regelingen van Rijk en gemeenten; zie CRvB 6 juli 1995,TAR 1995, 202.
7 Al in een kb van 15 oktober 1932, ARB 1933, p. 64, wordt het door de Kroon “in het algemeen wenschelijk geacht (…) dat met betrekking tot gewichtige beginselen van ambtenarenrecht aanmerkelijke, onvoldoende gemotiveerde, verschillen in de geldende regelingen niet
bestaan”. Dat het toezicht ver kon gaan moge blijken uit het kb van 3 mei 1983, Stb. 221,
waarbij geoordeeld werd dat door het niet toekennen door een gemeente van de 5e mei als
vrije dag een ongeoorloofde rechtsongelijkheid ontstond tussen ambtenaren van de betrokken
gemeente en hun collega’s bij andere overheden. Ik verwijs voor het recentere toezichtbeleid
naar de circulaire van de Minister van Binnenlandse Zaken van 28 december 1987, opgenomen in S&J 43-III,Ambtenarenwetgeving, Overige regelgeving, veertiende druk, p. 237.
8 Zie de nota van toelichting bij het kb van 13 januari 1997, Stb. 31.
9 De rechtspositie van rechterlijke ambtenaren is lange tijd summier, maar afdoende geregeld
geweest in de Wet op de rechterlijke organisatie en de Wet op de bezoldiging van de rechterlijke ambtenaren. Sinds 1995 is met de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren en vele losse
besluiten en regelingen een onnodig gedetailleerde rechtspositieregeling voor de rechterlijke
ambtenaren tot stand gebracht.
10 Dit ‘opleggen’ laat onverlet de bevoegdheid tot regelgeving krachtens art. 125, tweede lid, van
de AW; zie CRvB 10 januari 2002,TAR 2002, 59.
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1996 gehanteerde model-Algemeen Ambtenarenreglement, aangereikt door het toenmalige Centraal Orgaan van de VNG; dit model-AAR vertoonde bijzonder veel gelijkenis
met het ARAR.
2.3.

Gelijkheid en diversiteit in de rechtspositie van ambtenaren

Soms heeft de formele wetgever zelf (moeten) voorzien in voor alle ambtenaren gelijkelijk geldende bepalingen van materieel recht. Ik noem hier de regeling van het ambtelijk
pensioen in de inmiddels overigens weer vervallen Algemene burgerlijke pensioenwet,11
artikel II van de Wet op het Ouderschapsverlof, de Wet van 6 juni 1991, Stb. 347, houdende regels betreffende de aanspraak op zwangerschaps- en bevallingsverlof van overheids- en onderwijspersoneel – deze twee wetten zijn met ingang van 1 december 2001
ingetrokken en opgegaan in de ook op het overheidspersoneel van toepassing zijnde Wet
arbeid en zorg12 – en artikel II van de Wet van 2 december 1993, Stb. 635, tot uitvoering
van de EG-richtlijn betreffende informatie van de werknemer over zijn arbeidsverhouding.Voorts wijs ik op de hierna nog te bespreken bepalingen in de AW 1929 betreffende
grondrechten.
De evengenoemde notie van gelijk(waardig)heid van de materiële rechtspositie van alle
ambtenaren blijkt ook op individueel niveau. Zo wordt in de Tweede Kamer gedebatteerd over een afwijkende ontslagvergoeding voor een procureur-generaal13 en worden
kamervragen gesteld over een dergelijke vergoeding voor een burgemeester14 en over een
uiteenlopende honorering van leden van colleges van bestuur van de universiteiten.15
In de rechtszaal doen ambtenaren veelvuldig een beroep op het gelijkheidsbeginsel waarbij gewezen wordt op een, in vergelijkbare gevallen, beter geregelde situatie bij een andere
overheidswerkgever of voor een andere categorie ambtenaren.
Een dergelijk beroep wordt door de Centrale Raad van Beroep verworpen als sprake is
van ambtenaren die niet onder hetzelfde bestuursorgaan of hetzelfde bevoegd gezag ressorteren.16 Ook indien sprake is van meerdere categorieën personeel onder eenzelfde
bevoegd gezag, treft een beroep op het gelijkheidsbeginsel overigens zelden doel. De
Raad heeft aanvaard dat voor naar hun aard verschillende groepen personeel, bijvoorbeeld militaire ambtenaren en burgerambtenaren binnen de defensie-organisatie, onder-

11 Zie de Wet privatisering ABP (Stb. 1995, 639).Thans is het ouderdomspensioen nog nagenoeg
uniform geregeld in het Pensioenreglement van de Stichting pensioenfonds ABP.
12 Zie de artt. XXVII en XXVIII van de Invoeringswet arbeid en zorg (Stb. 2001, 568).
13 Zie mijn bijdrage “Gouden handdruk en ambtenarenrecht” in NJB 1995, afl. 43, p. 1572.
14 Aanhangsel Handelingen II 2001/02, nr. 178 en 180 betreffende de burgemeester van
Leeuwarden.
15 Vragenuur TK 30 oktober 2001, Handelingen II 2001/02, 16-965.
16 Zie CRvB 11 oktober 1990,TAR 1990, 235.
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ling uiteenlopende rechtspositionele regelingen mogen worden vastgesteld zonder dat
sprake behoeft te zijn van strijd met het gelijkheidsbeginsel.17
Ook ten aanzien van een verschil in rechtspositionele rechten en plichten van dienstplichtige militairen en beroepsmilitairen is dit standpunt ingenomen, zij het dat de Centrale
Raad van Beroep heeft geoordeeld dat dit anders is als de vrijheid van godsdienst in het
geding is.18 In het eerstgenoemde geval ging het om ongelijke behandeling van twee
groepen telegrafisten als gevolg van een incidentele reparatie van een niet geregelde situatie. In dat bijzondere geval overwoog de Raad dat:
“uitgangspunt in een dergelijk rechtspositioneel vacuüm moet zijn dat de beide
groepen in beginsel zoveel mogelijk op dezelfde wijze worden behandeld, tenzij er overtuigende argumenten zijn om voor beide groepen een onderling
afwijkende oplossing te kiezen”.
2.4.

Normalisering en modernisering

Ondanks tendenzen van autonomie in eigen sector, van individualisering19 en van zogenaamde normalisering20 blijkt telkens van een notie dat de rechtspositie van ambtenaren
een bijzondere is en dat deze op hoofdlijnen voor allen gelijk(waardig) moet zijn. In dit
verband verdient vermelding dat het kabinet-Kok II aan de Tweede Kamer heeft laten
weten voornemens te zijn te komen tot een (algehele) modernisering van de Ambtenarenwet. In de memorie van toelichting op het op 2 februari 2001 ingediende voorstel
van wet tot wijziging van de Ambtenarenwet, de Militaire Ambtenarenwet 1931 en de
Politiewet 1993 in verband met integriteit21 is dit voornemen als volgt toegelicht:
“In de afgelopen jaren is de blik steeds gericht geweest op die elementen in de
ambtelijke rechtspositie die niet wezenlijk hoeven te verschillen van die in de
marktsector. De ambtelijke rechtspositie is echter ook omgeven door een aantal grondbeginselen die specifiek samenhangen met het bijzondere karakter
van de openbare dienst en zich niet lenen voor marktconformiteit. In een tijdperk van het zoveel mogelijk gelijktrekken van de rechtspositie in combinatie
met een steeds verdergaande individualisering van de overheidswerknemer, is
17 CRvB 13 mei 1993, TAR 1993, 152, m.nt. G.L. Coolen, TAR 1993, p. 562. Verschillende
behandeling van vergelijkbare gevallen, die zich voordoen bij onder hetzelfde bevoegde gezag
vallende militairen van verschillende krijgsmachtdelen, levert volgens de CRvB strijd met het
gelijkheidsbeginsel op, tenzij die verschillen berusten op voor de toepasselijke regeling relevante, geobjectiveerde en functionele verschillen tussen de krijgsmachtdelen; CRvB 21 maart
1996, 95/404 MAW, www.rechtspraak.nl, LJN-nummer ZB6078.
18 CRvB 14 maart 1991,TAR 1991, 105, m.nt. G.L. Coolen,TAR 1991, p. 445.
19 Zie de circulaire van de Minster van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 7 december 2000, Stcrt. 2001, 2, betreffende de Individuele keuzen in het arbeidsvoorwaardenpakket
(IKAP).
20 Zie bijvoorbeeld de Wet overheidspersoneel onder de werknemersverzekeringen.
21 Kamerstukken II 2000/01, 27 602, nr. 3.
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het zaak er voor te waken dat juist deze beginselen niet op de achtergrond
raken. Om die reden heeft het kabinet het voornemen het bijzondere karakter
van de overheidswerkgever, alsmede de daaruit voortvloeiende waarden en
normen verbonden aan het vak van ambtenaar, opnieuw en versterkt onder de
aandacht te brengen in een nieuwe gemoderniseerde Ambtenarenwet.”
3.

Rechterlijke invulling van leemtes in de regeling van de materiële
rechtspositie

3.1.

Toetsing aan algemene rechtsbeginselen en algemene beginselen van behoorlijk bestuur

Kwam de Centrale Raad van Beroep in de casus van de telegrafisten tot een invulling van
een leemte in de gereglementeerde rechtspositie met een beroep op het gelijkheidsbeginsel, vaker werden en worden leemtes in de materiële rechtspositie ingevuld door een beroep
op (andere) algemene rechtsbeginselen en algemene beginselen van behoorlijk bestuur.
De Centrale Raad van Beroep toetst besluiten, handelingen of weigeringen (om te besluiten) ten aanzien van ambtenaren als zodanig door een bestuursorgaan genomen, verricht
of uitgesproken (hierna ook genoemd: overheidsoptreden) reeds lang niet slechts op strijd
met de toepasselijke algemeen verbindende voorschriften of détournement de pouvoir – de
in artikel 58 (oud) van de AW 1929 neergelegde toetsingsnorm – , maar ook op strijd
(anderszins) met algemene rechtsbeginselen en algemene beginselen van behoorlijk
bestuur.22 In 1984 is die laatste norm met zoveel woorden in artikel 58 van de AW 1929
opgenomen. Aan de memorie van toelichting bij wetsvoorstel 16 955 dat heeft geleid tot
die wijziging, wordt het volgende ontleend:
“De ambtenarenrechter is geroepen het aan hem ter beoordeling voorgelegde
overheidsoptreden te toetsen op rechtmatigheid. Uit een oogpunt van rechtsbescherming van de ambtenaar dient het gehele overheidsoptreden te zijnen
aanzien ter toets te kunnen komen voor zover het gaat om de vraag of de
regels van geschreven en ongeschreven recht zijn nageleefd. De ambtenarenrechter toetst daarom dit optreden aan normen van geschreven recht (rechtspositievoorschriften) en aan normen van ongeschreven recht (algemene rechtsbeginselen en algemene beginselen van behoorlijk bestuur). Hij is daarmee
bewust verder gegaan dan de mogelijkheden van toetsing waarin de in artikel 58,
eerste lid, van de Ambtenarenwet 1929 neergelegde beroepsgronden naar de
letter thans voorzien.

22 Met de inwerkingtreding van de Algemene wet bestuursrecht zijn expliciet vermelde toetsings- of beroepsgronden weer verdwenen. De bestuursrechter wordt geacht het overheidsoptreden te toetsen aan het recht. Bij geconstateerde schending moet de rechter op grond van
artikel 8:77, tweede lid, van de Awb vermelden “welke geschreven of ongeschreven rechtsregel
of welk algemeen rechtsbeginsel geschonden wordt geoordeeld”; zie PG Awb II, p. 500 e.v.
Met deze formulering wordt nauw aangesloten bij de hierna te bespreken wijziging van art. 58
van de AW 1929 in 1984.
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(…) Uit de jurisprudentie van de ambtenarenrechter blijkt dat hij geschreven
en ongeschreven rechtsregels in de juiste dosering toepast. Hij toetst het aan
hem ter beoordeling voorgelegde optreden (mede) aan regels van ongeschreven recht, wanneer zulks wenselijk is.
(…) De ambtenarenrechter heeft (…) eerst algemene rechtsbeginselen en later
ook algemene beginselen van behoorlijk bestuur als buitenwettelijke toetsingsnormen gehanteerd. (…) Algemene rechtsbeginselen strekken de rechtsgenoten in het algemeen, algemene beginselen van behoorlijk bestuur meer in het
bijzonder de overheden tot richtsnoer bij hun handelen. Ook na de inburgering van de algemene beginselen van behoorlijk bestuur in het ambtenarenrecht is de ambtenarenrechter blijven toetsen aan algemene rechtsbeginselen:
aan het rechtsbeginsel dat de gevolgen van een nietig verklaard ontslag zoveel
mogelijk ongedaan gemaakt behoren te worden, aan het rechtsbeginsel dat hetgeen onverschuldigd is betaald kan worden teruggevorderd en aan het beginsel
dat ook in het ambtelijk verkeer zorgvuldigheid moet worden betracht ten
aanzien van eens anders persoon en goed.(…) Daarbij kan in dit verband worden opgemerkt dat de ambtenarenrechter rekening zal dienen te houden met
de arbeidsrechtelijke aspecten van het hem ter beoordeling voorgelegde geschil.
(Vgl. J.H. van der Meide, Ontwikkeling van toetsingsnormen in de ambtenarenrechtspraak, NJB 1980, blz. 1056 en B.J. van der Net, Een belangrijke wijziging van de Ambtenarenwet op komst,T.v.O. jrg.7, blz. 360).
(…) Wij menen op deze gronden dat de thans voorgestelde opneming in de
wet van de door de ambtenarenrechter gehanteerde beroepsgronden, de aparte
vermelding van een algemeen rechtsbeginsel en (…) een wettelijk fundament
geven aan een wijze van toetsing, die reeds jaren door de ambtenarenrechter
wordt gevolgd. Deze toetsing heeft bewezen een goed en betrouwbaar richtsnoer te zijn bij de rechtsbescherming van de ambtenaar tegen de overheid.”
Hirsch Ballin23 heeft erop gewezen dat met deze door de Centrale Raad van Beroep als
‘algemeen verbindend voorschrift’ gekwalificeerde24 ‘algemene rechtsbeginselen’ bedoeld
worden ongeschreven rechtsnormen, die – in aanvulling op andere normen – de rechtspositie van de ambtenaar bepalen. Die aanvulling, of nadere invulling, van de materiële
rechtspositie zien we bijvoorbeeld in de rechtspraak betreffende de terugvordering van
onverschuldigde betalingen aan ambtenaren en betreffende het recht op vergoeding van
schade die de ambtenaar in zijn dienstbetrekking lijdt.

23 E.M.H. Hirsch Ballin, Rechtsbeginselen en algemene beginselen van behoorlijk bestuur,
Commentaar uit de redactie van het Nederlands tijdschrift voor Rechtsfilosofie en Rechtstheorie 1982, p. 105.
24 In de uitspraak van 2 oktober 1952, ARB 1952, p. 190, “rekent” de CRvB die beginselen “tot
de algemeen verbindende voorschriften” als vermeld in art. 58, eerste lid, (oud) van de AW
1929.
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3.2.

Terugvordering van onverschuldigde betalingen

In de AW 1929 en in de meeste (andere) voorschriften betreffende de ambtelijke rechtspositie ontbreekt een bepaling betreffende de mogelijkheid om terug te vorderen hetgeen
onverschuldigd is betaald. Niettemin achten de bestuursorganen zich sinds jaar en dag
bevoegd om onder omstandigheden van de ambtenaar terug te vorderen wat hem te veel
is betaald. Meer precies: het bestuursorgaan bepaalt in een besluit dat de betrokken ambtenaar een door hem ten onrechte ontvangen bedrag moet terugbetalen.
De Centrale Raad van Beroep heeft die terugvorderingsbevoegdheid reeds lang erkend.
In zijn uitspraak van 30 december 195225 heeft hij daartoe overwogen:
“dat de Raad de bepaling, dat hetgeen zonder verschuldigd te zijn betaald is,
kan worden teruggevorderd, in artikel 1395 B.W. vastgelegd voor het burgerlijk recht, erkent als een algemeen rechtsbeginsel, van toepassing ook in het
administratieve recht, en wel als een algemeen rechtsbeginsel, in principe van
gelijke waarde als dat van de rechtszekerheid; dat, indien beide rechtsbeginselen in een bepaald geval niet met elkaar verenigbaar zijn, van de bijzondere
omstandigheden van het geval afhangt aan welk beginsel de voorrang moet
worden gegeven.”
In genoemde uitspraak heeft hij voorts aangegeven dat hij aan het beginsel dat kan worden teruggevorderd hetgeen onverschuldigd is betaald, zeker de voorrang geeft, indien de
ontvanger van de betaling de onverschuldigdheid ervan kende of redelijkerwijs had kunnen onderkennen. In de rechtspraak van de Centrale Raad van Beroep is wel te lezen dat,
bijvoorbeeld als de desbetreffende betalingen vergezeld waren gegaan van duidelijke specificaties, bij de ambtenaar “een rood lampje had moeten gaan branden”.26
Ingevolge die rechtspraak kon een bestuursorgaan, indien het had vastgesteld dat bij de
betrokken ambtenaar een rood lampje had moeten gaan branden bij de ontvangst van
bepaalde bedragen, met een zeker automatisme het besluit nemen tot terugvordering van
die bedragen. Bij die besluitvorming kon het tijdsverloop buiten de afweging blijven. Die
jurisprudentie is bij uitspraak van 26 april 1990 “verfijnd”.27 De Centrale Raad van Beroep
is tot de slotsom gekomen dat zowel het beginsel van de rechtszekerheid als het beginsel
van de evenwichtige belangenafweging meebrengt dat het hier bedoelde tijdsverloop een
plaats dient te hebben. Het dient:
“aldus te worden geconcretiseerd dat een administratief orgaan hetgeen aan
een ambtenaar onverschuldigd is betaald in beginsel gedurende twee jaren na
de dag van uitbetaling kan terugvorderen of verrekenen indien de ambtenaar

25 ARB 1953, p. 477.
26 Zie bijvoorbeeld CRvB 17 september 1987, TAR 1987, 245, met uitvoerige noot R.M. van
Male in TAR 1988, p. 99.
27 TAR 1990, 138 en AB 1991, 157.

106

Sdu Uitgevers

jubileumboek CRvB 25-03-2003 17:54 Pagina 107

4. De Centrale Raad van Beroep en de ontwikkeling van het materiële ambtenarenrecht

wist of redelijkerwijs had kunnen weten dat hij te veel ontving, welke termijn
tot vijf jaren kan worden verlengd indien de ambtenaar van de gemaakte fout
niet alleen kennis droeg of redelijkerwijs had kunnen dragen maar die fout
bovendien door zijn toedoen is ontstaan”.
3.3.

Recht op schadevergoeding: toegang tot de ambtenarenrechter, die eigen norm formuleert

In sommige ambtenarenreglementen is voor bepaalde schade die een ambtenaar lijdt als
gevolg van de dienstuitoefening of als gevolg van een bepaalde rechtspositionele beslissing
voorzien in een aanspraak op vergoeding van de schade. Ik noem hier de bepaling van
artikel 15:1:23 van de CAR/UWO, ingevolge welke aan de ambtenaar onder bepaalde voorwaarden schade wordt vergoed aan zijn kleding, uitrusting of voertuig, en van artikel 23,
zesde lid, van het ARAR en artikel 6:2:5 CAR/UWO, ingevolge welke bepalingen aan
de ambtenaar de geldelijke schade wordt vergoed die hij lijdt door de intrekking van een
eerder verleende toestemming om vakantiedagen op te nemen.
Voorts geven, sinds recentere jaren, het ARAR (in artikel 69) en de CAR/UWO (in artikel 15:1:25) aan de minister, respectievelijk aan burgemeester en wethouders de bevoegdheid om (naar billijkheid) een ambtenaar schadeloos te stellen.28 Een inhoudelijke normering ontbreekt. Eveneens ontbreekt een in algemene termen omschreven verplichting
om een ambtenaar de schade te vergoeden die hij lijdt door of in verband met zijn werkzaamheden.Volgens vaste rechtspraak van de Centrale Raad van Beroep kan een ambtenaar zich in dit verband niet beroepen op een bepaling van burgerlijk recht.29
Uit hetgeen hierna volgt blijkt dat de Raad de hier gevoelde leemte in de loop der jaren
heeft ingevuld.
Nadat de Centrale Raad van Beroep in een uitspraak van 26 november 197630 heeft overwogen dat de AW 1929 een toekenning van schadevergoeding door een administratief
orgaan aan een ambtenaar niet uitsluit en dat de ambtenarenrechter bevoegd is tot het
toetsen van dergelijke besluiten,31 welke jurisprudentie ook voor de Hoge Raad uitgangspunt is (gebleven) blijkens het bekende Changoe-arrest32, heeft hij in zijn uitspraak

28 Deze bevoegdheid van de ministers was voorheen vervat in het zogenoemde Gratificatiebesluit, kb van 27 juli 1950, Stb. K 320.
29 De CRvB beantwoordt de vraag welke rechten en verplichtingen een ambtenaar aan zijn
ambtelijk dienstverband ontleent, niet door toepassing van een bepaling of regel van burgerlijk recht. Zie CRvB 9 februari 1981, AB 1981, 362, m.nt. v.d.H. en CRvB 31 mei 2001,
TAR 2001, 107.
30 AB 1977, 132; gesteld wordt daar dat dit oordeel reeds bij herhaling te kennen is gegeven.
31 Eerst na de inwerkingtreding van de Algemene wet bestuursrecht duikt hiervoor de term zuiver of zelfstandig schadebesluit op.
32 HR 28 februari 1992,TAR 1992, 86 en AB 1992, 301, m.nt. FHvdB, welk arrest voor de (uitsluitende) competentie van de ambtenarenrechter in schadezaken als de onderhavige door het
arrest van de HR van 17 december 1999, JB 2000/4 inzake Groningen-Raatgever, m.nt.
F.A.M. S., niet aan betekenis heeft ingeboet en ook niet moet inboeten; zie de overtuigende
argumentatie van C.J.M. Klaassen in haar inaugurale rede van 6 oktober 2000 “Schadeveroorzakend handelen in functie”, Deventer 2000, p. 69.
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van 22 juni 198133 met betrekking tot de gehoudenheid – in beginsel – van een administratief orgaan om door hem aan een ambtenaar toegebrachte schade te vergoeden de
volgende inhoudelijke norm geformuleerd:
“Voor het ontstaan van een op het administratief orgaan rustende vergoedingsplicht jegens de ambtenaar is vereist, dat sprake is van een aan dat orgaan toe te
rekenen optreden (besluiten, handelen, weigeren) waardoor de ambtenaar materiële of immateriële schade heeft geleden en dat dit optreden en die schade
van zodanige aard zijn, dat de schade in redelijkheid voor vergoeding door dat
orgaan in aanmerking dient te komen.”
Uitgelegd wordt dat deze norm impliceert dat het enkele feit dat een ambtenaar door
een te late betaling rente heeft gederfd, ontoereikend is om een vergoedingsplicht te
doen ontstaan.Voorts behoeft niet elk nu eenmaal in het maatschappelijk en ambtelijk
verkeer niet te vermijden ongerief tot een vergoeding te leiden van immateriële schade.
De Centrale Raad van Beroep hanteert deze toetsingsnorm bij de beoordeling van zelfstandige schadebesluiten die betrekking hebben op schade die is geleden vóór 1 januari
1993.34
3.4.

Vanaf 1993: aansluiting bij het civielrechtelijke schadevergoedingsrecht

Voor schade die is geleden na 1 januari 1993 is de Centrale Raad van Beroep, in zijn uitspraak van 28 maart 1996,35 gaan aanknopen bij zijn jurisprudentie inzake de veroordeling tot vergoeding van (in het bijzonder rente-) schade op grond van artikel 8:73 van de
Algemene wet bestuursrecht. De Raad doelt hier op zijn uitspraken van 1 en 8 november
1995,36 waarin hij bij de toepassing van genoemd artikel “aansluiting zoekt bij het civielrechtelijk schadevergoedingsrecht”.
3.5.

Schade door dienstongeval: herformulering van de norm

Indien sprake is van een zuiver schadebesluit dat geen verband houdt met een vernietigd(e) of als onrechtmatig erkend(e) besluit of handeling van een bestuursorgaan, maar
dat verband houdt met de door een ambtenaar in de uitoefening van zijn dienstbetrekking geleden schade is de Centrale Raad van Beroep de norm gaan hanteren dat, in aansluiting bij het civielrechtelijk schadevergoedingsrecht, “voor schadevergoeding (alleen
dan) aanleiding kan zijn indien de schade het gevolg is van onrechtmatig handelen van
het bestuursorgaan”.37

33
34
35
36
37

AB 1981, 579, m.nt. v.d.H.
Zie CRvB 16 juni 1994,TAR 1994, 177 en CRvB 21 september 1995,TAR 1995, 243.
TAR 1996, 102.
JB 1995/314, m.nt.ARBH/ELB en JB 1995, 296.
CRvB 13 februari 1997,TAR 1997, 59, m.nt. B.M.J. van der Meulen,TAR 1997, p.477.
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Onder verwijzing naar de Arbeidsomstandighedenwet en ter nuancering van de tot 1 januari 1993 gehanteerde norm, heeft de Centrale Raad van Beroep voor gevallen van letselschade die is ontstaan als gevolg van een ongeval tijdens werkzaamheden van bedrijfsmatige aard waarbij gebruik werd gemaakt van gereedschap en machines, “een zekere
vorm van risicoaanvaarding door het bestuursorgaan” aangenomen.38
In zijn uitspraak van 22 juni 200039 heeft de Raad zijn bovenvermelde rechtspraak betreffende de aanspraak van een ambtenaar op vergoeding van schade geherformuleerd. De
Raad heeft die norm, “die hij ook tot uitdrukking gebracht ziet in het thans in artikel 7:
658 van het BW bepaalde”, nu als volgt geformuleerd:
“Voorzover zulks niet reeds voortvloeit uit de op de ambtenaar van toepassing
zijnde rechtspositionele voorschriften heeft de ambtenaar recht op vergoeding
van de schade die hij lijdt in de uitoefening van zijn werkzaamheden, tenzij
het betrokken bestuursorgaan aantoont dat het zijn verplichtingen is nagekomen de werkzaamheden van de ambtenaar zo in te richten, alsmede voor het
verrichten van die werkzaamheden zodanige maatregelen te treffen en aanwijzingen te verstrekken als redelijkerwijs nodig is om te voorkomen dat de ambtenaar in de uitoefening van zijn werkzaamheden schade lijdt, of aantoont dat
de schade in belangrijke mate het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de ambtenaar.” 40
Voor een voorbeeld waarbij een ambtenaar volgens de Centrale Raad van Beroep volgens
deze norm aanspraak heeft op vergoeding van schade wordt hier verwezen naar de uitspraak van 27 december 2001.41 In die zaak is aangenomen dat een ongeval bij het verplaatsen van een videokast zich niet had voorgedaan indien de ambtenaar geen hinder
had gehad van in de weg liggende pallets. Het bestuursorgaan had die pallets niet verwijderd of laten verwijderen en had geen maatregelen getroffen noch op die specifieke
onveilige situatie gerichte aanwijzingen verstrekt die redelijkerwijs nodig waren geweest
om te voorkomen dat de ambtenaar dit ongeval zou overkomen.
In zijn uitspraak van 25 oktober 200142 heeft de Centrale Raad van Beroep beslist dat een
ambtenaar ook recht heeft op vergoeding van schade die hij lijdt als gevolg van onrechtmatig gedrag van een ondergeschikte van dat orgaan. Aansluiting zoekend bij het in arti-

38 Zie CRvB 9 december 1993,TAR 1994, 34.
39 TAR 2000, 112 en JB 2000/232, m.nt. GEvM.
40 Deze algemene norm is niet van betekenis voor de inhoud en omvang van aanspraken op
grond van specifieke voorschriften als art. 54 van het Barp. Het aanmerken als dienstongeval
in de zin van een dergelijke bepaling betekent nog niet dat de ambtenaar aanspraak heeft op
vergoeding van (andere) schade op grond van de algemene aansprakelijkheidsnorm, aldus
CRvB 4 juli 2002, JB 2002/282 m.nt.GEvM
41 TAR 2002, 57. Uit een ander voorbeeld, CRvB 31 mei 2001,TAR 2001, 140, blijkt dat deze
norm ook wordt toegepast wanneer een dienstongeval heeft plaatsgevonden vóór 1 januari
1993. Zie het slot van paragraaf 3.3.
42 JB 2001/326, m.nt. GEvM en AB 2002, 27 m.n. H.H.
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kel 6:170 van het BW tot uitdrukking gebrachte beginsel inzake aansprakelijkheid voor
ondergeschikten, heeft de Raad het volgende overwogen:
“De Raad acht een bestuursorgaan eveneens gehouden tot vergoeding aan de
ambtenaar van de schade die een gevolg is van een aan het bestuursorgaan toe
te rekenen optreden van een ander indien deze schade is veroorzaakt door een
als een onrechtmatige gedraging aan te merken fout van een onder de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan of van een ander tot de betrokken
rechtspersoon behorend bestuursorgaan werkzame persoon, indien de kans op de
fout is vergroot door de taakopdracht aan die persoon en indien dat bestuursorgaan of een ander tot bedoelde rechtspersoon behorend bestuursorgaan zeggenschap had over de gedragingen waarin de fout was gelegen.”
4.

Uitoefening van grondrechten door ambtenaren

4.1.

De gelding van grondwettelijke bepalingen over grondrechten voor de ambtenaarsverhouding

In het nog steeds zeer lezenswaardige VAR-preadvies van Olde Kalter43 is een gedetailleerde beschrijving gegeven van de geschiedenis van de uitoefening van grondrechten
door ambtenaren. In de uitvoerige bijlagen wordt onder andere verwezen naar oude rechtspraak van de Centrale Raad van Beroep in kwesties waarin grondrechten een rol speelden. Die rechtspraak kwam er, overeenkomstig de toen heersende opvattingen, op neer
dat grondrechten niet golden voor bijzondere rechtsverhoudingen als die tussen ambtenaren en de overheid.
Vanaf 1955 begint zich een duidelijke kentering af te tekenen in zowel de opvatting van
de regering als die van de literatuur en de ambtenarenrechter: de grondwettelijke bepalingen over grondrechten worden geacht ook gelding te hebben voor de ambtenaarsverhouding. Door de regering werd de grens in de uitoefening van grondrechten door ambtenaren gezien in de mate waarin de ambtenaar zijn vrijheden kon gebruiken zonder inbreuk
te maken op zijn verplichting tot loyaliteit tegenover de overheid. In een uitspraak van de
Raad van 20 oktober 195944, waarin een door B&W van Groningen aan een onderwijzeres in het openbaar onderwijs opgelegd verbod om buiten de schooluren les in de
Franse taal te geven overigens in rechte houdbaar werd geacht, werd overwogen dat de
grondwettelijk gewaarborgde vrijheid tot het geven van onderwijs onverlet liet de bevoegdheid van de overheid om de in haar dienst zijnde onderwijzers beperkingen in het geven
van onderwijs op te leggen, althans indien dit, zoals in dit geval, geschiedde met het oog
op het belang van een goed onderwijs. Impliciet was daarmee dus erkend dat ook in bij43 C.J.G. Olde Kalter, Overheidspersoneel en grondrechten, in: Bergamin, R. en Olde Kalter,
C.J.G., Overheidspersoneel en grondrechten (VAR-reeks 84) Alphen aan den Rijn 1979,
p. 51. Zie voor een beknopte uiteenzetting “Overheidspersoneel en grondrechten, actuele
vraagstukken” van dezelfde auteur in TAR 1986, p. 262.
44 ARB 1960, p. 495.
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zondere rechtsverhoudingen gelding toekomt aan de grondrechten, zij het dat op de uitoefening daarvan zekere beperkingen toelaatbaar zijn.
In 1972 wordt door de regering de zogeheten Aanwijzing inzake ambtelijk optreden (extern)45
gegeven. Deze, pas in 199846 ingetrokken, aanwijzing voor burgerambtenaren bepaalde:
“Voor de vrijheid van meningsuiting van de ambtenaar gelden geen beperkingen dan die welke voortvloeien uit de algemene eis van loyaliteit, die met het
oog op het goed functioneren van een werkverband aan de leden daarvan
moet worden gesteld ten opzichte van het door dat verband gevoerde beleid.”
In de Nota herziening militair tuchtrecht van 197247 wordt door de regering ook ten
aanzien van militairen een zelfde standpunt over de gelding van grondrechten ingenomen. Dit bij de Defensienota van juli 1974 herhaalde standpunt krijgt in 1975 een vervolg in de Voorlopige aanwijzingen inzake de uitoefening van bepaalde grondrechten
door militairen.48
4.2.

De invloed van de rechtspraak op de wetgever: de functioneringsnorm in de
Ambtenarenwet

Bij de grondwetsherziening van 1983 is de opvatting over de gelding van grondrechten
voor de bijzondere verhouding overheid-ambtenaar bevestigd. De regering heeft daarbij
naar voren gebracht dat dit niet uitsluit dat voor het overheidspersoneel bijzondere
beperkingen in de uitoefening van grondrechten kunnen gelden. Dit brengt echter wel
mee, zoals we ook kunnen lezen in de memorie van toelichting bij het wetsvoorstel tot
Wijziging van de Ambtenarenwet 1929 ter zake van de uitoefening van grondrechten,49
dat die beperkingen in overeenstemming moeten zijn met de beperkingsclausules zoals
deze in Grondwet en verdragen zijn geformuleerd.
Bij het formuleren van de beperkingen, nodig om een zo bevredigend mogelijk evenwicht te vinden tussen enerzijds het belang van de individuele ambtenaar bij een zo
onbelemmerd mogelijke uitoefening van zijn grondrechten en anderzijds het belang dat
de overheid ten behoeve van een goede taakvervulling kan hebben bij terughoudendheid
bij de uitoefening van grondrechten, heeft de wetgever aansluiting gezocht ‘bij de gegroeide
en op sommige onderdelen nog in ontwikkeling zijnde rechtsovertuiging’. Met zoveel
woorden wordt gezegd dat bij de voorgestelde normstelling is aangesloten bij de jurisprudentie van de Centrale Raad van Beroep die betrekking heeft op het in de artikelen
7, 8 en 9 van de Grondwet vervatte recht om gedachten of gevoelens te openbaren (de
vrijheid van meningsuiting), het recht tot verenging en het recht tot vergadering en
betoging Daarbij wordt verwezen naar de hier volgende uitspraken.
45
46
47
48
49
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Stcrt. 1972, nr. 152.
Bij besluit van 19 mei 1998, Stcrt. 104.
Kamerstukken II 1971/72, 11 689, nr. 2, p. 6 en nr. 4.
Kamerstukken II 1974/75, 13 100, hfdst. X, nr. 28, p. 2 en bijlage I.
Kamerstukken II 1985/86, 19 495, nr. 3.
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Als eerste wordt genoemd de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep van 21 september 1979.50 Daarin is aan de orde de schriftelijke berisping van een hoofdinspecteur van
politie, chef van de Zeden- en Kinderpolitie, in verband met zijn deelname – en in het
bijzonder in verband met de wijze waarop en de omstandigheden waaronder hij dat deed
– aan een demonstratie voor het Westduitse consulaat op de dag van de begrafenis van
drie leden van de zogeheten Rote Armee Fraktion. De Raad gaat ervan uit dat de
betrokken politieambtenaar het recht heeft tot betoging (welk recht op dat moment nog
slechts in eerste lezing in de Grondwet is neergelegd) en dat hij vrijheid van meningsuiting heeft als bedoeld in artikel 10 van het Europees Verdrag tot bescherming van de
rechten van de mens en de fundamentele vrijheden. Aan de uitoefening van deze rechten
kunnen echter beperkingen worden gesteld; in het tweede lid van het verdragsartikel is
bepaald dat beperking mogelijk is ter bescherming van de openbare orde. De Centrale
Raad van Beroep rekent tot die openbare orde de instandhouding van de goede functionering van het politieapparaat. Na een uitvoerige analyse van de gedragingen die aan de
hoofdinspecteur verweten werden, stelt de Raad dat de afweging, ook van de omstandigheid dat het om de uitoefening van een grondrecht gaat, hem
“niet tot de slotsom kunnen brengen, dat eiser, het recht tot betoging uitoefenende, de vrijheid had de functionering van het politiekorps en zijn eigen
functioneren daarin zo negatief te beïnvloeden als in dit geval is geschied.”51
Vervolgens wordt de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep 11 mei 198352 vermeld.
Deze uitspraak wordt gezien als een bevestiging van de vrijheid van meningsuiting voor
militaire ambtenaren.53
In deze casus ging het om een zogenaamde kennisgeving na een beoordeling van een
kapitein van de Koninklijke luchtmacht die het gebruik van kernwapens ontoelaatbaar
acht, aan die mening herhaaldelijk publiekelijk uiting geeft en aankondigt bij het uitbreken van een nucleair conflict zijn taak als officier niet meer te zullen uitoefenen. In de
kennisgeving is verwezen naar de vermelding van het oordeel van de chef van de beoordelaar over de geschiktheid van de kapitein: “Wellicht verdient het echter aanbeveling bij
de bestemming van de betrokkene voor toekomstige functies rekening te houden met
zijn opvattingen ten aanzien van de kernbewapeningsproblematiek”. In de kennisgeving
wordt verder verwezen naar een toelichting op dat oordeel van bedoelde chef, luidend:

50 AB 1980, nr. 90.
51 Opmerkenswaard is dat de CRvB de omstandigheid dat het hier om de uitoefening van een
grondrecht ging, van belang acht bij de beoordeling van de onevenredigheid van de opgelegde
straf. Hij nam uitdrukkelijk afstand van de uitzonderlijke overweging van het Ambtenarengerecht dat er, gelet op de verdere gevolgen voor de betrokkene ‘geen termen zijn een zwaardere straf in overweging te nemen’.
52 AB 1983, 451 en TAR 1986, 206.
53 Deze uitspraak is aangrijpingspunt voor een interessante bespreking van de jurisprudentie
betreffende de uitoefening van grondrechten door ambtenaren, door H.Ph.J.A.M. Hennekens
in AB Klassiek, Deventer 1997.
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“Beoordeelde heeft een zeer uitgesproken mening over het bezitten en de inzet van kernwapens door de krijgsmacht, die niet overeenstemt met het regeringsstandpunt ter zake”
en “publiceert zijn opvattingen over deze problematiek regelmatig onder meer in dagbladen en periodieken”. De Centrale Raad van Beroep overwoog hieromtrent als volgt:
“De in Grondwet en verdragen geregelde vrijheid van meningsuiting laat naar
’s Raads oordeel evenwel niet toe de conclusie van verminderde inzetbaarheid
of geschiktheid (…) zonder meer te verbinden aan ‘opvattingen ten aanzien
van de kernbewapeningsproblematiek’ of af te leiden uit het innemen of publiceren van een standpunt dat niet met het regeringsstandpunt in overeenstemming is.”
De Raad gaf vervolgens zelf aan welke tekst in de kennisgeving aan de ambtenaar wel
door de beugel van artikel 7 van de Grondwet zou kunnen.
Als derde wordt genoemd de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep van 3 januari
1985.54 Het ging daarin om een verbod aan ambtenaren van een werkvoorzieningsschap
om buiten diensttijd schriftelijk of mondeling hun mening te uiten over de kwestie van
de opvolging van het hoofd van dienst. De Raad zag hierin een beperking naar de
inhoud van het recht van meningsuiting en achtte deze beperking in strijd met artikel 7
van de Grondwet en met het beginsel inzake de mondelinge uitingsvrijheid. Hij overwoog in die uitspraak
“dat, naar jurisprudentieel is erkend, de ambtenaar bij het bepalen van de
inhoud van zijn uitingen niet de vrijheid heeft de goede functionering van de
overheid , waar hij werkzaam is, dan wel de goede vervulling van zijn betrekking in ontoelaatbare mate aan te tasten”.55
Mede geïnspireerd dus door de hier besproken rechtspraak van de Centrale Raad van
Beroep is de wetgever in artikel 125a, eerste lid, van de AW 1929 tot de volgende normstelling gekomen:
“De ambtenaar dient zich te onthouden van het openbaren van gedachten of
gevoelens of van de uitoefening van het recht tot vereniging, tot vergadering
en tot betoging, indien door de uitoefening van deze rechten de goede vervulling van zijn functie of de goede functionering van de openbare dienst, voor

54 TAR 1985, 59.
55 Toen de in de uitspraak van 11 mei 1983 bedoelde luchtmachtkapitein zich naar het oordeel
van zijn bevoegd gezag en naar dat van de CRvB ‘kwetsend en beledigend’ had uitgelaten,
werd eveneens de norm aangelegd van het in ontoelaatbare mate aantasten van de goede
functionering van de overheidsdienst dan wel de goede vervulling van zijn betrekking; CRvB
5 juni 1986, TAR 1986, 208 en CRvB 16 juni 1988, TAR 1988, 165 m.nt. van G.L. Coolen
in TAR 1988, p. 601.
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zover deze in verband staat met zijn functievervulling, niet in redelijkheid zou
zijn verzekerd.”
4.3.

De functioneringsnorm nog als zelfstandige beperkingsnorm in de rechtspraak

De Centrale Raad van Beroep heeft deze functioneringsnorm ook gehanteerd in de situatie waar de wetgever deze niet heeft kunnen introduceren. Gedoeld wordt op de situatie
waarin een ambtenaar een – in de ogen van het bevoegd gezag: niet met zijn betrekking
verenigbare – nevenfunctie vervult waarbij de vrijheid van (het geven van) onderwijs als
neergelegd in artikel 23 van de Grondwet aan de orde is. In de desbetreffende casus56 was
het aan een agent van gemeentepolitie verboden rij-instructeur te zijn bij een in de
betrokken gemeente gevestigde autorijschool. Nadat de Raad tot de conclusie is gekomen dat de grondwetgever en wetgever een impasse hebben laten bestaan met betrekking
tot de onmogelijkheid beperkingen op leggen aan de uitoefening van de onderwijsvrijheid – dit artikel bevat met betrekking tot de vrijheid onderwijs te geven, geen beperkingsclausule – , “neemt hij zijn verantwoordelijkheid”57 en legt hij de “zelfstandige
beperkingsnorm” aan, inhoudend
“dat de ambtenaar in de uitoefening van grondrechten niet zo ver mag gaan
dat de goede vervulling van zijn functie of de goede functionering van de
openbare dienst in volstrekt ontoelaatbare mate wordt aangetast”.
De in dit geval opgelegde beperking hield geen stand wegens strijd met artikel 23 van de
Grondwet, een conclusie waartoe de Centrale Raad van Beroep ook is gekomen in het
geval waarin de Minister van Justitie een wachtmeester van de Rijkspolitie het verbod
oplegde een autorijschool op te richten en in stand te houden en daarin rij-onderricht te
geven.58
5.

Nevenwerkzaamheden van ambtenaren

In 1994 kreeg de Centrale Raad van Beroep een geschil ter beslissing voorgelegd betreffende de opdracht aan een ambtenaar van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en
Milieuhygiëne om de nevenwerkzaamheden te staken die hij verrichtte in het kader van
een mede door hem opgerichte vennootschap onder firma met als doelstelling: het verstrekken van adviezen en het doen van onderzoek op het gebied van milieubeheer en

56 Zie CRvB 16 november 1989, TAR 1990, 13, m.nt. C.J.G. Olde Kalter in TAR 1990, p. 380
en AB 1991, 24, m.nt. H.H.
57 Hij achtte het wenselijk “niet een behoorlijk overheidsfunctioneren onmogelijk te maken
door elke inbreuk op een grondrecht ongrondwettig te verklaren”.
58 CRvB 8 augustus 1991, TAR 1991, 175. De Minister van Binnenlandse Zaken is anders dan
de CRvB van mening dat hier geen sprake is van een beperking van art. 23 GW omdat het
verbod geen betrekking heeft op de vorm en inhoud van onderwijs; zie Kamerstukken II
1995/96, 24 575, nr. 3, p. 5 e.v. en nr. 5, p. 6 e.v.
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aanverwante terreinen. Die opdracht was hem gegeven op basis van artikel 61, derde lid,
(oud) van het ARAR, dat bepaalde dat het een ambtenaar in elk geval verboden was
nevenwerkzaamheden te verrichten “indien dit schadelijk kan zijn voor zijn dienstbetrekking”. In zijn uitspraak van 23 juni 1994,TAR 1994, 179, overweegt de Raad dat de aangehaalde passage “zowel ziet op de (goede) vervulling van zijn functie door de ambtenaar
als op de goede functionering van de openbare dienst voorzover die in verband staat met
de functievervulling”. De Raad vulde de bepaling van artikel 61 ARAR betreffende de
mogelijkheid beperkingen te stellen aan het verrichten van nevenwerkzaamheden dus in
met de eerder besproken functioneringsnorm.
De wetgever heeft deze functioneringsnorm vervolgens overgenomen en neergelegd in
de hier relevante regelgeving. Een basis, met inbegrip van deze norm, is gelegd in een
nieuw onderdeel k van het eerste lid van artikel 125 van de AW.59 Bij kb van 4 december
1997, Stb. 655, is vervolgens het derde lid van artikel 61 van het ARAR gewijzigd. Daarin
werd bepaald dat het de ambtenaar verboden is nevenwerkzaamheden te verrichten
“waardoor de goede vervulling van zijn functie of de goede functionering van de openbare dienst, voorzover deze in verband staat met zijn functievervulling, niet in redelijkheid zou zijn verzekerd”.
6.

Aanspraken van ambtenaren met een niet-huwelijkse samenlevingsvorm

6.1.

Omslag in de rechtspraak per 1 januari 1985

In de rechtspositie van het overheidspersoneel zijn tot in de tachtiger jaren van de 20e
eeuw aan de gehuwde ambtenaar diverse aanspraken verleend in verband met zijn huwelijkse staat. Zo was er een regeling inzake buitengewoon verlof in verband met persoonlijke of familie-omstandigheden (artikel 33d ARAR – oud), inzake de uitkering bij overlijden (artikel 102 ARAR – oud) en inzake tegemoetkoming in ziektekosten (de Interimregeling ziektekosten ambtenaren 1982) en zo waren er regelingen inzake vergoeding van
reiskosten bij dienstreizen, van woon-werkverkeer en van verhuiskosten, in al welke regelingen bijzondere faciliteiten werden toegekend aan de ambtenaar die gehuwd was.
In de jaren 1980 - 1982 hebben de diverse overheden geïnventariseerd in welke voorschriften in rechtspositioneel opzicht verschil werd gemaakt tussen de gehuwde en de
ongehuwde ambtenaar. Tot uitvoering van de daarop betrekking hebbende zogeheten
WABAS-rapporten,60 waarin bovendien concrete tekstvoorstellen werden gedaan tot aanpassing van de desbetreffende regelingen aan de situatie dat op grotere schaal in andere dan
de huwelijkse samenlevingsvorm werd geleefd en dat het onder omstandigheden ongerechtvaardigd was die zogenoemde alternatieve samenlevingsvormen anders te behandelen
dan de huwelijkse samenlevingsvorm, kwam het echter nog niet. Bijgevolg weigerden

59 Wet van 21 mei 1997, Stb. 224.
60 WABAS-II, eerste deelrapport, februari 1980; WABAS-II, tweede deelrapport, juli 1981;
WABAS-II, derde deelrapport, juli 1982; uitgaven van de Staatsuitgeverij ’s-Gravenhage.

Sdu Uitgevers

115

6.1.

jubileumboek CRvB 25-03-2003 17:54 Pagina 116

Centrale Raad van Beroep 1903-2003

bestuursorganen de ambtenaren die een niet-huwelijkse relatie hadden, in rechtspositioneel opzicht hetzelfde te behandelen als hun gehuwde collega’s die overigens in dezelfde
omstandigheden verkeerden.
In de rechtspraak van de Centrale Raad van Beroep werd die ongelijke behandeling “met
moeite” aanvaardbaar geacht in een uitspraak van 5 januari 1984.61 In het geval waarin
geweigerd werd een niet-huwelijkse partner van een militair te beschouwen als gezinslid
in de zin van de Regeling geneeskundige verzorging KL, overwoog de Raad:
“Hoezeer – gelet op de ontwikkeling van de opvattingen met betrekking tot
andere samenlevingsvormen dan het huwelijk in de periode sedert de totstandkoming van de Regeling is verstreken – een ruimer beleid (...) zeker als
redelijk zou kunnen worden bestempeld, kan de Raad – zij het met moeite –
niet tot het oordeel geraken dat in dit stadium gezegd moet worden dat
gedaagde niet in redelijkheid tot zijn weigering heeft kunnen komen.”
Aan de orde was een besluit van 23 december 1981. Toen een vergelijkbaar besluit van
28 november 1983 aan de orde was, oordeelde de Raad:62
“Na 23 december 1981 heeft bedoelde ontwikkeling zich voortgezet en
inmiddels gestalte gekregen in verschillende recente en ingrijpende rechtsregels en -opvattingen, zoals bijvoorbeeld op fiscaal gebied. Die ontwikkeling
was echter ten tijde van het nemen van het bestreden besluit waarvan in deze
zaak sprake is (... ) nog niet zodanig voortgeschreden dat geoordeeld zou moeten worden dat gedaagde toen niet meer in redelijkheid zijn vorenomschreven
beleidsopvatting kon blijven huldigen.”
Ook in een uitspraak van 25 maart 1986 ging de Centrale Raad van Beroep er nog niet
toe over een weigering om een niet-gehuwde partner van een ambtenaar gelijk te stellen
met de echtgenote van de ambtenaar in de zin van de Interimregeling ziektekosten ambtenaren 1982, rechtens onhoudbaar te achten.63
Eind 1986 krijgt de Centrale Raad van Beroep een zaak te behandelen waarin een militair, die, aldus de uitspraak van 13 november 1986,64 samenwoont met een levensgezellin
en met haar een gemeenschappelijke huishouding voert en daartoe met die partner bij
notariële akte een samenlevingscontract heeft gesloten, een emolument wil krijgen als
voorzien voor de gehuwde militair in de Regeling inkomsten militairen land- en luchtmacht 1969. Dat emolument wordt hem geweigerd bij besluit van 13 mei 1985. De Raad
acht die weigering in strijd met het gelijkheidsbeginsel, “welk beginsel onder meer uit61 TAR 1984, 62.
62 CRvB 10 oktober 1985,TAR 1985, 248.
63 TAR 1986, 131. De CRvB wees er toen nog op dat het “uitsluitend op de weg van de wetgever ligt om in dit opzicht eventueel veranderingen aan te brengen”.
64 TAR 1987, 13, m.n. C.G.J. Olde Kalter, TAR 1987, p.254, AB 1987, 456, m.n. H.H. en
G.L. Coolen in MRT 1987, p. 83.
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drukking heeft gevonden in bepalingen als artikel 1 van de Grondwet en artikel 26 van
het Internationaal verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten”. Hij heeft daartoe
het volgende overwogen:
“De Raad is, gelet op het vele dat op dit terrein reeds heeft plaatsgevonden en
nog plaats vindt alsmede op de opvattingen welke ten aanzien van deze problematiek kunnen worden waargenomen, tot de conclusie gekomen dat de
rechtsontwikkeling op het onderhavige terrein zover is voortgeschreden dat
ten aanzien van de in dit geding aan de orde zijnde voorzieningen de gehuwden enerzijds en de op basis van een notarieel samenlevingscontract in een
gemeenschappelijke huishouding samenwonenden anderzijds niet meer als
ongelijke gevallen kunnen worden aangemerkt (….).”
Enigszins arbitrair bepaalt de Centrale Raad van Beroep het tijdstip waarop de rechtsontwikkeling op dit terrein het vorenbedoelde stadium heeft bereikt, op 1 januari 1985.
6.2.

Effecten van de omslag in de rechtspraak op de regelgeving

De rijksoverheid is voor haar personeel fasegewijs de gelijkstelling van ongehuwd samenwonenden met gehuwden gaan invoeren. Vooruitlopend op wijziging van de desbetreffende regelingen heeft de Minister van Binnenlandse Zaken bij circulaire van 10 december 198765 zijn ambtgenoten uitgenodigd een vijftal regelingen toe te passen op ambtenaren die samenwonen met een levenspartner en niet gehuwd zijn. “Als levenspartner ware
aan te merken”, aldus de circulaire,“een persoon met wie de niet-gehuwde ambtenaar als
levenspartner samenwoont, hetgeen blijkt uit een schriftelijke verklaring volgens bijgaand
model, ongeacht het geslacht van die persoon”. De betrokken ambtenaar moest een
“Verklaring omtrent het bestaan van een relatie” indienen.
Bij circulaire van 28 december 198866 maakt de Minister van Binnenlandse Zaken melding van de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep van november 1986, geeft hij aan
dat zijn circulaire van december 1987 nog onverkort van toepassing blijft en geeft hij
voorts aan dat de evenvermelde rechtspraak toepassing vindt, bij aanwezigheid van een
notarieel samenlevingscontract, op enkele met name genoemde andere rechtspositieregelingen.Vervolgens deelt voornoemde minister bij circulaire van 28 september 199067 mee
dat het kabinet in overeenstemming met de centrales van overheidspersoneel heeft besloten dat voor de rechtspositionele gelijkstelling van gehuwden met ongehuwd samenwonenden niet langer verschillende criteria, afhankelijk van de regeling, moeten worden
gehanteerd, maar dat de aanwezigheid van een notarieel samenlevingscontract het criterium
wordt.
Bij besluit van 9 april 1992, Stb. 220, is deze gelijkstelling voor het burgerlijk rijkspersoneel geformaliseerd voor aanspraken op het niveau van bij algemene maatregel van
65 Stcrr. 1987, 2.
66 Stcrt. 1989, 7.
67 Stcrt. 1990, 205.
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bestuur gegeven rechtspositieregels. In artikel 4 van het ARAR is een nieuw vierde lid
opgenomen. Daarin is bepaald dat onder echtgenoot of echtgenote mede wordt verstaan
“de levenspartner met wie de niet gehuwde ambtenaar samenwoont en – met het oogmerk duurzaam samen te leven – een gemeenschappelijke huishouding voert op basis van
een notarieel verleden samenlevingscontract bevattende de wederzijdse rechten en verplichtingen ter zake van die samenwoning en gemeenschappelijke huishouding”.
Deze formulering sluit zeer nauw aan bij de formulering die de Centrale Raad van
Beroep gebruikte in zijn onder 6.1. geciteerde uitspraak van november 1986.
7.

Een ambtenaar kan ontslagen worden

W.H. Schipper, de vroegere Voorzitter van de Centrale Raad van Beroep, ving in 1986
zijn bijdrage Ambtenarenontslagrecht: een mistbank? 68 aan met de zin: “In brede kringen
heerst de mening, dat een ambtenaar ‘eigenlijk’ niet ontslagen kan worden”. Op de van
hem bekende wijze toont Schipper aan dat de mist op het terrein van het ontslagrecht
van ambtenaren bepaald niet zo dik is als wel gedacht wordt. Hij laat zien wat er van
het bestuur mag worden verwacht en hoe de Centrale Raad van Beroep, terughoudend
toetsend, de gebruikmaking van de ontslagbevoegdheid door een bestuursorgaan respecteert wanneer het bestuur die bevoegdheid gebruikt met inachtneming van algemene
beginselen van behoorlijk bestuur. Uiteraard wijst Schipper erop niet uit het oog te verliezen dat de toetsing door de ambtenarenrechter niet marginaal is wat betreft het door het
bestuursorgaan aan het ontslag ten grondslag gelegde feitenpatroon en de kwalificatie
daarvan.
Ook in latere jaren nog wordt in het kader van de zich soms in politiek en pers voordoende opwinding over een al dan niet gelukkig verlopen of een in rechte niet houdbaar
gebleken ontslag van een (hoger geplaatst) ambtenaar69 wel de stelling verkondigd dat
ambtenaren niet ontslagen kunnen worden.Wie echter kennis neemt van de ontslagbepalingen in de rechtspositieregelingen en van de feitelijke toepassing daarvan in de dagelijkse
praktijk in alle sectoren van de overheid, kan eenvoudig vaststellen dat die stelling niet
juist is. In alle ambtenarenreglementen is voorzien in de mogelijkheid van ontslag70 en in
de praktijk wordt veelvuldig gebruik gemaakt van de diverse ontslagmogelijkheden.71 Dat
die mogelijkheden benut kunnen worden, wordt duidelijk uit de in de jurisprudentietijdschriften gepubliceerde uitspraken. Uit enkele rechterlijke uitspraken waarbij een bepaald
ontslag van een ambtenaar in de omstandigheden van het geval in rechte onhoudbaar is

68 Aan de aan prof. mr. B.S. Frenkel aangeboden bundel “Blinde vlekken in het sociaal recht”,
Deventer 1986.
69 Ik verwijs bijvoorbeeld naar de affaires bedoeld in de noten 13 en 14.
70 Zie mijn “Meer zicht op het ambtenarenontslagrecht”, in de bijzondere aflevering “Schipper,
een bijzonder nummer” van TAR 1990, p. 485.
71 Hoe zou anders ook verklaard kunnen worden dat (ook) ambtenaren veelvuldig een beroep
doen op ontslaguitkeringsregelingen en dat telkens gezocht wordt naar middelen om dat beroep
terug te dringen ?
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geoordeeld, kan bepaald niet de algemene conclusie worden getrokken dat ontslag van
ambtenaren niet tot de mogelijkheden zou behoren.72
Uit de rechtspraak van de Centrale Raad van Beroep is ook niet de conclusie te trekken
dat het toch wel erg moeilijk is om een ambtenaar, die daarvoor in aanmerking komt,
ontslag te verlenen. In mijn in noot 13 vermelde bijdrage heb ik uiteengezet wat volgens
de jurisprudentie van de Raad nodig is voor een in rechte houdbaar ontslag wegens
ongeschiktheid anders dan op grond van ziels- of lichaamsgebreken: niet meer en niet
minder dan dat voldoende concrete feiten worden aangedragen die toereikend motiveren
dat sprake is van gedragingen, van handelingen, van eigenschappen van karakter, geest of
gemoed, van gebreken in de wijze van opstelling in het werk of van gebreken in de kennis, kunde of het niveau van de ambtenaar, leidend tot de conclusie dat hij niet meer
geschikt is om het door hem beklede ambt te vervullen.
Ik heb voorts aangegeven dat, indien onvoldoende materiaal aanwezig is voor een dergelijk ongeschiktheidsontslag, artikel 99 van het ARAR – en vergelijkbare bepalingen in
andere rechtspositievoorschriften – de mogelijkheid biedt van ontslag ‘op andere gronden’. Dit artikel 99 geeft de bevoegdheid tot ontslagverlening om gewichtige redenen die
in overwegende mate betrekking moeten hebben op de persoon van de betrokkene en
zijn directe werkomgeving. In het algemeen gaat het dan om onverenigbaarheid van
karakters, om een in de arbeidssituatie ontstane impasse, om verstoorde arbeidsverhoudingen. Slechts bij zeer hoge uitzondering zal de rechter een dergelijk ontslag niet aanvaardbaar achten. Dat zal het geval zijn als de door het bestuursorgaan voor een dergelijk ontslag gegeven motivering eenvoudig weg niet juist is.73
8.

Ontslaguitkeringen

8.1.

Na ontslag ‘op andere gronden’ bestaat in het algemeen recht op wachtgeld

Bepalingen als artikel 99 ARAR leggen het bestuursorgaan dat gebruik maakt van zijn
ontslagbevoegdheid, de verplichting op een regeling of voorziening te treffen waarbij de
ambtenaar een uitkering wordt verleend, die, naar het oordeel van het bestuursorgaan,
met het oog op de omstandigheden redelijk is te achten. Als ondergrens was lange tijd in
de meeste regelingen bepaald dat die uitkering in geen geval minder mocht zijn dan het
wachtgeld waarop de ambtenaar aanspraak zou hebben bij een, niet aan zijn schuld of
toedoen te wijten, reorganisatie-ontslag. De ontslagen ambtenaar had, kortweg, ten minste aanspraak op het reguliere of gebruikelijke wachtgeld ingevolge het Rijkswachtgeld-

72 In mijn in noot 70 vermelde artikel telde ik in 1990 meer dan 200 in TAR gepubliceerde uitspraken van de CRvB over ontslagkwesties; in de jaargangen nadien telde ik er nog eens meer
dan 360: in ongeveer 70% van die gevallen hield het verleende ontslag stand. Voorts wees
Schipper in zijn in noot 68 vermelde artikel terecht op een vertekening door de keuze van
gepubliceerde uitspraken: “gevallen waarin op goede gronden en met juiste besluitvorming
gegeven ontslag door de ambtenarenrechter wordt gehandhaafd, zijn legio.”
73 Zie CRvB 10 augustus 2000,TAR 2000, 133 en CRvB 13 december 2001, 99/3752 e.v. AW,
www.rechtspraak.nl , LJN-nummer AD8016.
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besluit 1959 (of een daarmee vergelijkbaar wachtgeldbesluit of vergelijkbare wachtgeldverordening). Na de inwerkingtreding van fase 2 van de Wet overheidspersoneel onder de
werking van de werknemersverzekeringen, per 1 januari 2001, is deze norm inhoudelijk
gehandhaafd, maar ingewikkelder geformuleerd moeten worden.74
Toen de Centrale Raad van Beroep werd geconfronteerd met een ontslag om ‘redenen
van gewichtige aard’ als bedoeld in artikel II-D3, tweede lid, onder f, van het Rechtspositiebesluit onderwijspersoneel (Rpbo), welk ontslag op één lijn is te stellen met een
ontslag ‘op andere gronden’ en welk ontslag werd verleend zonder enige (garantie van
een) ontslaguitkering omdat een bepaling betreffende het toekennen van een dergelijke
uitkering in de ontslagbepalingen van het Rpbo ontbrak75, heeft hij dat gebrek gerepareerd.76 Hij overwoog:
“dat het beginsel van behoorlijke belangenafweging in het algemeen met zich
brengt dat een ontslagverlening (als het onderhavige) gepaard gaat met een
aanspraak op een uitkering die ten minste gelijk is aan het gebruikelijke
wachtgeld bij eervol, niet aan betrokkenes eigen schuld of toedoen te wijten,
ontslag”.
Met verwijzing naar het tweede lid van artikel 99 van het ARAR wees hij er daarbij op
dat in tal van rechtspositieregelingen door de regelgever reeds een dergelijke belangenafweging is gemaakt. De Centrale Raad van Beroep bepaalde met toepassing van artikel
8:72, vierde lid, van de Awb in zijn uitspraak dat de ontslagen lerares jegens het bestuursorgaan aanspraak had op een ontslaguitkering ter grootte van het wachtgeld krachtens
hoofdstuk I-H van het Rpbo, indien en voorzover door haar niet op de gebruikelijke
wijze aanspraak op een dergelijk wachtgeld geldend gemaakt zou kunnen worden.
De Raad vulde hier dus opnieuw een leemte in de materiële rechtspositie in.
De Centrale Raad van Beroep heeft deze rechtspraak nadien verschillende keren herhaald, ook in zaken die betrekking hadden op toepassing van artikel 96 van het Ambtenarenreglement Rotterdam (AR). In deze bepaling wordt op de gebruikelijke wijze een
ontslag ‘op andere gronden’ mogelijk gemaakt en in het tweede lid was bepaald dat een
dergelijk ontslag moest worden verleend “onder toekenning van een uitkering, welke met
het oog op de omstandigheden, redelijk is te achten”; er was echter niet een ondergrens
opgenomen. Onder verwijzing naar zijn zojuist vermelde uitspraak van 10 juli 1997 met
betrekking tot de aanvulling van het Rpbo heeft de Raad het toekennen van een uitke-

74 Zie het gewijzigde tweede lid van art. 99 ARAR als gevolg van art. I, H van het kb van
8 december 2000, Stb. 573 en de nota van toelichting op p. 19. In die toelichting wordt er
terecht op gewezen dat tot de voorziening, behoudens uitzondering, ook behoren de anticumulatie- en sanctiebepalingen e.d.
75 Ingeval van ontslag om redenen van gewichtige aard verleende op grond van art. I-H2, zevende
lid, van het Rpbo de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen desgevraagd wachtgeld indien hij, in overeenstemming met de Minister van Binnenlandse Zaken, in zeer bijzondere gevallen daartoe termen aanwezig achtte.
76 10 juli 1997,TAR 1997, 202.
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ring onder het niveau van het gebruikelijke wachtgeld in het algemeen – en in de hem
voorgelegde casus – onhoudbaar geoordeeld.77 Blijkens een uitspraak van 29 november
200178 verzet het College van burgemeester en wethouders van Rotterdam zich niet
meer tegen de uit de jurisprudentie voortvloeiende garantie op een uitkering op wachtgeldniveau. Het college heeft dan inmiddels het tweede lid van artikel 96 van het AR
gewijzigd:79
“Ontslag (...) wordt verleend onder toekenning van een uitkering, welke met
het oog op de omstandigheden, redelijk is te achten met dien verstande, dat de
ambtenaar minimaal recht heeft op een aanvullende en aansluitende uitkering
als bedoeld in de Verordening bovenwettelijke werkloosheidsuitkering”.
De lokale regelgever sluit hier dus nauw aan bij de rechtspraak van de Raad.
8.2.

De ontslagen ambtenaar heeft geen aanspraak op gouden handdruk

Afhankelijk van de omstandigheden kan het bestuursorgaan dat ontslag ‘op andere gronden’ verleent, volstaan met toekenning van een uitkering op het minimumniveau van de
gebruikelijke ontslaguitkering (het reguliere wachtgeld) of is het verplicht een uitkering
toe te kennen die in meerdere of mindere mate uitgaat boven het niveau van dat wachtgeld; men spreekt dan wel van een wachtgeld-plusregeling.80
Ingevolge de jurisprudentie van de Centrale Raad van Beroep toetst de ambtenarenrechter een besluit tot toekenning van een dergelijke voorziening terughoudend: zijn toetsingsbevoegdheid is beperkt tot de vraag of de getroffen voorziening binnen redelijkheidsgrenzen blijft.81 De rechter kan slechts tot het oordeel komen dat de uitkering op
minimumniveau onvoldoende is, indien vaststaat dat het bestuursorgaan een overwegend
aandeel heeft gehad in het ontstaan en voortbestaan van de tot ontslag nopende situatie
van de ambtenaar, of indien gezegd moet worden dat het bestuursorgaan een uitkering
die niet uitgaat boven het niveau van het reguliere wachtgeld, met het oog op omstandigheden van het geval, niet redelijk heeft kunnen achten.82 Uit een inventarisatie in 1996
door Blanken83 van ontslagvergoedingen die blijkens de rechtspraak toegekend moesten
worden, blijkt dat de Centrale Raad van Beroep een bestuursorgaan niet snel verplicht
acht een wachtgeld-plusregeling te treffen. In de recentere jurisprudentie wordt dat beeld
77 CRvB 2 november 2000, www.rechtspraak.nl, LJN-nummer AE1363; CRvB 12 mei 2001,
www.rechtspraak.nl, LJN-nummer AE1367.
78 TAR 2002, 40.
79 Gemeenteblad 2001 - 3.
80 Zie A.H. van Zutphen, Schadevergoedingen in het ambtenarenrecht,TAR 1996, p. 437.
81 Zie bijvoorbeeld CRvB 8 oktober 1992,TAR 1992, 254.
82 Aldus CRvB 23 mei 2001,TAR 2001, 122.
83 J.J. Blanken, Ontslaguitkeringen in het ambtenarenrecht,TAR 1996, p.183. In dit artikel wordt
gewag gemaakt van wel verder gaande voorzieningen in gevallen waarin deze het resultaat zijn
van onderhandelingen tussen de betrokken raadslieden en waarin rechterlijke toetsing achterwege is gebleven.
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niet anders.84 Ook de door bestuursorganen getroffen wachtgeld-plusregelingen doorstaan de toetsing veelal.85
Blijkens Van Zutphen in haar in noot 80 vermelde artikel heeft de Raad in het pré-Awbtijdperk in een aantal gevallen waarin hij, gelet op de medeschuld of medeverantwoordelijkheid van de overheidswerkgever, een ontslagverlening niet houdbaar achtte zonder dat
er naast de reguliere wachtgeldvoorziening een schadevergoeding werd betaald, veroordelingen uitgesproken tot schadevergoeding van tussen de ƒ 20.000 en ƒ 40.000 (€ 18.145)
netto.86 (Ook) in latere jaren blijkt niet van veroordelingen tot veel hoge(re) bedragen.
Zoals welhaast alle aanspraken aan een ambtenaar worden toegekend bij eenzijdig besluit
van het bestuursorgaan, wordt ook de uitkering bij een ontslag als hier besproken toegekend bij een dergelijk besluit.87 Een verplichting tot onderhandelen, leidend tot een
publiek- of privaatrechtelijke overeenkomst is er niet; bedragen die over tafel zijn gegaan
in gesprekken die niet hebben geleid tot een minnelijke regeling, blijven als in rechte niet
relevant buiten beschouwing.88 Van een aan de regelgeving of rechtspraak te ontlenen
recht op een gouden handdruk is, blijkens het vorenstaande, in het geheel geen sprake.
9.

Slot

De Centrale Raad van Beroep is als hoogste rechter op het gebied van het ambtenarenrecht in het kader van de hem voorgelegde geschillen in de eerste plaats geroepen tot uitleg van de toegepaste en toepasselijke voorschriften betreffende de ambtelijke rechtspositie. Daarmee vervult de Centrale Raad van Beroep een vanzelfsprekende rol bij de bepaling van de materiële rechtspositie van de ambtenaren.
De rechtspositieregelingen beslaan het gehele terrein van de ambtelijke rechtspositie; dat
behoren zij althans te doen in het licht van de door de grondwetgever in artikel 109 van
de Grondwet gegeven opdracht om de rechtspositie van de ambtenaren te regelen.89 90

84 Zie bijvoorbeeld CRvB 4 december 1997, TAR 1998, 25; CRvB 22 april 1999, TAR 1999,
93 en CRvB 23 mei 2001,TAR 2001, 122.
85 Zie bijvoorbeeld CRvB 16 oktober 1997,TAR 1997, 231.
86 Zij vermeldt een uitschieter van ƒ 100.000 (€ 45.378).
87 Dit laat onverlet dat de besluiten genomen moeten worden met inachtneming van de eisen
die de Awb stelt met betrekking tot de voorbereiding (vergaren van feiten en horen van de
ambtenaar) en motivering.
88 Zie bijvoorbeeld de in noot 85 vermelde uitspraak.
89 Soms kent een bestuursorgaan zijn ambtenaren aanspraken toe op basis van door hem, los van
een specifieke bevoegdheid, getroffen beleidsregels. Een voorbeeld is te vinden in uitspraken
betreffende de zogenoemde Functiewaardering terugwerkende kracht politie; zie CRvB
25 november 1999, TAR 2000, 11. Zie over dit verschijnsel Th.M.A. Claessens, Beleidsregels
in het ambtenarenrecht, TAR 1990, p. 467, en diens verwijzingen naar J.H. van Kreveld,
Beleidsregels in het recht, diss. Groningen, Deventer 1983.
In de tweede volzin van art. 109 GW is voorts bepaald dat de wet tevens regels stelt omtrent
de bescherming bij de arbeid en omtrent de medezeggenschap van de ambtenaren.
90 De term ‘regelt’ staat delegatie van regelgeving toe; zie Willem Konijnenbelt, Het Raam van
hoofdstuk 1 van de herziene Grondwet, p. 32, in de aan H.J.M Jeukens aangeboden bundel
Grondrechten, Nijmegen 1982.
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Op sommige onderdelen zijn echter leemtes gebleken in die regelingen welke om invulling door de rechter vroegen. In deze bijdrage zijn daarvan voorbeelden gegeven. Dat
betreft soms belangrijke facetten van de materiële rechtspositie, zoals dat van het recht op
vergoeding van schade door dienstongevallen en op (de garantie van) een (gebruikelijke)
uitkering bij een ontslag ‘om redenen van gewichtige aard’ – in welk verband terzijde de
beweringen worden weerlegd dat een ambtenaar niet kan worden ontslagen en dat de
ontslagen ambtenaar recht heeft op een gouden handdruk. De Centrale Raad van Beroep
doet in dit kader een beroep op algemene rechtsbeginselen en algemene beginselen van
behoorlijk bestuur.91
Tot slot is aandacht besteed aan de wisselwerking tussen de wetgever en de rechtspraak
van de Centrale Raad van Beroep.Voorbeelden zijn gegeven van rechtpositionele bepalingen die soms bijna letterlijk ontleend zijn aan door de Raad gebezigde formuleringen.
Genoemd worden de bepalingen betreffende de uitoefening van grondrechten en de aanspraken van ambtenaren met een niet-huwelijkse samenlevingsvorm.
De conclusie is gerechtvaardigd dat de Centrale Raad van Beroep onmiskenbaar een rol
van betekenis heeft gespeeld bij de ontwikkeling van de materiële rechtspositie van de
ambtenaren. Op het moment dat stilgestaan wordt bij het 100-jarig – en in ambtenarenzaken: ruim 70-jarig – bestaan van het college is het voor de Centrale Raad van Beroep
plezierig te constateren dat over de jurisprudentie van de Raad ‘geen algemene ontstemming merkbaar’92 is en dat vanuit wetenschappelijke hoek positief over die rol wordt
gesproken en handhaving van de Centrale Raad van Beroep wordt bepleit.93

Zoals onder 2.4. is vermeld, is er het voornemen de Ambtenarenwet zelf meer inhoud te
geven. Dit is ook bepleit door Niessen in zijn De Renaissance van de ambtelijke status, Stcrt.
2001, 236 en Het einde van de normalisering van de ambtelijke rechtsverhouding”, SR 2001,
p. 335; in dezelfde zin, indien niet voor verdergaande integratie van regelingen voor ambtenaren en particuliere werknemers wordt gekozen, L.C.J. Sprengers, Ambtenarenrecht-arbeidsrecht: van integratie naar handhaving status aparte?, SR 2000, p. 340.
91 Naast de behandelde voorbeelden vermeld ik nog de uitspraken van de CRvB van 8 april
1999,TAR 1999, 88, 89 en 91, waarbij hij met een beroep op de zorgvuldigheid en de rechtszekerheid tot de slotsom kwam dat het betrokken bestuursorgaan een bepaling van overgangsrecht bij het Besluit Werkloosheid onderwijs- en onderzoekpersoneel, ingevolge welke een
immer bestaan hebbende bijverdienmogelijkheid van wachtgelders op zeer korte termijn en
zonder waarschuwing kwam te vervallen, buiten toepassing had moeten laten.
92 In zijn onder 7. besproken artikel kon Schipper dit aldus ook (over de rechtspraak betreffende
het ontslagrecht) over de toen voorbije vijftig jaar vaststellen; ibidem p. 116.
93 Zie Niessen in zijn in noot 90 vermelde artikelen.
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5.

De Centrale Raad van Beroep en het materiële
oorlogsgetroffenenrecht
J.G.Treffers *

1.

Inleiding

Het recht dat de rechtspositie van oorlogsgetroffenen regelt, is opgenomen in een aantal
wetten. Deze wetten laten een indeling zien van categorieën van getroffenen die in de
tijd na de Tweede Wereldoorlog in een bepaalde volgorde zijn erkend.
Het eerst aan de beurt kwamen de deelnemers aan het binnenlands verzet en de zeelieden-oorlogsslachtoffers. In 1947 kwamen tot stand de Wet buitengewoon pensioen 194019451 en de Wet buitengewoon pensioen zeelieden-oorlogsslachtoffers.2 In 1972 kwam
op initiatief van de Tweede Kamer van de Staten-Generaal de Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers 1940-19453 tot stand, waarmee een grote groep oorlogsgetroffenen uit de
wereld van de Algemene Bijstandwet (de Rijksgroepsregeling Vervolgingsslachtoffers
1940-1945) werden geplaatst. De burger-oorlogsslachtoffers kregen in 1984 hun wettelijke
regeling bij de Wet uitkeringen-burgeroorlogsslachtoffers 1940-1945.4 Ten slotte kwamen
de deelnemers aan het verzet in het voormalige Nederlands-Indië aan de beurt bij de Wet
buitengewoon pensioen Indisch verzet.5
De rechtspleging in al deze wetten werd in de handen van de Centrale Raad van Beroep
gelegd, in eerste en in enige aanleg. De invloed van de rechtspraak van de Raad op de
uitvoering en verdere vormgeving van deze wetten is zonder meer groot. Hierbij heeft
stellig een rol gespeeld en doet dit nog dat de uitvoering van de wetten berust(te) bij
slechts enkele niet al te omvangrijke bestuursorganen en dat tussen de wetten een nauwe
inhoudelijke samenhang bestaat. Een principiële uitspraak van de Centrale Raad van
Beroep in een enkele zaak in het kader van bijvoorbeeld de WUV had ook haar uitwerking op de uitvoering en de toepassing van een of meer andere van de hier genoemde
wetten.
Nieuwe nog in te vliegen eenden in onze bijt brengt de toedeling van het hoger beroep
aan de Centrale Raad van Beroep inzake besluiten van de Stichting Maror-gelden, de
Stichting Joods Humanitair Fonds en de Stichting Rechtsherstel Sinti en Roma, respectievelijk de Stichting Het Gebaar.6 Deze stichtingen verdelen in een publiekrechtelijk
*
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Mr. J.G.Treffers is president van de Centrale Raad van Beroep en hij is veel dank verschuldigd
aan mevrouw mr. R. Roeland, indertijd medewerkster van het Bureau Kennis en Onderzoek
van de Raad. Zonder haar inzet is dit hoofdstuk niet denkbaar.
Wet van 22 augustus 1947, Stb. H 313 (i.w.t. 20 september 1947).
Wet van 11 december 1947, Stb. H 420 (i.w.t. 31 december 1947).
Wet van 22 november 1972, Stb. 669 (i.w.t. 1 januari 1973).
Wet van 10 maart 1984, Stb. 94 (i.w.t. 1 juli 1981).
Wet van 16 mei 1986, Stb. 360 (i.w.t. 1 januari 1983).
Zie de aankondiging van het betrokken wetsvoorstel in NJB 2002, p. 1131, Kamerstukken II
2001/02, 28 370.

125

jubileumboek CRvB 25-03-2003 17:54 Pagina 126

Centrale Raad van Beroep 1903-2003

kader gelden die beschikbaar zijn gesteld aan onderscheidenlijk de Joodse gemeenschap, de
gemeenschappen van Sinti en Roma en de Indische gemeenschap. Aanvankelijk berustte
het hoger beroep op dit bijzondere terrein bij de ABRS. In het kader van een herschikking van de rechtsmacht van de Centrale Raad van Beroep en de ABRS is er, met
instemming van de betrokken stichtingen, voor gekozen het hoger beroep naar de Raad
te laten overgaan. Ook hier kwam het argument dat de Centrale Raad van Beroep een
ruime expertise heeft op een beleidsterrein dat nauw aansluit bij het terrein waarop deze
stichtingen werkzaam zijn en deels dezelfde doelgroepen betreft.
Hieronder wordt de lezer een kleine, maar sprekende collectie van jurisprudentie van de
Raad voorgehouden, betrekking hebbende op de WUV, die veelal een uitstralende werking had.Afgesloten wordt met een stukje WUBO.
Maar eerst een intermezzo.
2.

Waarom de Centrale Raad van Beroep, in eerste en enige aanleg?

Het antwoord op deze vraag ligt in de eerste plaats bij de Wet buitengewoon pensioen
1940-1945. In artikel 38 van deze wet werd de rechtsmacht van de Centrale Raad van
Beroep geregeld. In de MvT7 is te vinden dat de militaire pensioenregelingen als voorbeeld zijn gebruikt. Dit was bijvoorbeeld de Pensioenwet voor de landmacht 19228 met
haar artikel 54 in de oudste versie: tegen een ministeriële beslissing inzake pensioen stond
direct beroep open bij de Raad. Het waarom van deze keuze is niet tevens tot uitdrukking gebracht. Misschien was de wetgever de komst van de Pensioenwet 19229 niet ontgaan, in welke wet de rechtsbescherming was geregeld in de vorm van een bezwaarschriftprocedure en eveneens een direct beroep op de Centrale Raad van Beroep. Opmerkelijk was de gang van zaken omtrent de Wet buitengewoon pensioen zeelieden-oorlogsslachtoffers zoals zij in het Staatsblad 1947, H 420, werd opgenomen. In die wet had de
Centrale Raad van Beroep geen plaats gekregen. In de MvT10 is te lezen:
“Het specifieke karakter van de zeevaart maakt het noodzakelijk een aparte
beroepsinstantie in te stellen. Hierin zullen deskundigen op het gebied van de
zeevaart en vertegenwoordigers van belanghebbenden worden benoemd.”11
In het kader van een voorgestelde wijziging van de Wet buitengewoon pensioen zeelieden-oorlogsslachtoffers in 1954 kwam er een amendement van de heer Koersen c.s.,
waarin de wens werd uitgesproken om de uitvoering van die wet, overeenkomstig de Wet
buitengewoon pensioen 1940-1945, neer te leggen bij de Buitengewone Pensioenraad en
een beroepsmogelijkheid open te stellen evenals bij die wet was geschied, bij de Centrale

7
8
9
10
11

Zitting 1946-1947, 449, 3.
Wet van 17 februari 1922, Stb. 66.
Stb. 240.
Zitting 1946-1947, 509, 3.
Gedacht werd aan de systematiek van de Zeeongevallenwet 1919, met een scheidsgerecht.
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Raad van Beroep.12 Tijdens de beraadslaging in de Tweede Kamer der Staten-Generaal op
3 november 1955 vielen woorden als rechtszekerheid en het bevredigen van het rechtsgevoel.13 Het is er vervolgens van gekomen.14
Werd bij de Wet buitengewoon pensioen 1940-1945 nog het voorbeeld gevonden bij de
militaire pensioenregelingen, bij de totstandkoming van de WUV was dit het woord van
de wetgever:15
“Als beroepsinstantie wordt de Centrale Raad van Beroep te Utrecht – mede
gelet op zijn ervaring als beroepsorgaan bij de toepassing van de Wet buitengewoon pensioen 1940-1945 – het meest geëigende orgaan geacht.”
Dat de Centrale Raad van Beroep bij de volgende wetten (de WUBO en de Wet buitengewoon pensioen Indisch verzet) opnieuw als de competente rechter is aangewezen, is bij
het licht van het voorgaande geen verrassing meer.
3.

De gehuwde vrouw en de WUV

Op grond van artikel 7, vierde lid, van de WUV in haar oudste tekst had de gehuwde
vrouw geen recht op een periodieke uitkering, tenzij zij kostwinster was. In dat geval
regelde artikel 7, zesde lid, van de WUV een aanvullende uitkering.Trad zij, als ongehuwde in het bezit van zulk een uitkering, in het huwelijk, dan eindigde het recht (weliswaar
niet onmiddellijk) tenzij zij kostwinster was, aldus artikel 34, tweede lid, aanhef en onder a,
van de WUV.
In mei 1987 maakte de Raad – niet dan na een zeer uitvoerige interne voorbereiding16 –
aan het bestaan van deze voorschriften een eind. In zijn uitspraak van 14 mei van dat jaar
zei de Raad het zo:
“De Raad stelt vast dat een equivalent van het bepaalde in artikel 7, vierde lid,
en artikel 34, tweede lid, aanhef en onder a, van de WUV daarin geen plaats
heeft gevonden ten aanzien van gehuwde mannen en dat het al dan niet kostwinner zijn van de echtgenoot voor zijn recht op uitkering dan ook niet ter
zake doet.
Klaagster nu heeft doen aanvoeren dat de hier omschreven discriminatie zich
in de eerste plaats niet verdraagt met artikel 26 van het BUPO-verdrag.
De Raad is van oordeel dat, mede gelet op artikel 2 van het Verdrag, artikel 26
daarvan ook van toepassing is op een regeling als is neergelegd in de WUV. De
Raad moet dan ook constateren dat het bepaalde in artikel 7, vierde lid, en
12
13
14
15
16
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Zitting 1955-1956, III 3892.7.
Zitting 1955-1956, III 3055-3077.
Bij Wet van 24 mei 1956, Stb. 354.
Kamerstukken II 1971/72, 11 005, nr. 46 p. 11 linker kolom.
Waarbij de uitspraken van de CRvB van 1 november 1983 (RSV 1984/18) inzake gelijkberechtiging in de WWV zeker een rol hebben gespeeld.

127

3.

jubileumboek CRvB 25-03-2003 17:54 Pagina 128

Centrale Raad van Beroep 1903-2003

artikel 34, tweede lid, aanhef en onder a, van de WUV strijd oplevert met het
bepaalde in artikel 26 van het Verdrag.”17
Dit had voor de klaagster geen onmiddellijk positief gevolg. In die tijd was het de jurisprudentie van de Centrale Raad van Beroep dat, wanneer in de nationale wetgeving sprake
is van discriminatie, deze in sommige situaties slechts geleidelijk kan worden opgeheven
zodat artikel 26 van het BUPO-verdrag niet direct rechtstreekse werking had. Daartoe
werd gewezen op de uitvoeringstermijn, behorende bij de Richtlijn 79/7 /EEG, welke
termijn was geëindigd op 23 december 1984. Die datum markeerde ook hier het begin
van de rechtstreekse werking van dat artikel 26. Het werd dan ook:
“Inmiddels moet worden vastgesteld dat de bestreden beslissing dateert van
9 februari 1984, weshalve de Raad in het onderhavige geval het beroep van
klaagster op artikel 26 van het BUPO-verdrag heeft te passeren…”
Annotator Levelt-Overmars had wel begrip voor deze benadering. Meer voelde zij toch
voor de uitspraak van het Comité voor de Rechten van de Mens van 9 april 1987.18
Deze uitspraak betrof de WWV en liet geen ruimte voor een uitgestelde rechtstreekse
werking van artikel 26 van het BUPO-verdrag. De veronderstelling van deze annotator
dat de Centrale Raad van Beroep bij zijn uitspraak van 15 mei 1987 de uitspraak van het
Comité niet kende, is juist. Haar gedachte dat de Raad in een volgende zaak wel met die
uitspraak rekening zou houden, is niet bewaarheid.19
Van 14 mei 1987 is ook de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep met betrekking
tot de WUBO die eenzelfde, discrimerende systematiek kende.20
Wat heeft het uitvoeringsorgaan van de WUV, toen de Uitkeringsraad, met (onder andere)
de uitspraak van 14 mei 1987 gedaan? In het Jaarverslag 198721 is hierover dit citaat terug
te vinden:
“Omdat in verband met de door de Centrale Raad van Beroep gedane uitspraken het inmiddels voorhanden liggende wetsontwerp inzake gelijke behandeling van mannen en vrouwen22 aanpassing behoefde, doch de Uitkeringsraad
met de uitvoering van de beslissingen en het in behandeling nemen van nieuwe
aanvragen niet wilde wachten, is met het Ministerie van W.V.C. uitvoerig overleg gepleegd over een op extensieve interpretatie van de wet steunende waar
nodig aangepaste interim-regeling. Een zodanige regeling is door de Raad
ontworpen doch de Raad moet tot zijn spijt vaststellen dat het Ministerie van

17
18
19
20
21
22

AB 1987, 543 m.nt HH, RSV 1987/246 m.nt.W.M. Levelt-Overmars.
RSV 1987/245.
Zie onder andere CRvB 12 april 1990, JSV 1990/17.
WUBO 1986/36 n.p.
p. 9.
Hierbij moet de Uitkeringsraad het oog hebben gehad op een concept-wetsvoorstel, Kamerstukken II, 1986-1987, 19380. Zie Kamerstukken II, 1989/90, 21 154 B, II, p. 7.
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W.V.C. niet bereid was op een aantal belangrijke punten de voorstellen van de
Raad te volgen. Het was daarom voor de Uitkeringsraad ook zeer teleurstellend te moeten ervaren dat het Ministerie van W.V.C. niet in staat bleek om op
korte termijn de niet wettelijke interim-regeling te vervangen door een wettelijke noodmaatregel, waarbij de gevolgen van de gedane uitspraken op een
adequate wijze konden worden opgevangen.”
Eerst bij Wet van 9 oktober 1991, Stb. 620, is onder andere de uitspraak van de Centrale
Raad van Beroep van 14 mei 1987 in de WUV verwerkt. De gewraakte artikelen 7, vierde
lid, en 34, tweede lid, aanhef, onder a, zijn komen te vervallen. Ook de WUBO werd dienovereenkomstig aangepast. Maar, het kostte wel wat. Aan althans de regeling van artikel 21b
van de WUV kwam per 1 januari 1992 een eind. Dit voorschrift voorzag in de toekenning van een uitkering ter zake van niet-meetbare invaliditeitskosten aan gehuwde vrouwelijke vervolgden. Dit wierp bij de parlementaire behandeling niet veel stof op omdat in
een periodieke uitkering 5% niet-meetbare invaliditeitskosten is begrepen. Er was ook
een ruimhartig overgangsrecht. Daarbij heeft de wetgever, gezien het budgettaire kader en
andere verwachtingen,23 niet vooruit gezien. Het is een hoofdstuk apart.
4.

De huisvrouw en de WUV

De onder 3 genoemde uitspraak van 14 mei 1987 had, dat is zeker, een toen nog onvermoed gevolg. Dit bracht de regeling van het recht op een periodieke uitkering mee,
neergelegd in artikel 8 van de WUV. Recht is er, indien de vervolgde wegens met de vervolging in verband staande ziekten of gebreken zodanig in zijn arbeidsvermogen is beperkt
dat hij inkomsten derft.24 Van een geïnvalideerde huisvrouw kan beweerd worden dat zij
in die kwaliteit geen inkomsten derft. Maar zolang de gehuwde vrouw geen eigen recht
op een periodieke uitkering had, is de vraag in rechte nimmer voorgelegd.
Dat was wel het geval in de casus die geleid heeft tot de uitspraak van 17 december
1987.25 De Centrale Raad van Beroep was er volgens de uitspraak zo mee klaar:
“(…) In tegenstelling tot wat verweerder in een ‘notitie’ heeft neergelegd is de
Raad van oordeel, dat geen aanleiding bestaat om het werkzaam zijn als huisvrouw niet als beroep in de zin van artikel 8 van de WUV te beschouwen.”
In de wereld van de WUV bleek dit een welhaast revolutionaire uitspraak die het huis
van de uitvoering op de grondvesten deed trillen.Trekt men de grenzen ruimer, dan is er
ruimte voor nuancering. Al sedert haar inwerkingtreding placht het uitvoeringsorgaan
van de Wet buitengewoon pensioen 1940-1945 voor het vaststellen van de grondslag
voor de pensioenberekening het beroep van huisvrouw als peilberoep in aanmerking te

23 Zie Kamerstukken II, 1989/90, 21 154, B, p. 15 en 16.
24 Kamerstukken II, 19/73, 12 039, nr. 3, p.12 onder artikel 7 linker kolom.
25 CRvB 17 december 1987, JSV 1989/9 en RSV 1992/224.
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nemen met de minimumgrondslag volgens die wet als beloning. Dit neemt niet weg dat
de zojuist genoemde uitspraak uitvoeringsperikelen meebracht. Dit hing vooral samen
met het feit dat de vrouwelijke vervolgden, onder wie veel huisvrouwen, indien geïnvalideerd, recht hadden op het bedrag als bedoeld in artikel 21b van de WUV. Omdat het
niet én-én kon zijn diende ingevolge artikel 12 van de WUV een berekening gemaakt te
worden, welke uitkering in een concreet geval gunstiger voor de betrokkene was: de
periodieke uitkering of het bedrag als bedoeld in artikel 21b van de Wet. Het overgangsrecht van de Wet van 9 oktober 1991, Stb. 620, liet deze gang van zaken ook toe. Dit
heeft door de jaren heen heel wat beroepszaken opgeleverd.
Hierbij speelde mee een uitspraak van de Centrale Raad van Beroep van 10 mei 1991.26
Daarin ging het om de vraag naar de hoogte van de grondslag van huisvrouw bij de vaststelling van de periodieke uitkering. Hoe hoger immers (de grondslag van) de periodieke
uitkering, des te minder is het bedrag als bedoeld in artikel 21b van de WUV van betekenis.
Het uitvoeringsorgaan van de WUV had naar aanleiding van de uitspraak van 17 december 1987 bepaald dat een dergelijke grondslag volgens artikel 8, vijfde lid, van de WUV27
het wettelijke minimum, genoemd in de WUV, bedraagt. De Centrale Raad van Beroep
volgde dit niet geheel:
“In het voetspoor van zijn uitspraak van 17 december 1987 (…) is de Raad
ook in dit geding, anders dan verweerder (…), van oordeel dat geen aanleiding
bestaat om het werkzaam zijn als huisvrouw niet als beroep in de zin van artikel 8, tweede lid, van de WUV te beschouwen, en voorts dat deswege toekenning van een periodieke uitkering op basis van de minimumgrondslag dient te
geschieden.”
Hiermee was het dwarsverband op dit vlak met de Wet buitengewoon pensioen 19401945 voltooid.
5.

De man en de WUV

Paragraaf 3 is beëindigd met de belofte van een apart hoofdstuk over het wel en wee van
de uitkering als bedoeld in artikel 21b van de WUV (tot 1 januari 1992). Daar was sprake
van ruimhartig overgangsrecht. In de kern hield dit (in artikel III van de Wet van 9 oktober 1991, Stb. 620) in dat degenen die voor 1 januari 1992 het bedrag als bedoeld in artikel 21b van de Wet was toegekend dan wel wordt toegekend op een voor die datum
ingediende aanvraag, in de toekomst recht op betaling van het bedrag heeft. In de gedachtegang van de wetgever ging het hier om gehuwde vrouwelijke vervolgden.
Al uit enige uitspraken van de Centrale Raad van Beroep van 9 januari 199228 bleek anders.
De mannelijke vervolgden in de betrokken gedingen hadden om het bedrag als bedoeld
26 RSV 1992/224.
27 Dit voorschrift regelt het vaststellen van de grondslag voor de vervolgden die ten tijde van de
invaliderering niet aangewezen waren op inkomsten uit beroep of bedrijf.
28 AB 1992, 344, JSV 1992/41.

130

Sdu Uitgevers

jubileumboek CRvB 25-03-2003 17:54 Pagina 131

5. De Centrale Raad van Beroep en het materiële oorlogsgetroffenenrecht

in artikel 21b van de WUV gevraagd, tevergeefs omdat volgens de beslissingen dat bedrag
slechts aan gehuwde vrouwelijke vervolgden kan worden uitbetaald:
“De Raad constateert dat artikel 21b, eerste en vierde lid, van de WUV strijd
oplevert met artikel 26 van het BUPO-verdrag.”
Overeenkomstig de redenering die in de in paragraaf 3 vermelde uitspraak van 14 mei
1987 was gevolgd over de uitgestelde rechtstreekse werking van artikel 26 van het
BUPO-verdrag, komt de Raad ook hier tot de conclusie dat dit artikel per 23 december
1984 hier te lande rechtstreeks werking heeft, en hij vervolgt:
“De beslissingen zijn gegeven in de tijd na 23 december 1984 en hebben
betrekking op een tijdvak dat op of na die datum is begonnen. Dit brengt de
Raad tot de slotsom dat betrokkenen aanspraak hebben op de betaling van het
verlangde, in artikel 21b van de WUV geregelde bedrag, overeenkomstig de
aanspraak die een vrouwelijke vervolgde onder gelijke omstandigheden aan de
WUV ontleent.”
De Centrale Raad van Beroep wees nog op zijn uitspraak van 10 juli 198129 die in zijn
kern inhoudt dat het bij de uitvoering van artikel 21b van de WUV slechts heeft na te
gaan op welk tijdstip na 31 december 1977 een belanghebbende voldoet aan de voorwaarde voor het recht op het in dat artikel bedoelde bedrag zodat de datum van de aanvraag niet beslissend is. Die voorwaarde is dat de ziekten of gebreken niet per se invaliderend tot uiting moet zijn gekomen maar manifest zijn geworden of, in andere woorden,
zich op pathologisch niveau moeten bevinden.30
Uitgaande van het overgangsrecht was er niet veel aan de hand omdat in dat recht geen
rekening werd gehouden met aanvragen om het bedrag als bedoeld in artikel 21b van de
WUV die op en na 1 januari 1992 zouden worden gedaan. Bij de aanvragers was een grote
groep mannen die recht had op een periodieke uitkering in plaats daarvan het bedrag als
bedoeld in artikel 21b van de WUV wenste. Zouden deze mannen tevergeefs om dat
bedrag vragen indien de aanvraag op dan wel na 1 januari 1992 zou zijn gedaan?
In (onder andere) zijn uitspraak van 2 december 199331 beantwoordde de Raad deze
vraag ontkennend:
“De Raad is van oordeel dat de beslissing waarbij aan klager met ingang van
1 april 1985 een periodieke uitkering ingevolge de WUV is toegekend, tevens
een afwijzende beslissing per dezelfde datum inhoudt omtrent het in artikel
21b (oud) van de WUV bedoelde bedrag, aangezien dit artikel bepaalde dat dit
bedrag slechts kon worden uitbetaald voor zover de betrokkene geen periodieke

29 PS 1981/533.
30 CRvB 14 januari 1988,WUV 1985/402, n.g.
31 JSV 1994/122.
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uitkering werd toegekend. Een na een dergelijke beslissing ingediende aanvraag om toepassing van artikel 21b (oud) van de WUV over de voorafgaande
periode moet derhalve als een herzieningsverzoek als bedoeld in artikel 61,
derde lid, van de WUV worden gezien. De Raad kan uit artikel III, tweede lid,
van de Wet van 9 oktober 1991, Stb. 620, niet afleiden dat een verzoek om
herziening van een voor 1 januari 1992 genomen beslissing ter zake van het
bedrag van artikel 21b zou moeten afstuiten op het feit dat zo een herzieningsverzoek na 31 december 1991 is ingediend.”
Deze uitspraak vertegenwoordigde al vast geworden jurisprudentie. Die jurisprudentie
had al aandacht gekregen binnen het uitvoeringsorgaan. Het Jaarverslag 199332 van de
Pensioen- en Uitkeringsraad toont het volgende besluit van de Raadskamer WUV:
“Door de Raadskamer wordt besloten dat de (na 1991 ingediende) verzoeken
om een eerdere ingangsdatum, afhankelijk van het tijdstip waarop de causale
klachten tot uiting zijn gekomen, kunnen worden ingewilligd over een periode
van maximaal 5 jaar, te rekenen vanaf de datum van het herzieningsverzoek.”
Nog was het niet gedaan. In zijn jurisprudentie heeft de Centrale Raad van Beroep deze
regel van terugwerkende kracht weliswaar geaccepteerd maar niet zonder nuance:
in een uitspraak van 27 juli 199533 heeft de Raad nog tot uitdrukking gebracht dat per
geval dient te worden geoordeeld of er beletselen zijn voor een verdergaande terugwerkende kracht dan 5 jaar vóór een herzieningsverzoek.
Tot nadere activiteiten van de wetgever heeft een en ander niet geleid. Het is inmiddels
rustig geworden aan het front van artikel 21b van de WUV (oud).
6.

De erkenning en de WUBO

Op grond van artikel 22 van de WUV heeft een aanvraag, alleen strekkende tot erkenning als vervolgde, voor het uitvoeringsorgaan minder voeten in de aarde dan een dergelijke aanvraag in het kader van de WUBO had. In dat kader kon zo’n aanvraag gedaan
worden volgens artikel 34, eerste lid:
“Degene, die verwacht te eniger tijd aanspraken te kunnen ontlenen aan deze
wet, kan bij de Raad (uitkeringen burger-oorlogsslachtoffers) een schriftelijk verzoek indienen om als burger-oorlogsslachtoffer te worden erkend.”
Weliswaar heeft artikel 22 van de WUV een overeenkomstige redactie, de angel zat in de
regeling van de doelgroep.Vergelijk artikel 2 van de WUV met artikel 2 van de WUBO
(oud), en de angel is duidelijk. Bereikt de vervolgde erkenning als wordt vastgesteld dat

32 p. 20
33 WUV 1994/177 n.p.
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hij in artikel 2 van de WUV omschreven gebeurtenissen heeft moeten meemaken, het
vermeende burger-oorlogsslachtoffer dient, als ten aanzien van hem is vastgesteld dat hij
gebeurtenissen heeft meegemaakt die onder de beschrijving van artikel 2 van de WUBO
vallen, vervolgens nog te beantwoorden aan de eis dat hij ten gevolge van de meegemaakte gebeurtenissen lichamelijk en/of psychisch letsel heeft opgelopen dat hem blijvend invalide maakt. Indien de feiten vaststaan is onderdeel van de behandeling van een
aanvraag op grond van de WUBO dan ook een medisch onderzoek. De beschrijving van
burger-oorlogsslachtoffer in artikel 2 van de WUBO had ook gevolg voor de toepassing
van artikel 3, zesde lid, van de WUBO, zoals het kwam te luiden bij de Wet van 4 december 1989, Stb. 564. Evenals de WUV kent de WUBO eisen van nationaliteit en territorialiteit, neergelegd in artikel 3. Genoemd artikel 3, zesde lid, gaf het uitvoeringsorgaan de
bevoegdheid de WUBO ook van toepassing te verklaren op “het burger-oorlogsslachtoffer” dat niet aan de eisen van nationaliteit en territorialiteit voldoet.
Een belangrijk deel van de aanvragers in het kader van de WUBO wenste enkel wegens
het hebben meegemaakt van bepaalde oorlogsgebeurtenissen als burger-oorlogsslachtoffer
worden erkend. Dit volstond echter niet. De Centrale Raad van Beroep kon er niets aan
veranderen:
“Klager betwist niet dat er bij hem geen sprake is van causale invaliditeit.
Niettemin wenst hij, onder verwijzing naar artikel 34 van de WUBO, als burger-oorlogsslachtoffer worden erkend, zulks met name omdat hij reeds thans
alle door hem vermelde oorlogsgebeurtenissen als calamiteit in de zin van de
WUBO aanvaard wil zien. De Raad is van oordeel dat de wet niet in een dergelijke vorm van erkenning voorziet. (…)”.34
In het raamwerk van artikel 3, zesde lid, van de WUBO placht het uitvoeringsorgaan,
indien in een concreet geval kwam vast te staan dat aan de eisen van nationaliteit en/of
territiorialiteit niet was voldaan, een verdere beoordeling van de aanvraag achterwege te
laten. Eerst bij een uitspraak van 14 oktober 199635 verwierp de Centrale Raad van Beroep
deze praktijk:
“Uit het bestreden besluit komt naar voren dat verweerster, alvorens de aanvraag aan het bepaalde in artikel 3 van de WUBO te hebben getoetst, niet een
standpunt heeft ingenomen ter zake van de vraag of eiseres kan worden aangemerkt als burger-oorlogsslachtoffer in de zin van artikel 2 van de WUBO. Dit
acht de Raad met het systeem van de WUBO, blijkende uit de artikelen 2 en 3,
in strijd.”
Het uitvoeringsorgaan heeft dit rechterlijk oordeel niet naast zich neergelegd.
Nieuw was overigens een dergelijk beroep op de systematiek van de wet ook hier niet. In

34 CRvB 7 april 1995,WUBO 1994/32, n.g.
35 JSV 1997/138.
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artikel 5 van de WUV ligt een soortgelijk probleem. Dit artikel regelt namelijk de uitsluiting van de vervolgde die zich in de oorlog onwaardig heeft gedragen. Er waren gevallen,
waarin het uitvoeringsorgaan tot onwaardigheid van de betrokkene besliste, zonder na te
gaan of hij vervolgde in de zin van artikel 2 van de WUV was. In een reeks uitspraken
van de Centrale Raad van Beroep is die praktijk verworpen. Steevast was de dragende
overweging:
“Het strookt niet met het systeem en de strekking van artikel 5 WUV, dat verweerder de vraag of betrokkene vervolging in de zin van de Wet heeft ondergaan, niet heeft beantwoord, maar de aanvraag heeft afgewezen op grond van
het bepaalde in voornoemd artikel.”36
In april 1999 heeft het op 24 november 1998 door de Minister van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport ingestelde Adviescollege uitvoering wetten voor oorlogsgetroffenen
– onder voorzitterschap van mr. A.G. van Galen, oud-president van de Centrale Raad van
Beroep en eminent kenner ook van het recht ten behoeve van oorlogsgetroffenen –
onder de titel Eenvoudig beter rapport uitgebracht. Met betrekking tot de inmiddels in
beeld gebrachte problematiek van de artikelen 2 en 3 van de WUBO, kwam het college
tot het volgende:
“Het adviescollege onderkent dat, gegeven de inmiddels gevormde jurisprudentie op de artikel 2 en 3 van de WUBO, zich gevallen kunnen voordoen,
waarin een medisch belastende keuring moet plaatsvinden hoewel van te voren
vrijwel vaststaat dat de aanvraag niet gehonoreerd zal kunnen worden. Deze
situatie zal zich vooral voordoen wanneer er geen sprake is van hardheid bij
nationaliteits- en/of territorialiteitseisen (…).
Het adviescollege beveelt aan dat er in de wetgevingssfeer naar een oplossing
wordt gezocht.”
Tot eenzelfde aanbeveling kwam het adviescollege ten aanzien van de introductie van een
erkenningsmogelijkheid in, onder meer, de WUBO.
Bij Wet van 13 december 2000, Stb. 584, zijn de zojuist genoemde aanbevelingen opgevolgd, althans wat betreft de artikelen 3 en 34 van de WUBO. In het kort komt de wijziging erop neer dat het woord burger-oorlogsslachtoffer is vervangen door “degene die …
door oorlogsgeweld als bedoeld in artikel 2 is getroffen”.
Hiermee zijn de jurisprudentiële inspanningen van de Centrale Raad van Beroep die in
het bijzonder waren gericht op het openstellen van de mogelijkheid van erkenning ook
in de WUBO, geslaagd. Nochtans kan de vraag worden gesteld of, in het kader van de
hardheidsbepaling, neergelegd in artikel 3, zesde lid, van de WUBO, een eerlijke beoordeling mogelijk is zonder dat inzicht is verkregen in de ernst van het oorlogsletsel van een
betrokkene.
36 CRvB 26 mei 1988, JSV 1989/149; CRvB 17 oktober 1991, JSV 1992/115; CRvB 5 juni
1992,AB 1993, 81; CRvB 1 augustus 1996,WUV 1993/232, n.g.
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7.

Ten slotte

Hiermee is een einde gekomen aan de beschrijving van de hoogtepunten uit de rechtspraak van de Centrale Raad van Beroep inzake oorlogsgetroffenen. Deze rechtspraak is
met deze bijdrage tekort gedaan. Er zijn talloze andere onderwerpen die onder de aandacht van de lezer gebracht hadden kunnen worden. Het is in paragraaf 1 al gememoreerd dat de invloed van deze rechtspraak op onder andere de uitvoering van de betrokken wetten groot is. Zeldzaam zijn de gevallen geweest waarin de diverse uitvoeringsorganen een bepaalde uitspraak bewust niet hebben gevolgd. Deze gevallen te beschrijven
zou van de jurisprudentie geen goed beeld hebben gegeven. De betekenis van de rechtspraak van de Centrale Raad van Beroep op het terrein van de oorlogsgetroffenen kan in
het kort het beste worden uitgedrukt in de woorden uit een jaarverslag van de Raad uitkeringen burger-oorlogsslachtoffers.37
“De toetsing van de beslissingen van de Rubo door de Centrale Raad van Beroep
is van groot belang. De uitspraken van de Centrale Raad van Beroep kunnen
voor de Rubo en de belanghebbenden een richtsnoer zijn voor de wijze waarop de toepassing van de WUBO dient plaats te vinden, omdat hierin de door
de Rubo gekozen uitgangspunten aan de orde kan komen.”
De wijze waarop vervolgens in dat jaarverslag, zoals in alle jaarverslagen van de diverse
uitvoeringsorganen, aan de rechtspraak van de Centrale Raad van Beroep aandacht wordt
besteed, kan als een bevestiging van dat belang worden gezien.

37 Jaarverslag 1989, p. 18.
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6.

Pionierende rechtspraak
Vroege toepassing van rechtsbeginselen door de Centrale Raad van Beroep

W. Duk *
1.

Inleiding

In deze bijdrage tot de eeuwfeestbundel van de Centrale Raad van Beroep komt in hoofdzaak bejaarde jurisprudentie ter sprake. Een auteur die zelf al haast aan zijn honderdjarig
bestaan toe is, heeft nu eenmaal met antiquairs en wijnkopers een bijzondere belangstelling voor oude producten gemeen. Behoudens enkele uitzonderingen, blijft hetgeen na
1980 aan rechtspraak is verschenen, buiten beschouwing. Welke verdiensten ook mogen
toekomen aan latere uitspraken, deze kunnen niet worden aangemerkt als pionierswerk bij
de toepassing van rechtsbeginselen. Twintig jaar geleden was het ‘ongeschreven’ Nederlandse bestuursrecht immers reeds goeddeels, zij het nog ruw, in kaart gebracht.1 Tot de
ontdekking van dat deel van ons recht heeft de wetgever destijds het zijne bijgedragen
met zijn verwijzingen naar beginselen van behoorlijk bestuur.2
De oudste jurisprudentie van de Centrale Raad van Beroep, uit de lang vervlogen tijd
waarin dat college nog geen ambtenarenzaken te behandelen had, wordt hier niet besproken. Van openlijke erkenning van rechtsbeginselen was in die jurisprudentie nog geen
sprake. Elke uitspraak werd gepresenteerd als een toepassing van ‘de wet’ op de vastgestelde
feiten. Het besef was toen niet doorgedrongen, dat ook ‘gebonden’ besluiten door rechtsbeginselen worden bestreken, en dat de aan wettelijke bepalingen te geven uitleg mede
afhangt van zulke beginselen. Dit wordt trouwens ook nu maar zelden helder in het licht
gesteld. Doorgaans blijft dan ook in het duister, wat rechters brengt tot hun keuze uit de
mogelijkheden van enge en ruime uitleg, van grammaticale, historische, systematische en
teleologische interpretatie, en van analoge toepassing van wettelijke voorschriften. Een
uiteenzetting die kan dienen als bewijs van de stelling, dat rechterlijke wetsuitleg en wetstoepassing worden beheerst door ‘ongeschreven’ recht, valt buiten het bestek van dit opstel.
Ik mag daarvoor wel verwijzen naar een werkje dat, als misvormd geesteskindje3, mijn
*
1

2

3
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Prof. mr. W. Duk is emeritus hoogleraar bestuursrecht. Deze bijdrage is afgesloten in februari
2002.
Een uitvoerig historisch overzicht, met gedetailleerde gegevens over de erkenning van algemene rechtsbeginselen in de literatuur, en over hun toepassing in de rechtspraak, is te vinden
in het inleidende gedeelte van het proefschrift van P. Nicolaï, Beginselen van behoorlijk bestuur
(diss. U.v.A.); Deventer, 1990; p. 11–205.
Voor het eerst verwees de Nederlandse wetgever naar die beginselen in art. 5, onder d, van de
Wet administratieve rechtspraak bedrijfsorganisatie (wet van 16 september 1954, Stb. 416;
inmiddels vervangen door de Wet bestuursrechtspraak bedrijfsorganisatie, in samenhang net de
Algemene wet bestuursrecht).
Misvormd door zetfouten: Recht en slecht – Beginselen van een algemene rechtsleer; Nijmegen,
1999; hoofdstukken 2 en 6.
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genegenheid geniet. Ook de ironische aanhalingstekens waartussen het adjectief ‘ongeschreven’ hierboven is gezet, vinden in dat werkje hun verklaring.
De Nederlandse wetgever was in 1929 nog zo naïef, er van uit te gaan dat de toen door
hem geconcipieerde ambtenarenrechter zich zou willen beperken tot toetsing van aangevallen besluiten en handelingen aan wettelijke regels en aan een verbod van détournement
de pouvoir.4 Daar zowel misbruik als verkeerd gebruik van bevoegdheid altijd kan worden
opgevat als ‘strijd met de wet’, was de hiervoor gecreëerde aparte toetsingsgrond niet eens
strikt nodig.5 Hoe dan ook, regering en parlement beoogden zeker niet, de ambtenarenrechter bevoegd te maken tot toetsing aan alle mogelijke buitenwettelijke regels en beginselen; al schijnen zij destijds wel iets méér voor ogen te hebben gehad dan enkel toetsing
aan de wet en aan wat we nu ‘het verbod van détournement de pouvoir’ plegen te noemen.6
Al kort nadat de Centrale Raad met ambtenarenzaken werd belast, heeft het college er
blijk van gegeven dat het niet van zins was zich door knellende wettelijke banden te laten
kluisteren. Voor het eerst in een uitspraak uit 1933, die bij mijn weten niet is gepubliceerd,7 en twee jaar later in de wèl gepubliceerde inzake de gemeentesecretaris van
Utrecht8 (over een terugwerkend besluit tot salarisverlaging) maakte het gewag van een
algemeen rechtsbeginsel dat zich verzet tegen inbreuken op de rechtszekerheid van ambtenaren.
Wel baseerde het zich toen nog mede op artikel 4 van de Wet ‘Algemene Bepalingen’9,
omdat abusievelijk werd geoordeeld dat daarin aan lagere wetgevers de bevoegdheid is
ontzegd, terugwerkende kracht aan hun voorschriften te verlenen.10 Maar de weg naar de
verrassende rangschikking van rechtsbeginselen in de categorie van ‘algemeen verbindende
voorschriften’ was geopend.
Hierna, in de paragrafen 2 t/m 4, worden in het kort de rechtsbeginselen besproken waar
de Centrale Raad zich, in de periode tussen het midden van de jaren dertig en het begin
van de jaren tachtig, het meest op heeft beroepen. Het ‘evenredigheidsbeginsel’ blijft daarbij
4

In art. 58, eerste lid, van de Ambtenarenwet 1929; zoals dat (niet meer bestaande) artikel destijds luidde.
5 Vgl. het V.A.R.-rapport Algemene bepalingen van administratief recht (Abar), vijfde druk; Alphen
aan den Rijn, 1984; p. 151.
6 Zie voor wat de wetgever méér kan hebben beoogd: het in de vorige noot vermelde rapport;
p. 147.
7 CRvB 22 juni 1933;AW 1933/K8; vermeld door E.H. Nuver in De Gemeentestem 1979; p. 647.
8 CRvB 31 oktober 1935; AB 1936, p. 168; NJ ’36, 548. Vgl. ook: CRvB 23 januari 1936;
AB ’36, p. 369.
9 Wet van 15 mei 1829, Stb. 28, “houdende Algemeene Bepalingen der Wetgeving van het
Koningrijk”
10 Met dit onhoudbare (later door de Centrale Raad dan ook prijsgeven) standpunt werd afgeweken van de heersende leer in de Nederlandse literatuur. Tegen terugwerkende kracht van
algemene maatregelen van bestuur bracht het college aanvankelijk art. 3 (jo art. 1) van de wet van
26 april 1852, Stb. 92, in het geweer.Terecht is het echter ook hiervan in latere jurisprudentie
teruggekomen. Die wet bepaalt namelijk het minimale tijdvak tussen de afkondiging en de
inwerkingtreding van zulke maatregelen. Dat heeft niets te maken met de werking in de tijd
– eerbiedigende, exclusieve of retrospectieve (terugwerkende kracht) – nadat de maatregel
verbindend is geworden. Zie voor een overtuigende bestrijding van het beroep op de wetten
van 1829 en 1852: W.G.Vegting, Het algemeen Nederlands administratiefrecht, eerste deel; Alphen
aan den Rijn, 1954; p. 98 102.
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terzijde, omdat het, zij het in negatieve vorm, in de Ambtenarenwet 1929 was opgenomen
als speciale toetsingsgrond bij de beoordeling van disciplinaire straffen.11 Voor de ontdekking van dit beginsel behoefde dus geen rechterlijk pionierswerk te worden verricht.Wèl
aan de orde komen hier de beginselen van rechtszekerheid, van zorgvuldigheid en van
(kenbare en ‘draagkrachtige’) motivering. Na de bespreking van deze drie beginselen
worden, in de afsluitende paragraaf 5, nog enkele andere aangestipt.
2.

Rechtszekerheid

Recht dient, dunkt mij, primair om vrede te bewaren, en waar nodig te herstellen. Nu
valt zonder enige zekerheid over wat rechtens mag of moet, duurzame vrede binnen een
rechtsgemeenschap kwalijk te bewerkstelligen. Maar volstrekte rechtszekerheid, in alle
denkbare situaties en omstandigheden, is natuurlijk onbereikbaar.12 De vraag komt dan
ook op, welke mate van zekerheid het recht minimaal behoort te bieden. Op deze vraag
mogen we van rechters geen algemeen antwoord verwachten. De aan hen toevertrouwde
taak strekt zich niet zó ver uit. Zij hebben er mee te volstaan, telkens te onderzoeken of
in het geval waarin zij moeten beslissen, aan minimumeisen van rechtszekerheid is voldaan. Het kan daarom geen verbazing wekken, dat ik nergens een uitspraak heb gevonden waarin de draagwijdte van het door de Centrale Raad van Beroep aanvaarde beginsel
van rechtszekerheid is aangegeven.
In feite zijn met het etiket ‘rechtszekerheid’ drie verschillende beginselen getooid: (1) een
verbod tot het geven van terugwerkende kracht aan belastende regelingen en beschikkingen,13 (2) een verbod van ongerechtvaardigde ontneming of vermindering (ook zonder
terugwerkende kracht) van aanspraken, rechten of bevoegdheden,14 en (3) een gebod tot
11 Art. 58, lid 2 (oud): “dat tusschen de opgelegde straf en de gepleegde overtreding onevenredigheid bestaat”.
12 Ten overvloede herinner ik in dit verband nog eens aan de veel geciteerde passage over de
‘open texture’ bij H.L.A. Hart, The concept of law, 2nd ed. (‘with a new Postscript’); Oxford,
1994; p. 124-125
13 Te weten: belastend voor de ‘geadresseerde(n)’, of voor derden. Dat salarissen, sociale uitkeringen, subsidies en vergoedingen wel met terugwerkende kracht verhoogd mogen worden, spreekt
nogal vanzelf. Alleen al hierom is een uit artikel 4 Wet A.B. afgeleid algemeen verbod van
terugwerkende kracht (voor lagere wetgevers) onhoudbaar. In dat artikel wordt immers geen
onderscheid gemaakt tussen begunstigende en belastende regelingen.
14 Soms aangeduid als inbreuken op ‘verkregen rechten’ (zie ook hierna in de hoofdtekst); een
om meer dan één reden ongelukkige term. Hierbij is, onder andere, te denken aan verlaging
van de rang van een ambtenaar, en aan een, voor hem ongunstige, ongevraagde benoeming in
een nieuwe functie.Verlaging in rang is in sommige gevallen wel acceptabel; namelijk als disciplinaire straf, mits deze noch onevenredig, noch in strijd met de toepasselijke regels is. Ongevraagde en ongunstige (althans door de ambtenaar niet gewenste) benoeming in een andere
functie kan buiten het geval van overplaatsing als tuchtstraf alleen gerechtvaardigd zijn als (a)
ze uit de aard van het dienstverband voortvloeit, of (b) de ambtenaar ongeschikt is gebleken
voor zijn oude functie, dan wel (c) die functie is opgeheven. Overigens zal de aanvaardbaarheid ook afhangen van de in concreto getroffen regeling; met name ten aanzien van vergoeding van eventuele materiële en/of immateriële schade die de ambtenaar als gevolg van zijn
benoeming in een andere functie lijdt.
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het honoreren van gerechtvaardigd vertrouwen.15 De totale draagwijdte van hetgeen met
het ‘rechtszekerheidsbeginsel’ kan zijn bedoeld, is met deze ontleding in een drietal meer
gespecificeerde beginselen nog niet precies bepaald. Bij een poging tot nauwkeurige
afbakening zou je op zijn minst uit de doeken moeten doen in welke gevallen een ontneming of vermindering van aanspraken etc.‘ongerechtvaardigd’ is, en wanneer een gekoesterd vertrouwen als ‘gerechtvaardigd’ is te kwalificeren. Dat zou ons hier te vervoeren.
Van aanvaarding en toepassing van het eerste van de opgesomde drie beginselen (het verbod van terugwerkende kracht) zijn hierboven, in paragraaf 1, al enkele voorbeelden vermeld. Het tweede heeft de Centrale Raad voor het eerst in 1948 toegepast, en toen aangeduid als “het algemeen rechtsbeginsel, dat eerbiediging van verkregen rechten eist”.16
In deze uitspraak werd dus het verbod van ongerechtvaardigde ontneming of vermindering van aanspraken, rechten of bevoegdheden als een afzonderlijk beginsel (een gebod
tot respectering van ‘verkregen rechten’) gepresenteerd. Hierbij sprak het college niet van
‘rechtszekerheid’. Dit deed het enkele jaren later echter wel in een vergelijkbaar geval; en
daarin werd niet gerept van ‘verkregen rechten’.17
Met toepassing van het derde van het hierboven opgesomde drietal (het gebod tot honorering van gerechtvaardigd vertrouwen) is de Centrale Raad steeds voorzichtig geweest.
Zo werden toezeggingen, gedaan door de voorzitter van een ‘werkvoorzieningsschap’,
niet bindend geacht, omdat ze noch in een bestuursbesluit, noch in een brief van het
bestuur waren bevestigd.18 Hiermee werd niet ontkend, dat gerechtvaardigd vertrouwen
rechtens behoort te worden gehonoreerd (ook in gevallen waarvoor de wet dit niet uitdrukkelijk bepaalt). Maar blijkbaar vond de Centrale Raad – die optrad als appèlrechter
in zaken van sociale verzekering19 – dat in casu geen gerechtvaardigd vertrouwen was
gewekt. Het college zal wel van oordeel zijn geweest, dat de appellant had moeten begrijpen dat de voorzitter van het ‘werk voorzieningsschap’ niet bevoegd was op eigen gezag,
buiten het bestuur om, de toezeggingen te doen die tot het geschil hadden geleid.
Een beginsel dat niet als een consequentie van eisen van rechtszekerheid werd aangemerkt, ofschoon dit mijns inziens wel voor de hand lag, vond ik voor het eerst gereleveerd in een uitspraak uit 1957. De merkwaardige formulering luidde: “het algemeen
rechtsbeginsel dat de gevolgen van een vervallen besluit als het onderhavige zo veel mogelijk ongedaan moeten worden gemaakt.”20 Met een ‘besluit als het onderhavige ’ moet een

15 Verwachtingen gewekt door toezeggingen van daartoe onbevoegden, zijn in het algemeen niet
als gerechtvaardigd te beschouwen. ‘Par acquit de conscience’ merk ik hierbij op, dat gerechtvaardigde verwachtingen ook door andere gedragingen dan beloften en toezeggingen kunnen
worden gewekt, en dat niet alle beloften en toezeggingen van wèl bevoegden rechtens bindend zijn.
16 CRvB 6 april 1948; AB 1948, p. 474.
17 CRvB 2 oktober 1951: AB 1952, p. 190.
18 CRvB 19 oktober 1981;AB 1982, 140.
19 Voorzover ik heb kunnen nagaan, heeft de Centrale Raad op het terrein van de sociale verzekering voor het eerst in 1950 uitdrukkelijk verwezen naar een ‘algemeen rechtsbeginsel’:
CRvB 15 juni 1950; AB ’50, p. 614.
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besluit tot ongevraagd ontslag van een ambtenaar zijn bedoeld. Daarom ging het althans
in het geding waarin dit rechtsgeleerde aapje tevoorschijn kwam uit de mouw van een
der drie toetsende rechters. (Het lijkt mij onwaarschijnlijk, dat meer dan één van hen op
het idee van zo’n zonderling geformuleerd beginsel was gekomen.).
Waar het verwerende bestuursorgaan zich in feite aan schuldig had gemaakt maar wat de
kamer voor ambtenarenzaken, naar het schijnt, toen niet heeft onderkend was: negéring
van het gebod tot honorering van gerechtvaardigd vertrouwen. Het besluit waarop werd
gedoeld, was namelijk niet zo maar ‘vervallen’; nee, het was bij onherroepelijk geworden
uitspraak in een eerder geding vernietigd (in de terminologie van de wet: ‘nietig verklaard’).
De ambtenaar die zijn beroep tegen het hem ongevraagd verleende ontslag met succes
bekroond had gezien, rekende er op, dat hij nu zijn oude plaats weer mocht in nemen.
Zijn verwachting – die ik niet anders kan zien dan als een sprekend voorbeeld van
gerechtvaardigd vertrouwen – werd evenwel beschaamd; een ander was intussen in zijn
functie benoemd. In deze ietwat pijnlijke situatie had het bevoegde gezag gemeend zich
te kunnen veroorloven hem, ook na de vernietiging van het wrakke besluit tot ontslag,
toch maar ‘gewoon’ als ontslagen te blijven beschouwen. De Centrale Raad van Beroep
zag echter terecht, zij het met verwijzing naar een buitenissig beginsel, overwegende
bezwaren tegen deze afdoening, die neerkwam op miskenning van de ‘kracht van gewijsde’.
(Naar Angelsaksisch recht zou zo’n miskenning wellicht contempt of court opleveren!).
In gevallen waarin het aangevallen besluit, of de gewraakte feitelijke gedraging, werd
getoetst aan het ‘vertrouwensbeginsel’, bereikte het college maar vrij zelden een resultaat
dat voor de appellant gunstig uitviel. Dit beginsel kwam vooral in het geding bij geschillen over gevorderde restitutie van wat te veel was betaald aan salaris of aan een sociale
uitkering. Het vertrouwen (of wishful thinking?) van de bevoordeelde, dat hij het hele aan
hem overgemaakte bedrag zal mogen houden, is lang niet altijd als gerechtvaardigd te
beschouwen. Zoals in de rede lag, ging de Centrale Raad telkens na, in hoeverre de
gemaakte fout kenbaar was. Om een extreem voorbeeld te geven:Wie als jongste bediende,
of als ‘WAO er’, tot zijn genoegen plotseling meer dan honderdduizend euro aan maandsalaris of uitkering op zijn girorekening bijgeschreven ziet, moet ook zonder raadpleging
van deskundigen kunnen vermoeden, dat in het aan hem overgemaakte bedrag de komma
vóór het op één na laatste cijfer door een foutje is uitgevallen.

20 CRvB 8 januari 1957; AB 1957, p. 350. In dezelfde zin: CRvB 20 september 1960 ( AB
1961, p. 71) en CRvB 31 mei 1972 (AB 1975, 61). Maar in CRvB 23 januari 1981 (AB 1981,
269) werd niet meer gesproken van een ‘algemeen rechtsbeginsel’. Nu sprak het college van
een “algemeen beginsel van behoorlijk bestuur dat” (lees: op grond waarvan) “de gevolgen van
een vervallen besluit” ….. “zo veel mogelijk ongedaan moeten worden gemaakt”. Hiermee
sloot het zich bij de destijds heersende mode aan. Door de wetten ‘Arbo’, ‘Bab’ en ‘Arob’ was
de term ‘beginsel van behoorlijk bestuur’ gangbaar geworden. Een verheldering bracht deze
verandering van terminologie niet; want het etiket van een beginsel van behoorlijk bestuur is
ook op sommige beginselen en regels van ‘gemeen’ (niet uitsluitend op het openbaar bestuur
betrekking hebbend) recht geplakt.Vgl. Nicolaï, a.w. (zie noot 1), p. 209-378.
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Bij kleinere verschillen tussen het verschuldigde en het uitgekeerde bedrag zal het begane
abuis echter niet steeds meteen voor de recipiënt kenbaar zijn. Of een rechtsplicht bestaat
tot honorering van zijn vertrouwen op volledig behoud van wat hij eenmaal in handen
heeft gekregen, hangt dan af van wat hem, uiterlijk kort na de overmaking, is meegedeeld
door het tot betaling gehouden orgaan. Als hij hele maal geen specificatie heeft ontvangen, en evenmin een correcte mededeling over het totaal van de hem toekomende som,
is hij in beginsel niet tot restitutie verplicht. Alleen van een geroutineerde expert in de
berekening van het bruto en netto van ambtelijke bezoldigingen, of van sociale uitkeringen, kan immers worden gevergd dat hij op eigen kracht een betrekkelijk gering abuis
ontdekt. Al in het begin van de jaren vijftig kwam de Centrale Raad van Beroep tot de,
mijns inziens redelijke, resultaten die hier globaal zijn weer gegeven.21
3.

Zorgvuldigheid

Van ieder die aan het maatschappelijk verkeer deelneemt, mag rechtens worden gevergd
dat hij voortdurend de zorgvuldigheid betracht die in dat verkeer betaamt. Dit heeft onze
cassatierechter ook erkend, zij het rijkelijk laat; immers pas in 1919, toen het meest
befaamde arrest uit de Nederlandse jurisprudentie werd gewezen.22 Wanneer de term ‘zorgvuldigheid’ wordt gebruikt ter aanduiding van een beginsel van behoorlijk bestuur, kan dit
dan ook alleen zin hebben, voor zover hiermee tot uitdrukking wordt gebracht dat aan
bestuursorganen specifieke (zwaardere dan de algemene) eisen van zorgvuldigheid zijn te
stellen. De leden van de Centrale Raad van Beroep zullen ook wel meer dan de algemene eisen voor ogen hebben gehad, toen zij aanleiding vonden het ‘zorgvuldigheidsbeginsel’ als algemeen beginsel van behoorlijk bestuur te aanvaarden en toe te passen.23
Ten tijde van de eerste verwijzingen naar het hier besproken beginsel in de jurisprudentie
van de Centrale Raad24 was men er zich nog maar vaag van bewust, dat onder het opschrift ‘zorgvuldigheid’ beginselen van sterk uiteenlopende aard op één hoop werden
gegooid. Het verschil tussen materiële en formele beginselen stond juristen toen nog niet

21 In deze zin o.a.: CRvB 2 oktober 1951; bundel AA II, 116.Waar geen rechtsplicht tot honorering van het gekoesterde vertrouwen werd aangenomen, en de toepasselijke regeling niets
bepaalde over terugvordering van wat abusievelijk te veel is betaald, paste de Centrale Raad
de regels van het Burgerlijk Wetboek betreffende onverschuldigde betaling analoog toe. Inzien
de dat analoge wetstoepassing een grondslag behoeft in het ‘ongeschreven’ recht, overwoog
het college hierbij uitdrukkelijk, dat in die regels een algemeen rechtsbeginsel is neergelegd.
Aldus bijv: CRvB 20 oktober 1981; AB 1982, 209.
22 HR 31 januari 1919, inzake Lindenbaum/Cohen; NJ 1919, p. 161.
23 In tal van uitspraken; naar ik meen voor het eerst in CRvB 6 januari 1959 (AB 1959, p. 510):
“het tot de toepasselijke algemeen verbindende voorschriften te rekenen algemeen beginsel
van behoorlijk bestuur, hetwelk vordert, dat de administratie ‘(…) de nodige zorgvuldigheid
betracht’.” De Centrale Raad maakte in deze uitspraak nog geen scherp onderscheid tussen
materiële en formele (of ‘procedurele’) zorgvuldigheid. Op dat tweeledige onderscheid kom
ik aanstonds in de hoofdtekst terug.
24 Het College van Beroep voor het bedrijfsleven was de Centrale Raad hierin al voorgegaan;
o.a. in CBB 5 december 1955, SEW ’56, p. 85.Vgl. ook Nicolaï, a.w.; p. 105.
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scherp voor ogen. Tegenwoordig kent iedere advocaat die zijn honorarium waard is, het
onderscheid tussen materiële en formele beginselen van behoorlijk bestuur. Hij weet dat
de materiële het dictum van een besluit raken, en dat de formele alleen de procedure betreffen die bij het voorbereiden, nemen en kenbaar maken van een besluit moet worden
gevolgd. Het praktische belang van het onderscheid zal hem ook wel bekend zijn: na vernietiging wegens strijd met een materieel beginsel is er (afgezien van exceptionele gevallen van nova) rechtens geen plaats voor een nieuw besluit met hetzelfde dictum als dat
van het vernietigde. Daarentegen kan op een besluit dat is vernietigd wegens inbreuk op
een formeel beginsel, wel degelijk een nieuw besluit met een identiek dictum volgen. In
de jaren vijftig was de rechtsgeleerdheid echter nog niet zo ver gevorderd.
Voorzover de formele beginselen betrekking hebben op de voorbereiding van besluiten,
vloeien er in de eerste plaats eisen van zorgvuldigheid ten aanzien van het onderzoek naar
de relevante feiten en omstandigheden uit voort. Dat onderzoek zal zo nauwkeurig en
volledig moeten zijn als redelijkerwijs van de administratie kan worden gevergd. Maximale
nauwkeurigheid en volledigheid (uiterste diepgang en omvang) zijn zeker niet altijd te
eisen. De kosten van het onderzoek zullen in een redelijke verhouding moeten staan tot
het gewicht van de belangen die door het te nemen besluit worden geraakt; en er mag
niet zo veel tijd mee zijn gemoeid, dat het besluit te laat – als mosterd na de maaltijd –
zou komen.25 Hoe weinig scherp bepaald de eis van een zorgvuldig voorbereidend
onderzoek ook mag lijken, naar mijn ervaring (in semi-rechtspraak) leidt deze eis toch
zelden of nooit tot veel discussie tussen degenen die hebben te beoordelen of er in concreto aan is voldaan. In theorie kun je eindeloos twisten over wat nog net wèl, en wat net
niet meer (on)zorgvuldig is, maar in de praktijk blijken redelijke en onpartijdige beoordelaars het er gewoonlijk al meteen, of na een korte gedachtenwisseling, over eens te zijn.
Ook de eis van correcte bejegening van belanghebbenden is op te vatten als een uitvloeisel
van het zorgvuldigheidsbeginsel. In daartoe leidende gevallen moeten belanghebbenden
(niet alleen de verzoeker, of wie uit anderen hoofde primair bij de zaak is betrokken)
gelegenheid krijgen bij de voorbereiding van een besluit hun zienswijze uiteen te zetten;
zelfs als dit voor de nauwkeurigheid en volledigheid van het onderzoek naar de relevante
feiten en omstandigheden niet per se nodig is.26 Soms wordt aan deze verplichting een
afzonderlijk beginsel ten grondslag gelegd, dat in de literatuur met verschillende trefwoorden is aangeduid, zoals ‘correcte bejegening’,‘verdedigingsbeginsel’ en ‘hoorplicht’.27
In de jurisprudentie van de Centrale Raad van Beroep heb ik echter geen voorbeeld van
zo’n afsplitsing van het beginsel van zorgvuldigheid gevonden. Wel sprak het college in
1977 van “de zich in administratiefrechtelijke kring baanbrekende gedachten omtrent het

25 Zie het rapport ‘Abar’ (vermeld in noot 5); p. 123, 126.
26 In geval van beleids- of beoordelingsvrijheid zijn immers niet alleen de relevante feiten en
omstandigheden van belang, maar ook de door het bevoegde orgaan gevolgde, of alsnog te
volgen, beleids- of beoordelingsregel. Een discussie daarover, tussen vertegenwoordigers van
dat orgaan en belanghebbenden, kan bijdragen tot een optimale besluitvorming. Met het oog
hierop is in zulke gevallen een rechtsplicht tot het ‘horen’ van alle zowel primaire als (bekende)
derde belanghebbenden aan te nemen. Dit wordt nu in ons land ook wel algemeen erkend.
27 Nader hierover: Nicolaï, a.w.: p. 290, 292, 327-328 en 446-452.
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voorafgaande aan een beschikking horen van belanghebbenden, ook wanneer zulks niet
wettelijk is voorgeschreven”.28
Zorgvuldigheid is, allicht, eveneens bij het nemen van een besluit te betrachten. Er moet bij
de besluitvorming worden gelet op alle relevante feiten en omstandigheden, voorzover
nodig na aanvulling van het voorbereidende onderzoek, en op alle belangen die door het
te nemen besluit worden geraakt.29 In geval van beleidsvrijheid dient het bevoegde
orgaan tevens te bezien of er aanleiding is om, met het oog op die belangen (dus om
redenen van billijkheid), af te wijken van de toepasselijke beleidsregel.30 Rechtens bestaat
tegen dit laatste geen bezwaar – het kan, integendeel, geboden zijn – mits het gewicht,
toe te kennen aan de belangen die door de afwijking worden geschaad, niet groter is dan
dat van de belangen die er door worden gediend.31 De rechter heeft, in geval van toetsing
aan het formele (of, zo men wil, het ‘procedurele’) zorgvuldigheidsbeginsel, te beoordelen
of bij het nemen van het litigieuze besluit inderdaad op alle in aanmerking te nemen
belangen werd gelet. Als hij nagaat of de afweging van die belangen correct is uitgevallen,
is hij bezig met iets anders, waarop ik aanstonds zal ingaan.

28 CRvB 11 oktober 1977; AB 1978, 45. De bestreden beslissing werd in deze uitspraak echter
op andere grond, namelijk wegens strijd met het beginsel van rechtszekerheid, vernietigd.
29 Althans voorzover die belangen rechtens in aanmerking behoren te worden genomen. Het
verbod van détournement de pouvoir kan eisen dat een respectabel belang, hoezeer door het
te nemen besluit geraakt, buiten beschouwing wordt gelaten.
30 De aard van beoordelingsvrijheid laat niet toe, dat incidenteel met het oog op bepaalde belangen wordt afgeweken van een eenmaal aanvaarde beoordelingsregel. Als blijkt dat de in die
regel vastgelegde maatstaf tot onbevredigende resultaten leidt, zal er een andere regel voor in
de plaats moeten komen. De onaanvaardbaarheid van incidentele afwijking kan met het volgen de voorbeeld duidelijk worden gemaakt.
Stel dat een verordening verbiedt, zonder vergunning van burgemeester en wethouders reclameborden op de openbare weg te plaatsen, en dat zo’n vergunning alleen kan worden verleend voor borden die ‘naar hun oordeel’’ niet ontsierend zijn. Nu vindt het gemeentebestuur,
dat alle borden met een oppervlakte van (bijv.) meer dan één m2 het stads of dorpsbeeld ontsieren. Dit oordeel heeft het vastgelegd in een regel die, met allerlei andere regels, is opgenomen in de instructies voor de dienst of de afdeling, belast met de behandeling van verzoeken
om een vergunning voor reclameborden. Een instelling met een door burgemeester en wethouders toegejuicht doel vraagt vervolgens een vergunning voor borden met een oppervlakte
van 1,5 m2. Gezien het goede doel, en de kunstzinnige vormgeving van de te plaatsen borden,
wil het gemeentebestuur de gevraagde vergunning niet weigeren. Het is echter zonneklaar,
dat het in flagrante tegenspraak met zichzelf komt, wanneer het enerzijds blijft zeggen: ‘Alle
borden, groter dan 1 m2, zijn ontsierend’, en anderzijds verklaart: ‘De borden van deze instelling zijn niet ontsierend.’ In plaats van de, blijkbaar te starre, tot dusver aangehouden beoordelingsregel zal het een nieuwe regel moeten bedenken, die ruimte laat voor de plaatsing van
borden van grotere afmetingen. Het kan deze regel dan meteen al toepassen, want met de
onmiddellijke toepassing hiervan wordt – mogen we aannemen – niemands gerechtvaardigd
vertrouwen beschaamd, en evenmin inbreuk gemaakt op een ander rechtsbeginsel.
31 Op grond van het gelijkheidsbeginsel (zie hierna, paragraaf 5) zal dan wel in gevallen waarbij
precies dezelfde belangen in het geding zijn, eveneens van die regel afgeweken moeten worden. (Maar zijn de af te wegen belangen ooit precies gelijk?) Bij frequente afwijking van een
beleidsregel ligt vervanging daarvan echter voor de hand.
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Anders dan de Raad van State,32 schijnt de Centrale Raad van Beroep zelden of nooit op
onzorgvuldigheden bij de kennisgeving van besluiten te zijn gestuit. Uitspraken waarin
zo’n onzorgvuldigheid werd geconstateerd, heb ik althans niet in mijn materiaal aangetroffen. Misschien waren de uitvoeringsorganen van de sociale verzekering destijds in hun
contacten met ‘cliënten’ op dit punt wat zorgvuldiger dan bestuursorganen in het algemeen. Dat ook in ambtenarenzaken blijkbaar geen tekortkomingen bij de kennisgeving
van besluiten werden ontdekt, is niet zo verrassend. De administratie zal zich jegens haar
eigen dienaren in het algemeen wel minder slonzigheden veroorloven dan tegenover
‘gewone’ burgers.
Voorzover uit het beginsel van zorgvuldigheid eisen van materiële aard werden afgeleid,
ging het om het gebruik dat het verwerende orgaan van zijn beoordelings- of beleidsvrijheid had gemaakt.33 Zowel het College van Beroep voor het bedrijfsleven als de Kroon
(in zaken waarin beroep was ingesteld op grond van de Wet beroep administratieve beschikkingen) placht hierbij, evenals later de Afdeling rechtspraak van de Raad van State, met
marginale toetsing te volstaan. Zij gingen dus niet verder dan: beoordelen of de administratie in redelijkheid tot het aangevallen besluit had kùnnen komen. Dit lag trouwens
voor de hand; want de wetten waaraan zij hun bevoegdheid ontleenden, eisten deze terughoudendheid uitdrukkelijk.34 Zo’n wetsbepaling was echter noch in zaken van sociale
verzekering, noch in ambtenarenzaken van toepassing. De Centrale Raad van Beroep had
dus zelf uit te maken, hoe ver een rechter kan gaan met toetsing aan materiële eisen van
zorgvuldigheid, zonder ‘op de stoel van het bestuur te gaan zitten’; met andere woorden:
zonder het bevoegde bestuursorgaan elke beleids- en beoordelingsruimte te ontzeggen.
Aanvankelijk liet het college nog in het midden of het zich, bij beoordeling van een besluit
uit een oogpunt van materiële zorgvuldigheid, zou willen beperken tot louter marginale
toetsing.35 In de loop van de jaren vijftig werd echter wel duidelijk, dat het de hachelijkheid van een verdergaande toetsing terdege inzag, en dat het in geval van beleidsvrijheid
alleen bij een kennelijk onredelijke afweging van de in aanmerking te nemen belangen
zou interveniëren.36 Het vermeed daarna ook het enigszins verwarrende gebruik van de
term ‘zorgvuldigheid’ bij beoordeling van het resultaat van de afweging van belangen (een
resultaat dat tot uiting komt in het dictum van een in beleidsvrijheid genomen besluit).

32 Zie de reeks van beslissingen (eerst van de Kroon, en daarna van de Afdeling rechtspraak van
de Raad van State), vermeld door Nicolaï, a.w., p. 369-371.
33 Besluiten waarbij aan de administratie noch beoordelings- noch beleidsvrijheid toekomt (dus
‘gebonden’ besluiten) werden en worden nooit getoetst aan materiële eisen van zorgvuldigheid. Als de rechter het dictum van zo’n besluit onaanvaardbaar acht, vernietigt hij wegens
‘strijd met de wet’.
34 Art. 5, onder c, van de in noot 2 genoemde wet, art. 4, eerste lid onder c, van de Wet beroep
administratieve beschikkingen (de Wet ‘bab’, van 20 juni 1963, Stb. 268) en art. 8, eerste lid
onder c, van de Wet administratieve rechtspraak overheidsbeschik kingen (de Wet ‘arob’, van
1 mei 1975, Stb. 284). Zoals bekend, zijn deze drie wetten inmiddels ingetrokken.
35 Zo bijv. CRvB 3 juli 1951; AB 1951, p. 828.
36 Zie CRvB 18 december 1956; AB 1957, p. 168.
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Evenals andere bestuursrechters gebruikte het hierbij nu uitdrukkingen als ‘in redelijkheid (niet) kunnen’.37
4.

Motivering

Voor de eisen die rechtens zijn te stellen aan de motivering van een besluit, heeft de
rechtspraak nagenoeg niets aan de Nederlandse wetgeving kunnen ontlenen, en ook heel
weinig aan de literatuur.38 Zelfs in de Algemene wet bestuursrecht worden de gronden
waarop een besluit moet zijn gefundeerd, nog niet scherp onderscheiden van de motieven
die het bevoegde orgaan ter verklaring en rechtvaardiging van zijn besluit, en ter informatie van belanghebbenden, eventueel behoort mee te delen. (Eventueel; want niet èlk
besluit behoeft van een motivering te worden voorzien.) Het dictum van een besluit
waarbij geen behoorlijke motivering is gegeven, kan rechtens volkomen correct zijn,
maar een besluit dat niet op toereikende gronden berust, lijdt aan een fataal gebrek. Na
vernietiging wegens het ontbreken van voldoende gronden moet een (zo nodig) te nemen
nieuw besluit dan ook in een ander dictum dan het oorspronkelijke uitmonden (tenzij
zich intussen nova hebben voorgedaan, die alsnog de nodige gronden opleveren). Kortom,
de grondslag van een besluit39 is essentieel; de motivering daarentegen niet.40
Een motivering is in elk geval vereist bij besluiten die hetzij in hun geheel, hetzij alleen
op bepaalde onderdelen bezwaar ontmoeten bij een of meer belanghebbenden. Zonder
motivering kunnen zij en hun rechtskundige adviseurs de merites van een besluit veelal
moeilijk beoordelen. De kans op succes, in geval van beroep op de rechter, valt dan voor
37 In de literatuur werd en wordt ook nu nog wel, naar het voorbeeld van de Hoge Raad in zijn
arrest van 25 februari 1949 (NJ 1949, 558) inzake vordering van woonruimte in Doetinchem
gesproken van ‘het verbod van willekeur’. Daarmee geeft men aan, dat bij een in beleidsvrijheid
te nemen besluit de belangen behoorlijk moeten worden afgewogen. Verhelderend is dat
woordgebruik niet. Een bestuursorgaan dat star (‘rücksichtslos’) een bepaalde beleidsregel toepast, laat wel een behoorlijke afweging van belangen achterwege, maar het beslist aldus niet
‘naar willekeur’; immers niet naar zijn gril of luim van het ogenblik. Beter is dan ook een
term als ‘redelijkheid’. Deze term kan tevens dienen ter aanduiding van de rechtens te stellen
eis, dat in geval van beoordelingsvrijheid een behoorlijke (begrijpelijke en aanvaardbare) maatstaf
moet worden gehanteerd. Maar de Centrale Raad van Beroep heeft bij mijn weten beoordelingsvrijheid tot dusver nog niet duidelijk van beleidsvrijheid onderscheiden
38 Destijds was de bundel ‘Gemotiveerd gehuldigd ‘ (opstellen aangeboden aan mr. C.D. van
Boeschoten; Zwolle, 1993) nog lang niet verschenen. De in die bundel opgenomen bijdrage
van J.M. Polak, over de motivering van overheidsbeschikkingen, komt verderop in deze paragraaf ter sprake.
39 Ook zonder diep nadenken is in te zien, dat een deugdelijke grondslag bestaat uit het complex van alle (werkelijk voorgevallen) relevante feiten en omstandigheden, tezamen en in verband met de op dat complex toepasselijke regels van recht en wet. In geval van beleids- of
beoordelingsvrijheid komen daar de toepasselijke beleids- of beoordelingsregels bij.
40 Dit wordt miskend in art. 3:46 Awb: “Een besluit dient te berusten op een deugdelijke motivering”.
Dat artikel, en trouwens de hele afdeling 3.7 (getiteld ‘Motivering’) waarin het staat, is – in
tegenstelling tot verreweg de meeste andere onderdelen van de Algemene wet bestuursrecht –
kennelijk ingegeven door een troebele rechtstheoretische visie. Met hetgeen in de summiere
officiële toelichting op afdeling 3.7 is opgemerkt, raak je dan ook op een dwaalspoor.
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hen ook niet goed te schatten. Op zijn minst zullen zij willen weten, welke overwegingen de doorslag hebben gegeven bij het nemen van het besluit. Je zou kunnen zeggen,
dat de administratie voldoende inzicht moet geven in de gedachtegang die zij heeft gevolgd.
Maar hiermee is nog heel weinig gezegd over de eisen waaraan een motivering rechtens
behoort te voldoen. De vraag blijft nu immers nog open, welke gegevens minimaal moeten worden verschaft om de gedachtegang, gevolgd bij het nemen van een besluit, duidelijk te maken.41
In het algemeen heeft de bestuursrechter geen motivering van de administratie nodig,
om te kunnen beoordelen of een bij hem ingestelde beroep gegrond is. Hij is immers
bevoegd, op eigen initiatief het onderzoek in te stellen dat de administratie ook al heeft
verricht (of had behoren te verrichten). In veel gevallen zullen de resultaten van dat
onderzoek hem wel de gegevens verschaffen die hij behoeft voor de beoordeling van het
besluit waartegen het ingestelde beroep is gericht. De druk van zijn werklast zal hem
echter nogal eens weerhouden van een ‘eigenhandig’ voorbereidend onderzoek. (Ook in
de periode waar over het in dit opstel gaat, kreeg de Centrale Raad al heel wat meer
zaken op zijn tafel dan in de goede oude tijd, toen zijn leden elkaar volgens een legende
bij de brievenbus verdrongen, om te zien of er weer een beroepschrift was binnengekomen waar zij zich in alle rust mee bezig konden houden42). Als het verwerende orgaan
geen bevredigende uiteenzetting van zijn overwegingen heeft gegeven, gaat de rechter
dan ook vaak maar over tot vernietiging wegens een gebrekkige motivering. Aan een
materiële beoordeling van het aangevallen besluit komt hij dan niet toe.
Vernietiging wegens een motiveringsgebrek is evenwel ondoelmatig, wanneer de motivering aan geen ander gebrek lijdt dan dat ze tardief is verschaft (pas nadat een belanghebbende beroep had ingesteld). Er zal dan immers zo goed als zeker een nieuw besluit volgen met hetzelfde dictum als dat van het vernietigde. In de rede ligt in zo’n geval mijns
inziens: veroordeling van het verwerende orgaan tot (royale) vergoeding van de kosten die
de appellant heeft moeten maken voor het instellen van beroep; óók als het dictum van
het bestreden besluit wel correct is. De verweerder heeft immers zelf het geding uitgelokt
door niet op tijd met een behoorlijke motivering te komen. In geval van verwerping van
het beroep draait de appellant dan tenminste niet voor de kosten op. (Zelfs met kosteloze
rechtsbijstand zal hij altijd wel wat geld aan de procedure kwijt zijn.). Ik heb echter geen
uitspraak van de Centrale Raad uit de in beschouwing genomen periode gevonden waarin de zaak in deze trant werd afgedaan.
De werklast vormt voor de bestuursrechter niet de enige aanleiding om zich te onthouden van een materiële beoordeling van het bestreden besluit. Nadat hij zelf alle relevante
– maar niet in een motivering van de verweerder volledig en juist uiteengezette – feiten
en omstandigheden heeft vastgesteld, is hij, ook met de bij hem te veronderstellen kennis
van het recht (Ius curia novit), niet steeds in staat, uit te maken of het besluit als rechtens
41 Zie de elf punten waarop bij het nemen van een besluit moet worden gelet, en die zijn opgesomd op p. 139-141 van het in noot 5 genoemde rapport ‘Abar’. Elk van die punten is ook
van belang voor de te verschaffen motivering.
42 Die legende is mij destijds in geuren en kleuren verteld door de heren Blom en Nuver, toen
voorzitter, resp. ondervoorzitter, van de Centrale Raad van Beroep.
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correct is te beschouwen. Met name kan hij dat niet altijd in gevallen waarin aan het
bevoegde orgaan beleids- of beoordelingsvrijheid toekomt. Wat er moet worden beslist,
hangt dan mede af van de beleids- of beoordelingsregel die dat orgaan wenst te volgen.
Het ligt niet op de weg van de rechter, zelf zo’n regel op te stellen en toe te passen. Maar
hij zal dan wel een gebrekkige motivering constateren, en het aangevallen besluit deswege
vernietigen.
Te onderscheiden zijn dus, enerzijds, het materiële beginsel dat een besluit moet berusten
op een toereikende grondslag en, anderzijds, het formele beginsel dat het, waar nodig,
moet zijn voorzien van een behoorlijke motivering; dat wil zeggen van een tekst die voldoende inzicht verschaft in de overwegingen die tot het besluit hebben geleid. (Dat een
behoorlijke motivering op zijn minst vermeldt welke feiten en omstandigheden in aanmerking zijn genomen,43 en welke regels niet alleen van recht en wet44daarop zijn toegepast, spreekt nogal vanzelf, zou ik zeggen). Sporen van besef van het onderscheid tussen
dat materiële en dat formele beginsel vallen reeds in oude jurisprudentie van de Centrale
Raad te ontdekken, al waren de formuleringen die het college toen gebruikte ter aanduiding van deze twee beginselen, niet ondubbelzinnig.
Op het eerste gezicht schuilt geen dubbelzinnigheid in de formulering van het materiële
beginsel, zo als dat werd toegepast in (onder andere) een tweetal uitspraken45 uit 1960:
“het algemeen rechtsbeginsel, hetwelk vordert dat een administratief besluit dient te rusten op een juiste feitelijke grondslag”. Maar ook afgezien van de beperking tot een ‘feitelijke’ grondslag (alsof administratieve besluiten alleen op feiten, en niet tevens op regels
gebaseerd behoefden te zijn), rijst de vraag, wat het adjectief juiste in dit verband kan
betekenen. Een grondslag is toereikend of ontoereikend, voldoende of onvoldoende, werkelijk bestaand of niet bestaand; maar nooit ‘juist’ of ‘onjuist’. Dit laatste tweetal adjectieven past daarentegen wel bij een motivering.46 Hoe is deze contaminatie te verklaren? Mij
dunkt: hiermee, dat de toetsende rechters het ontbreken van een toereikende grondslag
constateerden door kennis te nemen van de motivering waar mee de verweerder het litigieuze besluit had verdedigd. Uit die motivering (in verband met wat ter zitting naar
voren was gekomen) bleek dat de feiten waarvan het bevoegde bestuursorgaan bij het
nemen van zijn besluit was uitgegaan, niet ‘klopten’.Wellicht bracht dit de Centrale Raad
tot de minder gelukkige formulering van het toegepaste beginsel.
43 Op zijn minst; want bij redelijke betwisting van de zijde van een belanghebbende mag zeker
van de administratie worden gevergd, dat zij duidelijk maakt waarom zij de betwiste feiten of
omstandigheden toch voor bewezen, althans voor aannemelijk, heeft gehouden.Verder zal zij
behoren aan te geven waarom zij is voorbijgegaan aan feiten of omstandigheden die door een
belanghebbende zijn aangevoerd, en die, zo ze zich inderdaad hadden voorgedaan, relevant
zouden zijn geweest. Overigens zal natuurlijk elke motivering ook logisch sluitend moeten zijn.
44 Te denken is hier vooral aan beleids- en beoordelingsregels bij besluiten die in beleidsvrijheid,
dan wel in beoordelingsvrijheid, zijn genomen.
45 CRvB 26 juli 1960; AB 1960, p. 888; en CRvB 27 juli 1960; AB 1961, p. 323.
46 Een motivering is onjuist, wanneer daarin feiten of omstandigheden die zich niet hebben
voorgedaan, dan wel onverbindende, of niet toepasselijke, regels zijn voorgesteld als ‘echt
gebeurd’, resp. als verbindend en toepasselijk.
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De materiële aard van het geproclameerde rechtsbeginsel komt met de gebruikte formulering niet duidelijk tot uiting. Het lijkt alsof de uitspraak ruimte liet voor een nieuw
besluit met hetzelfde dictum als dat van het oorspronkelijke, maar nu gebaseerd op feiten
die werkelijk waren voorgevallen. Er was echter meer aan de hand dan alleen een, uit de
gegeven motivering blijkende, error facti bij het bevoegde orgaan.Vast stond namelijk, dat
feiten waarop een besluit met een identiek dictum had kunnen worden gebaseerd, zich in
het geheel niet hadden voorgedaan.Te constateren viel dan ook wel degelijk het materiële
gebrek van een ontoereikende grondslag.
Een andere, maar ook niet geheel ondubbelzinnige formulering van hetzelfde beginsel
vinden we in een van de oudste uitspraken op het terrein van het ambtenarenrecht:“Daar
aan het bestreden besluit (…) de gestelde feitelijke grondslag ontbreekt, is het besluit (…)
terecht vernietigd”.47 Het deelwoord ‘gestelde’ lijkt er op te duiden, dat alleen de door de
verweerder gegeven motivering niet deugde. De vraag kan althans opkomen of er andere
– ten onrechte niet in de motivering ‘gestelde’ – feiten waren die wèl een voldoende feitelijke grondslag opleverden.Voorzover ik heb kunnen opmaken uit de gepubliceerde tekst
van de aangehaalde uitspraak, hadden zulke feiten zich echter ook in dit geval niet voorgedaan. Het is wel merkwaardig, dat de Centrale Raad van Beroep (overigens in gezelschap van de andere Nederlandse bestuursrechters48) er van meet af moeite mee heeft
gehad, de grondslag en de motivering van een besluit consequent uit elkaar te houden.49
Verwarring kon ontstaan toen in rechtspraak en literatuur de eis van ‘draagkracht’ aan de
motivering werd gesteld.Voorzover men met het stellen van die eis niet meer bedoelt dan
dat de motivering een begrijpelijke, logisch sluitende, uiteenzetting behoort te geven van
de feiten en omstandigheden waarop bij het nemen van het besluit is gelet, en van de
daarop toegepaste regels, valt er weinig tegen in te brengen.
Dikwijls wordt er echter wèl meer mee bedoeld; namelijk dat de motivering (ook) in
overeenstemming met de werkelijk voorgevallen feiten moet zijn. Daarmee kom je licht
tot een verhaspeling van motivering en grondslag. Natuurlijk mag, en moet, van de administratie worden verlangd, dat zij in haar motvering uitgaat van relevante feiten die zich

47 CRvB 19 juli 1934; AB 1934, p. 837.
48 De motivering wordt wel duidelijk van de grondslag onderscheiden in de jurisprudentie van
het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen. Zo reeds in HJEG 20 maart 1957,
inzake Geitling e.a./Hoge Autoriteit EGKS (Jurispr ’57 III, p. 38): “dat” … (de Hoge
Autoriteit verplicht was) … “haar beschikkingen te motiveren door de feiten waarop zij
berusten en de overwegingen welke voor het nemen der beschikking van doorslaggevende
betekenis zijn geweest, te vermelden.”
49 Maar ze werden niet altijd door elkaar gehaald.Volkomen duidelijk was de toepassing van het
materiële beginsel van een toereikende grondslag bijv. in CRvB 30 december 1958 (AB
1959, p. 514): “ … gebleken is, dat de weigering op een onhoudbare grondslag berustte; deze
weigering is dus in strijd met een algemeen rechtsbeginsel.” In onze literatuur werden (en
worden nog steeds) grondslag en motivering vaak verhaspeld. Dit heeft geleid tot een opvallende, zij het bij mijn weten tot dusver door niemand gesignaleerde, discrepantie in het rapport ‘Abar’ (zie noot 5). In paragraaf 4.4 (p. 134 – 143) van dat rapport is de grondslag scherp
onderscheiden van de motivering, maar geenszins in paragraaf 5.4 (p. 166-177). De verklaring
ligt in het gegeven, dat die twee paragrafen door verschillende auteurs zijn geschreven.
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inderdaad hebben voorgedaan. Als de door haar ter verantwoording aangevoerde feiten
onaannemelijk zijn, valt dan ook een formeel gebrek (een onjuiste motivering) te constateren; het ter discussie staande besluit vindt dan in de gegeven motivering geen rechtvaardiging. Maar wie in zo’n geval zegt, dat het besluit ‘niet door zijn motivering kan worden
gedragen’,50 verliest het onderscheid tussen motivering en grondslag, en daarmee het
wezenlijke verschil tussen een formeel en een materieel gebrek, uit het oog.51
Aan de motivering pleegt in onze rechtspraak en literatuur, naast de eis van ‘draagkracht’,
ook die van kenbaarheid te worden gesteld.52 Hoe een niet kenbare motivering is te onderscheiden van een geheel ontbrekende, vond ik nergens uitgelegd. Blijkbaar moeten we
deze eis niet letterlijk opvatten. Men bedoelt met ‘kenbaar’ niet: vatbaar voor kennisneming door iemand die, zoals een bestuursrechter, het hele dossier van de administratie
in handen kan krijgen. Het gaat er om, dat belanghebbenden tijdig – dat wil zeggen: niet
pas in het stadium waarin de zaak bij de bevoegde rechter aanhangig is – behoren te vernemen welke overwegingen hebben geleid tot een besluit dat hun niet bevalt. (Bij een
door hen toegejuicht besluit zullen zij wel zelden behoefte hebben aan een motivering).
De Centrale Raad van Beroep heeft dit, onder andere blijkens een uitspraak uit 1976,
ook erkend.53 Wat er mijns inziens behoort te worden beslist in geval van een tardieve,
maar voor het overige wel acceptabele motivering, is hierboven al opgemerkt.
5.

Afsluiting

Een volledig overzicht van de uitspraken waarin de Centrale Raad van Beroep al vóór
1980 naar een rechtsbeginsel heeft verwezen, zou leiden tot ontoelaatbare overschrijding
van de limiet die de redactie van deze feestbundel wijselijk aan de auteurs heeft gesteld.

50 Een, ook door de Centrale Raad van Beroep, vaak verkozen zinswending; bijv. in CRvB
23 september 1982; AB 1983, 108. Bewoordingen waarmee de formele aard van het ‘motiveringsbeginsel’ wel duidelijk is uitgedrukt, komen echter ook veel voor; zo in CRvB 22 juli
1982 (AB 1982, 561): De bestreden beslissing van een commissie kon “wegens ontoereikende
motivering niet gehandhaafd blijven”.
51 De bundel voor Van Boeschoten, vermeld in noot 38, bevat op p. 73-87 een bijdrage van J.M.
Polak, getiteld ‘Motivering van overheidsbeschikkingen in verband met toetsing door de rechter’. Dat
onderwerp is besproken met de helderheid, nuchterheid en praktische zin, kenmerkend voor
de auteur. Diepgaande theoretische beschouwingen vinden we niet in zijn bijdrage; een feestbundel vormt daarvoor trouwens ook geen geschikte plaats. Maar het onderscheid tussen
grondslag en motivering heeft zeker genoeg praktisch belang om, ook in zo’n bundel, even te
worden aangeroerd. De schrijver is daar echter niet aan begonnen.Wat hij precies bedoelt met
‘het materiële motiveringsbeginsel’, waarvan terloops wordt gerept op p. 86, heb ik dan ook
niet volkomen kunnen doorgronden.
52 Zie Nicolaï, o.c.; p. 371 – 374.Vgl. ook: G.H. Addink, Algemene beginselen van behoorlijk bestuur;
Deventer, 1999: p. 248 – 262.
53 CRvB 21 januari 1976; AB ‘77, 34. In deze uitspraak (die een zaak van sociale verzekering
betrof) eiste de Centrale Raad op name van de motivering in de tekst van het besluit. Als algemene eis gaat dit zeker te ver. Ik zie althans niet, waarom de administratie in gebreke zou zijn
als zij haar overwegingen meedeelt in een afzonderlijk stuk; bijv. in een brief aan een (derde)
belang hebbende, nadat deze om een motivering heeft gevraagd.
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Maar twee van de beginselen die hierboven niet zijn besproken, mogen nog wel even
worden aangestipt. In de eerste plaats is dat het nu zelfs in de Grondwet (art. 1) vooropgestelde gelijkheidsbeginsel. Dit heeft met het in paragraaf 4 besproken ‘motiveringsbeginsel’ gemeen, dat het heel wat minder simpel is dan het klinkt. Wie meent dat het gelijkheidsbeginsel overeenkomt met de tautologische uitspraak: ‘Gelijke gevallen moeten
gelijk worden behandeld’, ontzegt aan dit rechtsbeginsel elk praktisch belang.Tussen twee
ter beoordeling staande gevallen vind je immers altijd wel het een of andere verschil.
Zelfs een botte racist is vermoedelijk nog slim genoeg om een in het oog lopend verschil
(al was het maar in huidskleur) te ontdekken. De cruciale vraag is natuurlijk: In welk rechtens relevant opzicht zijn gevallen gelijk of ongelijk?
Ongetwijfeld vloeien eisen van materiële aard54 uit het gelijkheidsbeginsel voort. Om te
beginnen is er het veel omvattende complex dat globaal kan worden samengevat als ‘het
verbod van discriminatie’. En verder zijn er de eisen die Van Kreveld in zijn proefschrift
onderbracht bij wat hij het ‘consistentiebeginsel’ noemde.55 Met dit laatste bedoelde hij: het
beginsel op grond waarvan eenmaal aanvaarde (en niet inmiddels vervallen of vervangen)
beleidsregels – alsook, zo voeg ik er aan toe, beoordelingsregels – metterdaad behoren te
worden toegepast in alle gevallen die erdoor worden bestreken; tenzij een valide rechtvaardigingsgrond voor afwijking bestaat.56 Ik volsta nu met signalering van deze uitvloeisels van het gelijkheidsbeginsel, en vermeld alleen nog een tweetal uitspraken van de
Centrale Raad van Beroep waarin dit beginsel aan de orde kwam.
De eerste zaak waarin voor dat college een beroep op het gelijkheidsbeginsel werd gedaan,
was de geruchtmakende van een staking bij het Amsterdamse gemeentelijke vervoersbedrijf.Verreweg de meeste ambtenaren van dat bedrijf hadden aan de staking deelgenomen, maar het bevoegde gezag had aan niet meer dan enkele tientallen van hen de tuchtstraf van ontslag opgelegd, en alle anderen onbestraft gelaten. De Centrale Raad liet toen
“in het midden” (…) “of en in hoeverre” het gelijkheidsbeginsel “ook voor het tuchtrecht als een algemeen rechtsbeginsel moet gelden”.57 Overigens was het college het kennelijk eens met het (door W.G.Vegting voorgezeten) scheidsgerecht, dat de zaak in eerste
aanleg had behandeld. Dat gerecht vond in het selectieve besluit tot ontslag (van ‘raddraaiers’) géén “rechtens ontoelaatbaar te achten onderlinge discriminatie tussen de deelnemers aan de staking.”58
Succes met een beroep op het gelijkheidsbeginsel had wèl de weduwe van een ambtenaar, wiens collega die met hem in functie en rang overeenkwam was bevorderd. De
Centrale Raad van Beroep overwoog in deze zaak:

54 Ten overvloede herhaal ik: eisen van materiële aard zijn die waardoor het dictum van een
besluit wordt geraakt
55 J.H. van Kreveld, Beleidsregels in het recht (diss RU Groningen); Deventer, 1983: i.h.b. p. 188190.
56 Bij beoordelingsregels kan zo’n grond zich mijns inziens. alleen voordoen als de toepasselijke
regel rechtens onaanvaardbaar is.Vgl. ook noot 30 (hierboven, in § 3).
57 CRvB 5 maart 1956; AB ’58, p. 657 (verlaat gepubliceerd door de annotatie).
58 Scheidsgerecht Amsterdam 29 augustus 1955, AB ’55, p. 717
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“Ingevolge het algemeen beginsel van behoorlijk bestuur, dat gelijke gevallen
gelijk moeten worden behandeld, dient aan de overleden ambtenaar, nu zijn
collega S. per 1 januari 1962 is bevorderd, dezelfde bevordering te worden toegekend. Hieraan doet niet af dat hij is overleden, aangezien het hier een bevordering met terugwerkende kracht tot een datum gelegen vóór het overlijden
betreft, en zulk een bevordering nog financiële consequenties kan hebben.”59
Bij dit laatste zal wel zijn gedacht aan een aanspraak op nabetaling van salaris, en op een
verhoging van de pensioengrondslag.
Ten slotte stip ik nog even het beginsel van redelijkheid aan. Hierbij is te denken aan redelijkheid bij gebruik van beoordelingsvrijheid en in geval van beleidsvrijheid bij afweging
van de in aanmerking te nemen belangen. Dit ‘materiële’ beginsel moet niet worden verward met het ‘formele’, of ‘procedurele’, beginsel van zorgvuldigheid bij het nemen van
een besluit. (zie paragraaf 3, hierboven.) Als in het geheel geen afweging van belangen bij
een in beleidsvrijheid genomen besluit heeft plaats gehad, is de administratie wel onzorgvuldig te werk gegaan, maar hieruit volgt niet, dat haar besluit perse onredelijk zal zijn.
Het is helemaal niet onmogelijk dat de afweging, wanneer die alsnog wordt ondernomen, tot hetzelfde resultaat dus tot hetzelfde dictum leidt als het oorspronkelijke, dat zonder de vereiste zorgvuldigheid tot stand kwam.Van ‘onredelijkheid’ wordt in een ordelijke
terminologie alleen dàn gesproken, als geen redelijk mens, in de positie van het orgaan
dat het besluit heeft genomen, tot het door dat orgaan bereikte resultaat had kùnnen komen.
De eerste mij bekende uitspraak van de kamer voor ambtenarenzaken waarin het aangevallen besluit werd getoetst aan het beginsel van redelijkheid (het zgn. ‘verbod van willekeur’), dateert uit 1956. Hierin overwoog die kamer:
“Burgemeester en wethouders hebben, door te weigeren klager een hogere vergoeding dan f 5 per dag toe te kennen wegens het gebruiken voor de dienst van
een eigen bromfiets, een besluit genomen, waartoe zij bij afweging der in aanmerking komende belangen in redelijkheid niet kon den geraken. Het besluit
is uit dien hoofde in strijd met een tot de toepasselijke algemeen verbindende
voorschriften te rekenen algemeen beginsel van behoorlijk bestuur.”60
Wélk beginsel het gemeentebestuur had geschonden, liet het college in het midden;61
maar dit was duidelijk genoeg. Dat een vergoeding van vijf toenmalige guldens per dag
(circa dertien euro van nu) onredelijk laag was, achtte de Centrale Raad blijkbaar zo evident, dat daarvoor nauwelijks enge adstructie nodig werd geoordeeld.

59 CRvB 8 april 1964; AB ’ 64, p. 872.
60 CRvB 18 december 1956; AB ’57, p. 338.Vgl. ook de uitspraak van dezelfde datum, vermeld
in noot 36 (bij § 3).
61 Geen wetsbepaling verplichtte de Centrale Raad tot vermelding van het geschonden beginsel
van bestuur. Een voorschrift als dat van art. 4, tweede lid, van de latere Wet beroep administratieve beschikkingen was niet van toepassing
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Als appèlrechter in zaken van sociale verzekering kwam het college al ruim een jaar eerder tot toetsing aan het beginsel van redelijkheid. Het schriele gebruik dat het bestuur
van een bedrijfsvereniging had gemaakt van een discretionaire bevoegdheid, te weten tot
beperking van iemands uitsluiting van het recht op een uitkering krachtens de Werkloosheidswet werd gebrandmerkt als “een gebruik (…) tot hetwelk men bij afweging der in
aanmerking komende belangen in redelijkheid niet kon geraken.”62 (Deze formulering
werd het volgende jaar vrijwel letterlijk door de kamer voor ambtenarenzaken overgenomen.). Bijna aandoenlijk is nu, in het jaar 2002, de moeite die het college zich gaf om te
betogen, dat het bevoegd was het gebruik van discretionaire bevoegdheden (we zouden
nu zeggen: van beleidsvrijheid) te toetsen aan algemene rechtsbeginselen. Hoe onzeker de
rechters zich voelden in het toen nog vrijwel ongecarteerde gebied van het ‘ongeschreven’ bestuursrecht, blijkt uit hetgeen onmiddellijk aan het citaat voorafgaat. Daar overwogen zij, dat de door hen geconstateerde onredelijkheid was aan te merken als een “misbruik van (…) bevoegdheid”, waarvan bedrijfsverenigingen zich hadden te “onthouden”.
Ik laat het bij deze grepen uit oude jurisprudentie van de Centrale Raad van Beroep. Uit
het weinige dat hier is gepresenteerd, zal naar ik hoop kunnen blijken dat het honderdjarige college destijds loffelijk pionierswerk bij de ontdekking en toepassing van rechtsbeginselen heeft verricht. Dat mij hier en daar een glimlach bekroop bij teksten in onversneden ambtelijk jargon, doet niets aan mijn waardering af. Elke uitspraak waarvan ik
kennis nam, ademt de geest van uiterst consciëntieuze rechters, die er voortdurend naar
hebben gestreefd de justitiabelen zo goed mogelijk ‘tot hun recht’ te doen komen. Soms
hebben zij daarbij wat meer voorzichtigheid betracht dan ongeduldige lieden, zoals de
schrijver van deze bijdrage, lief is. Maar voorzichtigheid ontsiert den rechter niet.

62 CRvB 18 oktober 1955; SMA ’56, p. 62
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7.

De Centrale Raad van Beroep en de aansluiting
bij het civiele aansprakelijkheidsrecht
B. J. van Ettekoven *
B. Schueler *

1.

Inleiding

Tot de invoering van de Algemene wet bestuursrecht oordeelde de Centrale Raad van
Beroep als ambtenarenrechter op eigen wijze omtrent de aansprakelijkheid van het bestuur
voor onrechtmatige besluiten en handelingen jegens ambtenaren. Na 1 januari 1994 moest
de Raad kiezen: of de eigen lijn handhaven en doortrekken ten aanzien van het sociale
zekerheidsrecht, dan wel de eigen lijn verlaten en aansluiting zoeken bij het civiele aansprakelijkheidsrecht. De Centrale Raad van Beroep heeft voor aansluiting gekozen, althans
min of meer. In dit artikel wordt onderzocht in welke gevallen de Raad met betrekking
tot aansprakelijkheid en schadevergoeding toepassing geeft aan het civiele recht, al dan
niet op eigen wijze, en wanneer van het civiele recht wordt afgeweken. De wijze waarop
de Centrale Raad van Beroep omgaat met causaliteit wordt kritisch besproken. Verder
wordt gekeken naar het waarom van de aansluiting. Tot slot wordt de vraag onder ogen
gezien of er aanleiding is weer een eigen koers te varen zodra de wetgever de bestuursrechter exclusief bevoegd maakt te oordelen over schade veroorzaakt door appellabele
besluiten en handelingen.
Al decennia vóór invoering van de Awb beoordeelde de Centrale Raad van Beroep als
ambtenarenrechter de rechtmatigheid van schadebesluiten.1 De ambtenarenrechter toetste
zuivere (of: zelfstandige) schadebesluiten aan door hem zelf ontwikkelde criteria. De sociale
zekerheidsrechter had niet de mogelijkheid om over schadebesluiten te oordelen. Het systeem van voor beroep vatbare beslissingen, het zogenaamde enumeratieve stelsel, stond
daaraan in de weg. Besluiten over schadevergoeding waren niet bij wet als voor beroep
vatbaar aangewezen, terwijl een accessoire bevoegdheid als thans is neergelegd in art. 8:73
Awb nog niet bestond.
Na de inwerkingtreding van de Awb heeft de Centrale Raad van Beroep – in het verlengde van de aan art. 8:73 ontleende bevoegdheid – de mogelijkheid van een zelfstandige
procedure tegen een zuiver schadebesluit ook in het sociale zekerheidsrecht geïntroduceerd. Enkele jaren daarna hebben de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State
en het CBB dit voorbeeld gevolgd.2 De uitspraak van de Centrale Raad van Beroep van
28 juli 1994, waarbij beroep tegen het zelfstandig schadebesluit mogelijk is geacht, is nog
*
1
2
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steeds revolutionair te noemen.3 De opening van het beroep tegen een zelfstandig schadebesluit als derde weg om een oordeel van de rechter te krijgen over het recht op schadevergoeding, naast de 8:73-vordering en de aktie uit onrechtmatige daad bij de burgerlijke
rechter, heeft tevens bijgedragen aan de ontwikkeling van de oordeelsvorming van de
bestuursrechter over de aansprakelijkheid voor onrechtmatige besluiten.
Wat betreft de materiële kant heeft de Centrale Raad van Beroep al kort na invoering
van de Awb aangegeven aansluiting te zoeken bij het civiele schadevergoedingsrecht, in
het bijzonder de jurisprudentie van de burgerlijke rechter over de gevolgen van door de
administratieve rechter vernietigde overheidsbesluiten.4
“Vooropgesteld zij dat, hoewel art. 8:73 Awb geen materiële criteria ter bepaling van de schade bevat, de Raad, op grond van de geschiedenis van deze
bepaling, van oordeel is dat bij het beantwoorden van de vraag of en in welke
omvang de schade die een partij lijdt voor vergoeding in aanmerking komt,
zoveel mogelijk aansluiting dient te worden gezocht bij het burgerlijk schadevergoedingsrecht. Daarbij is in het bijzonder van belang de jurisprudentie van
de burgerlijke rechter betreffende de gevolgen van door de administratieve
rechter vernietigde overheidsbesluiten. Uit die jurisprudentie blijkt dat met de
vernietiging van een besluit de onrechtmatigheid van handelen is gegeven en
dat – behoudens bijzondere omstandigheden – ook de schuld vaststaat, zelfs als
het betrokken overheidslichaam geen verwijt zou treffen.Voorts is causaal verband vereist tussen het onrechtmatig optreden en de schade.”5
De Centrale Raad van Beroep overweegt niet dat hij het burgerlijk recht rechtstreeks
toepast, doch dat hij daarbij – zoveel mogelijk – aansluiting zoekt. Aansluiten is niet hetzelfde als het toepassen. In de jurisprudentie van de Raad worden vaak normen uit het
civiele aansprakelijkheidsrecht toegepast op dezelfde wijze als waarop de burgerlijke rechter ze toepast (paragraaf 2, identieke toepassing). In een aantal opzichten geeft de Centrale
Raad van Beroep evenwel een op het bestuursrecht toegesneden toepassing aan normen
en begrippen van civielrechtelijke herkomst (paragraaf 3, aangepaste toepassing). En het
komt ook voor dat de Raad nadrukkelijk een bepaald onderdeel van het civiele recht
buiten toepassing laat (paragraaf 4, niet aansluiten bij het burgerlijk recht).
2.

Identieke toepassing van burgerlijk recht

De aansluiting bij het burgerlijk recht is het nauwst waar het gaat om enkele fundamentele uitgangspunten van de overheidsaansprakelijkheid in de jurisprudentie van de Hoge
Raad. De Centrale Raad van Beroep heeft gekozen voor identieke toepassing van regels
en beginselen uit het civiele aansprakelijkheidsrecht bij het hanteren van de elementen
3
4
5

CRvB 28 juli 1994,AB 1995, 40 en 133, JB 1994/221 en RSV 1995/19.
Zie bijvoorbeeld CRvB 1 november 1995, JB 1995/314; CRvB 8 november 1995, JB 1995/
296; CRvB 28 maart 1996, JB 1996/116.
CRvB 30 maart 1995,AB 1995, 334 m.nt. RMvM, JB 1995/99 m.nt. FAMS.
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onrechtmatigheid en schuld. Ook het beginsel van formele rechtskracht, dat zegt dat een
appellabel besluit rechtmatig is als het niet is vernietigd of herroepen, is door de Centrale
Raad van Beroep overgenomen. Daarnaast zijn er bijzondere regelingen van civielrechtelijke herkomst die door de Raad ongewijzigd worden toegepast (met name wettelijke
rente en immateriële schade).
2.1.

Onrechtmatigheid, schuld en risico

De Centrale Raad van Beroep gaat er, net als de burgerlijke rechter,6 van uit dat met de
vernietiging van een besluit de onrechtmatigheid van handelen is gegeven en dat dit
onrechtmatig handelen – behoudens bijzondere omstandigheden – ook toerekenbaar is,
zelfs als het betrokken overheidslichaam geen verwijt zou treffen.
Dat de onrechtmatigheid met een vernietiging gegeven is, kan worden beschouwd als
een logische consequentie van het feit dat de rechter een besluit uitsluitend aan het recht
toetst. Een onrechtmatige daad is dus een voorwaarde voor vernietiging.
Daarentegen moet voor de regel dat met de vernietiging de toerekenbaarheid in beginsel
is gegeven een andere verklaring worden gevonden, want voor vernietiging van een
besluit geldt niet als voorwaarde dat de onrechtmatige daad te wijten is aan de schuld van
het bestuursorgaan of aan een oorzaak die voor diens risico komt. De bestuursrechter
betrekt bij zijn oordeelsvorming weliswaar vaak of het bestuursorgaan zorgvuldig heeft
gehandeld en daarbij kan van belang zijn of het iets te verwijten valt. Maar ook als het
overheidslichaam niets te verwijten valt, kan de bestuursrechter het besluit vernietigen.
Die vernietiging is zelfs mogelijk zonder dat wordt nagegaan of de onrechtmatige daad,
waardoor aan het besluit een rechtmatigheidsgebrek kleeft, krachtens de wet of de verkeersopvattingen voor rekening komt van het overheidslichaam. Schuld of risico hebben,
zo bezien, weinig of geen invloed op de vernietiging.
Een nuancering is op haar plaats als men de jurisprudentie van de Centrale Raad van
Beroep vergelijkt met die van de Afdeling bestuursrechtspraak.Volgens de Raad vernietigt
de rechter een besluit ook als blijkt dat bij het nemen ervan geen rekening is gehouden
met feiten of omstandigheden die het bestuursorgaan redelijkerwijs niet behoefde te kennen op het moment waarop het besluit werd genomen.7 Volgens de jurisprudentie van de
Afdeling bestuursrechtspraak kan vernietiging van een besluit wegens onzorgvuldige
voorbereiding of motivering achterwege blijven, indien het bestuursorgaan bij het nemen
van het besluit zorgvuldig heeft gehandeld en het niet kan worden verweten aan bepaalde
– later eventueel aan het licht gekomen – feiten of omstandigheden voorbij te zijn
gegaan.8 In de benadering van de Centrale Raad van Beroep kan een besluit worden ver-

6

7
8
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nietigd omdat bij het nemen ervan is uitgegaan van feiten of omstandigheden die op dat
moment niet met de werkelijkheid overeenkwamen, ongeacht of het bestuursorgaan dat
behoorde te weten.9 Voor de Raad is dus niet bepalend of het overheidslichaam een verwijt kan worden gemaakt ter zake van de gebreken in een besluit.Toch is met de vernietiging – ook volgens de Raad – de schuld in beginsel gegeven.
Deze regel staat er niet aan in de weg dat een verzoek om schadevergoeding wordt afgewezen indien de schade een gevolg is van omstandigheden die aan de eiser zelf moeten
worden toegerekend. En indien de schade gedeeltelijk aan dergelijke omstandigheden moet
worden toegerekend, wordt de vergoedingsplicht dienovereenkomstig verminderd.10 Men
moet hier bijvoorbeeld denken aan gevallen waarin de eiser bepaalde gegevens niet of te
laat over heeft gelegd. Deze nuancering in de jurisprudentie van de Centrale Raad van
Beroep komt overeen met het civiele recht, dat in art. 6:101 BW een verdelingsmaatstaf
kent voor gevallen waarin de schade geheel of gedeeltelijk het gevolg is van omstandigheden die aan de eiser zelf te wijten zijn of voor diens risico komen. Deze rechtsfiguur
biedt een aanknopingspunt voor genuanceerde rechtstoepassing, waarmee een belangrijk
tegenwicht wordt geboden aan de harde regel dat na vernietiging de onrechtmatige daad
in beginsel aan het overheidslichaam wordt toegerekend.
De rechtvaardiging voor de pseudo risico-aansprakelijkheid zoekt de Hoge Raad in de
verkeersopvattingen als bedoeld in art. 6:162, derde lid, BW. Daarbij heeft de Hoge Raad
overwogen dat “het redelijker is de schade voortvloeiend uit een in het kader van een
wettelijke taak genomen beslissing waarvan de onjuistheid later door de rechter wordt
vastgesteld, voor rekening te brengen van de collectiviteit dan om haar te laten voor rekening van de individuele burger jegens wie die onjuiste beslissing werd genomen.”11 Als
niemand een verwijt te maken is van het onrechtmatige besluit, zal men eerder de gemeenschap voor de schade laten opkomen, dan de min of meer toevallig daardoor getroffen
burger.12
Het gehele terrein van het bestuursrecht overziend, kan men stellen dat de hier bedoelde
‘verkeersopvatting’ wordt gedragen door een idee van risicospreiding en door een streven
naar gelijkheid. De overheid is beter dan de individuele burger in staat om de schade die
voortvloeit uit onrechtmatige besluiten op te vangen. Aansprakelijkheidsverzekering en
de vorming van collectieve middelen door onder andere belasting- en premieheffing bieden de mogelijkheid om schade te spreiden. Het streven naar gelijkheid gaat uit van de
notie dat de overheid handelt in het belang van de gemeenschap en dat de kosten van dit
handelen daarom door de gemeenschap moeten worden gedragen. Dit inzicht heeft ertoe

9

Als het gebrek, dat aanleiding is tot vernietiging van het besluit, een gevolg is van nalatigheid
van de eiser, dan staat dat niet in de weg aan vernietiging, maar kan een proceskostenveroordeling achterwege worden gelaten.
10 Voorbeelden bieden CRvB 10 juni 1998, JB 1998/188; CRvB 25 juni 1991, AB 1992, 12
m.nt. HH; CRvB 16 november 1989,AB 1991, 125 m.nt. HH.
11 HR 12 juni 1992, NJ 1993, 113 m.nt. CJHB (BV-Boulogne).
12 M. Scheltema in zijn noot onder HR 26 september 1986, NJ 1987, 253 m.nt. MS (HofmannLa Roche). Zie ook J.H.W. de Planque, in: Overheidsaansprakelijkheid, administratieve en
burgerlijke rechter,VAR-reeks 102, 1989, p. 98.
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geleid dat aansprakelijkheid van de overheid regelmatig wordt aanvaard bij rechtmatige
daad, maar ook bij de (pseudo) risico-aansprakelijkheid uit onrechtmatige overheidsdaad
speelt de gelijkheid een rol van betekenis. Als een onrechtmatig besluit is genomen, maar
daarvan niemand een verwijt te maken valt, dan kan de onrechtmatige daad het beste
worden gezien als een klaarblijkelijk onvermijdelijk gevolg van het overheidsoptreden.
Uit een oogpunt van gelijkheid is het niet te aanvaarden dat schade ten laste van een
individuele burger blijft, terwijl die schade een onvermijdelijk gevolg is van wat in het
belang van de gemeenschap is verricht. Dit streven naar gelijkheid is als reden voor aansprakelijkheid het meest overtuigend als de schade wordt veroorzaakt door besluiten die
zijn genomen om een specifiek doel in het belang van de gemeenschap te verwezenlijken, zoals dat vaak gebeurt op het terrein van de ruimtelijke ordening en bij het realiseren van infrastructurele voorzieningen. In de sociale zekerheid en het ambtenarenrecht
heeft het ‘beginsel van gelijkheid voor de publieke lasten’ geen rol van grote betekenis
gespeeld.13 De sociale zekerheidswetten worden uiteraard in het belang van de gemeenschap uitgevoerd, maar de afzonderlijke besluiten dienen primair de belangen van de
direct betrokken individu. Op dit terrein moet de rechtvaardiging voor de pseudo risicoaansprakelijkheid daarom veeleer worden gezocht in het idee van risicospreiding. In het
ambtenarenrecht kan de gelijkheid als reden voor (risico)aansprakelijkheid zich duidelijker manifesteren, bijvoorbeeld bij overplaatsing of ontslag om redenen die aan het algemeen belang worden ontleend.
Er zijn dus wel inhoudelijke redenen voor de pseudo risico-aansprakelijkheid.Toch is het
een erg rechtlijnige benadering als men zich realiseert hoe divers, complex en talrijk de
omstandigheden zijn waaronder bestuursorganen besluiten voorbereiden en nemen. Daarom
moet naar onze inschatting een belangrijke verklaring voor de regel dat met de vernietiging de toerekenbaarheid in beginsel is gegeven, worden gezocht in een formeel argument dat verband houdt met de competentieverdeling tussen de burgerlijke rechter en de
bestuursrechter. Blijkens het arrest Van Gog-Nederweert wilde De Hoge Raad voorkomen:
“i) dat partijen – en met name de burger – opnieuw moeten strijden over een
punt waaromtrent reeds is beslist in een met voldoende waarborgen omklede
rechtsgang; ii) dat de burgerlijke rechter in zake vragen waarover ook de administratieve rechter tot oordelen is geroepen, tot een ander oordeel komt dan
deze; en iii) dat de burgerlijke rechter zich moet begeven in vragen die typisch
tot het werkterrein van de administratieve rechter behoren. Niet uitgesloten is
dat bijzondere omstandigheden in verband met de aard van het oordeel tot
een andere beslissing omtrent deze bindende kracht nopen.”14
Competentiegrenzen dienen met rechtlijnig beleid te worden bewaakt. Dit kan een belangrijke verklaring zijn voor de rechtlijnige toepassing van de pseudo risico-aansprakelijkheid.

13 De CRvB erkent het beginsel wel, zoals bijvoorbeeld blijkt uit CRvB 27 september 2001,
AB 2002, 26 m.nt. HH.
14 HR 31 mei 1991, NJ 1993, 112 m.nt. CJHB.
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Behalve de vernietiging door de bestuursrechter kent de Awb ook de herroeping van het
primaire besluit naar aanleiding van de heroverweging in een bezwaarschriftprocedure.
Ook deze herroeping kan leiden tot de conclusie dat het bestuursorgaan onrechtmatig
heeft gehandeld bij het nemen of voorbereiden van het besluit. Of deze conclusie gerechtvaardigd is, hangt af van de gronden waarop de herroeping is gebaseerd. De jurisprudentie
van de Hoge Raad en die van de Centrale Raad van Beroep komen wat dit betreft op
hetzelfde neer.15 Als de herroeping is gebaseerd op rechtmatigheidsgronden, dan is daarmee gegeven dat het bestuursorgaan onrechtmatig heeft gehandeld. De heroverweging in
bezwaar blijft evenwel niet beperkt tot een toetsing van de rechtmatigheid van het primaire besluit, want het gaat hier om een procedure van verlengde bestuurlijke besluitvorming. In de heroverweging moeten ook beleidsaspecten worden betrokken. Bovendien
kunnen gewijzigde omstandigheden tot herroeping van het primaire besluit leiden. Uit
zo’n herroeping op andere gronden dan onrechtmatigheid van het primaire besluit mag
men niet zonder meer afleiden dat het bestuursorgaan bij het voorbereiden of nemen van
het primaire besluit onrechtmatig heeft gehandeld. In geval van herroeping wegens strijd
met de wet moet volgens de jurisprudentie van de Hoge Raad het onrechtmatig handelen ‘in ieder geval’ aan het betrokken overheidslichaam worden toegerekend. Ook hier,
net als in de jurisprudentie over door de bestuursrechter vernietigde besluiten, overweegt
de Hoge Raad dat het redelijker is de schade voor rekening te brengen van de collectiviteit dan om die schade voor rekening te laten van de burger jegens wie het rechtens
onjuiste besluit is genomen. Na herroeping wegens strijd met ongeschreven recht is er
geen reden voor een andere risicoverdeling. De Centrale Raad van Beroep pastte de risicoverdeling dan ook toe in een geval waarin het primaire besluit was herroepen omdat het
ongeschreven recht (het vertrouwensbeginsel) daartoe aanleiding gaf.16
De vraag of het primaire besluit onrechtmatig is, rijst ook indien het besluit op bezwaar
wordt vernietigd door de bestuursrechter en het primaire besluit (nog) niet is herroepen.
Dergelijke situaties doen zich met name (niet uitsluitend) voor als een verzoek om schadevergoeding ex art. 8:73 Awb is ingediend. In dergelijke situaties kan de rechter die over
de schadevergoeding oordeelt, worden geconfronteerd met de vraag of de schade, voorzover die door het primaire besluit is veroorzaakt, voor vergoeding in aanmerking komt.
Indien uit de grond voor vernietiging van het bestreden besluit kan worden afgeleid dat
ook het primaire besluit onrechtmatig was, dan is de Centrale Raad van Beroep bereid de
door het primaire besluit veroorzaakte schade te doen vergoeden. Dat niet het primaire

15 HR 20 februari 1998, AB 1998, 231 m.nt. ThGD en CRvB 24 februari 1998, JB 1998, 83.
Daarover: B.J. Schueler, Schadevergoeding na bezwaar: een redelijk juridificerende risicoverdeling, in: L.J.A. Damen e.a. (red.), Rechtspraak bestuursrecht 1997-1998: de annotaties, Elsevier,
Den Haag 1999, p. 73-95.
16 CRvB 24 februari 1998, JB 1998/83.
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besluit, doch de beslissing op bezwaar ter toetsing voorlag, wordt daarvoor niet als een
belemmering gezien.17
2.2.

Het beginsel van formele rechtskracht

Een besluit, waartegen bestuursrechtelijke rechtsbescherming heeft opengestaan, wordt in
beginsel geacht rechtmatig te zijn indien het niet is vernietigd of herroepen. De Hoge
Raad heeft dit beginsel van formele rechtskracht stelselmatig toegepast. Met de aansluiting bij het burgerlijk recht heeft de Centrale Raad van Beroep, evenals de overige bestuursrechters, het beginsel van formele rechtskracht overgenomen.18
De ratio van het beginsel van formele rechtskracht hangt nauw samen met de competentieverdeling tussen de burgerlijke rechter en de bestuursrechter. Die competentieverdeling
is uiteraard niet aan de orde als de bestuursrechter zelf beslist over de vergoeding van
schade ten gevolge van een appellabel besluit. De Hoge Raad heeft met zijn jurisprudentie over de formele rechtskracht de competentieverdeling tussen de burgerlijke rechter en
de bestuursrechter bewaakt. Voorkomen moet worden dat de burgerlijke rechter inzake
vragen waarover ook de bestuursrechter tot oordelen is geroepen, tot een ander oordeel
zou komen dan de bestuursrechter. Daar komt bij dat de burgerlijke rechter moet terugtreden als hem wordt gevraagd of een appellabel besluit wat betreft zijn totstandkoming en
inhoud in overeenstemming is met het recht, want dat oordeel komt toe aan de bestuursrechter. Naast competentieverdeling is er nog een andere ratio voor de regel van de formele rechtskracht en dat is de rechtszekerheid. Omdat bij besluiten van bestuursorganen
algemene belangen zijn betrokken – en vaak ook concrete belangen van derden – mag er
niet langdurig twijfel bestaan over de rechtsgeldigheid van een besluit. Daarom kent het
bestuursrecht korte termijnen voor bezwaar en beroep. Met het beginsel van formele
rechtskracht wordt voorkomen dat deze termijnen worden omzeild door het besluit ter
beoordeling voor te leggen aan de burgerlijke rechter.19
Met name de competentieverdeling verlangt dat het beginsel van formele rechtskracht
strikt wordt toegepast door de burgerlijke rechter. Het is daarom begrijpelijk dat de Hoge
Raad er slechts bij hoge uitzondering van afwijkt. De uitzonderingen zijn te herleiden
tot twee gronden. Als het bestuursorgaan erkent dat een besluit onrechtmatig is, en de
burger daarom afziet van bezwaar of beroep (of dit intrekt), dan wordt daarna niet meer
uitgegaan van de rechtmatigheid van het besluit. Deze erkenning is grond voor een uit-

17 Zie recentelijk CRvB 26 februari 2002, RSV 2002/52 waarin schade tengevolge van een
tegen-beter-weten-in onrechtmatig primair besluit voor vergoeding in aanmerking komt. Zie
ook CRvB 9 januari 1996, JB 1996/36, waarin de Raad de schade in de vorm van wettelijke
rente toewijsbaar acht vanaf de datum dat de uitkering zou zijn uitgekeerd, indien het primaire
besluit zou hebben geluid, zoals het rechtens had behoren te luiden.
18 Zie bijvoorbeeld CRvB 6 april 2000, JB 2000/126.
19 Zowel de competentieverdeling als de rechtszekerheid worden genoemd in de conclusies van
de A-G voor enkele belangrijke arresten over de formele rechtskracht: A-G Koopmans bij
HR 2 juni 1995, RvdW 1995, 123 C en conclusie A-G Mok bij HR 7 april 1995, RvdW
1995, 93 C onder 2.1.3.
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zondering volgens de Hoge Raad20 en volgens de Centrale Raad van Beroep.21 Een andere
grond voor een uitzondering kan gelegen zijn in de omstandigheid dat de belanghebbende
soms niet kan worden aangerekend dat hij geen gebruik heeft gemaakt van de bestuursrechtelijke rechtsgang. Dit deed zich in de jurisprudentie van de burgerlijke rechter met
name voor indien de belanghebbende als gevolg van aan het bestuursorgaan toe te rekenen omstandigheden van bezwaar of beroep heeft afgezien, zoals in gevallen waarin dit de
belanghebbende onvoldoende heeft duidelijk gemaakt of hij te maken heeft met een
besluit waartegen bezwaar of beroep mogelijk is.22 Tegenwoordig zoekt de wet voor dergelijke gevallen normaal gesproken de oplossing in een verwijzingsplicht (art. 70 Rv) of
in een verschoonbare termijnoverschrijding (art. 6:11 Awb), zodat geen uitzondering op
het beginsel van formele rechtkracht meer wordt gemaakt en het besluit alsnog in de
bestuursrechtelijke rechtsgang wordt getoetst. Erkenning van de onrechtmatigheid is evenwel nog steeds een reden voor een uitzondering.
Gegeven de competentieverdeling tussen burgerlijke rechter en bestuursrechter, is de strikte
toepassing van het beginsel van formele rechtskracht door de burgerlijke rechter goed te
verdedigen. Maar de toepassing daarvan door de bestuursrechter is niet vanzelfsprekend.23
Tot medio jaren negentig gold in het ambtenarenrecht een genuanceerd uitgangspunt: als
de ambtenaar niet opkwam tegen het schadeveroorzakende besluit, had hij later in een
schadevergoedingsprocedure ‘te aanvaarden dat de rechter zich terughoudender opstelt en
dat voor het aanwezig achten van een schadevergoedingsplicht van een bestuursorgaan
zwaardere eisen worden gesteld.’24 Het ongebruikt laten van de bestuursrechtelijke rechtsgang kon aan de ambtenaar tot op zekere hoogte wel worden tegengeworpen als hij zich
later in een schadevergoedingsprocedure op de onrechtmatigheid van het besluit beriep.
Die tegenwerping was niet gebaseerd op een onaantastbare formele rechtmatigheid, maar
op de aanname dat de ambtenaar niet aan zijn schadebeperkingsplicht had voldaan.25 Deze
benadering komt men ook tegen in het Duitse recht.26 De Centrale Raad van Beroep

20 HR 18 juni 1993, NJ 1993, 504 (St. Oedenrode-Van Aarle) en HR 26 februari 1988, NJ
1989, 528,AB 1989, 80 (Hot Air-Staat).
21 CRvB 21 september 1999, RAwb 2000, nr. 19 m.a. Schueler.
22 HR 16 mei 1986, NJ 1986, 723 m.nt. MS, AB 1986, 573 m.nt. FHvdB, AA 1986, 642 m.nt.
Hennekens, AB-klassiek nr. 17 m.nt. Ten Berge (Heesch-Van den Akker); HR 11 november
1988, AB 1989, 81, Gst. 1989, 6875, 2 (EKRO-Staat); HR 14 mei 1993, NJ 1993, 641, AB
1993, 503 m.nt. FHvdB (Playa Liquor-Aruba) en Gemeenschappelijk Hof van de Nederlandse Antillen en Aruba, 21 september 1993,AB 1994, 655 (vervolg Playa Liquor).
23 Aldus ook B.J. Schueler, Schadevergoeding onder de Algemene wet bestuursrecht, Kluwer
1997, p. 51 en S. Pront-Van Bommel, Bestuursrechtspraak.Voorstellen voor modernisering van
de bestuursrechtspraak, BJu 2002.
24 CRvB 17 september 1987, AB 1988, 236 m.nt. HH, TAR 1987, 242; CRvB 15 december
1994, TAR 1995, 44; CRvB 28 april 1994, TAR 1994, 135; CRvB 16 februari 1995, RAwb
1996, nr. 3, m.a. Schueler.
25 J.H.W. de Planque, De mogelijkheden van de administratieve rechters en de Kroon om het
bestuur tot schadevergoeding te veroordelen, in: Overheidsaansprakelijkheid, administratieve
en burgerlijke rechter,VAR-reeks 102, 1989, p. 73.
26 B.J.P. van Roozendaal, Een andere kijk op de formele rechtskracht, in: C.P.M. Cleiren e.a.
(red.),Voor risico van de overheid? Deventer 1996, p. 119-136.
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stelde zich dus terughoudend op bij de in het kader van een schadevergoedingsactie
gevraagde beoordeling van de rechtmatigheid van een onaangevochten besluit. Deze
benadering sloot aan bij de opstelling van de Raad ten opzichte van weigeringen van
bestuursorganen om terug te komen op een eerder, in rechte onaantastbaar geworden,
besluit.27 De genuanceerde benadering van de Centrale Raad van Beroep week echter af
van de jurisprudentie van de Hoge Raad. Het was daarom spannend of de Raad zou vasthouden aan zijn eigen, genuanceerde benadering. Inmiddels heeft de Raad zich ook in
het ambtenarenrecht aangesloten bij de strikte leer van de formele rechtskracht.28 In paragraaf 6 zal daarop nader worden ingegaan.
De Centrale Raad van Beroep neemt in een andere groep van gevallen juist wat afstand
van de leer van de formele rechtskracht. In het kader van een beroep tegen een zelfstandig schadebesluit, waarbij wordt geweigerd een vergoeding voor beweerdelijk geleden
schade ten gevolge van niet of niet tijdig besluiten, speelt de vraag wat de betekenis is van
het feit dat de belanghebbende niet op de voet van artikel 6:2 Awb is opgekomen tegen
het uitblijven van de gevraagde beslissing. De ‘formele rechtskracht van het niet tijdig
nemen van een besluit’ lijkt niet langer aan een gelaedeerde te worden tegengeworpen.29
De Centrale Raad van Beroep is bovendien van oordeel dat het enkele feit dat tegen het
uitblijven van een beslissing op een aanvraag geen rechtsmiddel is aangewend, niet wegneemt dat het beweerdelijk onrechtmatige karakter van de wijze waarop het primaire
besluit tot stand is gekomen, met het oog op een mogelijk te verkrijgen schadevergoeding, alsnog in bezwaar gericht tegen die toekenningsbeslissing aan de orde kan worden
gesteld. Recent hebben ook de Afdeling bestuursrechtspraak en, in navolging daarvan, de
Hoge Raad deze benadering gevolgd.30 Dat de bestuursrechter de leer van de formele
rechtskracht niet tot in het oneindige wenst door te voeren blijkt ook uit zijn oordeel
over een geval waarin een onherroepelijk zuiver schadebesluit voorlag toen nog moest
worden beslist op een verzoek ex art. 8:73 Awb. Naar het oordeel van de Centrale Raad
van Beroep staat de formele rechtskracht van het zuivere schadebesluit in zo’n geval niet
in de weg aan een volledige beoordeling van het verzoek ex art. 8:73 Awb.31

27 In CRvB 23 juni 1983, te vinden bij De Planque, a.w. p. 72-73, wordt dit verband uitdrukkelijk gelegd.
28 CRvB 13 maart 1997,TAR 1997, 84; CRvB 6 april 2000, JB 2000/126.
29 CRvB 30 juli 1999, JB 1999/232.
30 Zie CRvB 19 juli 2001, JB 2001/253. Zie ook de strenge lijn van de Afdeling in ABRS 3 juni
1999, JB 1999/167, en het daarop terugkomen in ABRS 21 november 2001, JB 2002/21, AB
2002, 183.Verder: HR 25 oktober 2002, RvdW 2002, 171.
31 CRvB 26 februari 2002, RSV 2002/152. In dit geval benadrukte de CRvB dat het zuivere
schadebesluit was bekendgemaakt nadat het verzoek ex artikel 8:73 Awb was gedaan. Het is
niet zeker of hij anders zal oordelen als de volgorde omgekeerd is.Voorheen volgde de CRvB
in zo’n geval de harde lijn van de formele rechtskracht: CRvB 12 november 1996, JB 1996/
249.
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2.3.

Varia

De Centrale Raad van Beroep heeft ook bij schade door onrechtmatig niet of niet tijdig
uitbetalen van geldbedragen uitdrukkelijk aansluiting gezocht bij de in het burgerlijk
recht gegeven regeling van de wettelijke rente.32 Het is hier beslist meer dan aansluiting
zoeken; ten materiële geeft de Centrale Raad van Beroep toepassing aan de regeling
neergelegd in de artikelen 6:119 en 6:120 BW, en voor gevallen van vòòr 1992 aan de
artikelen 1286 en 1287 BW-oud, alsmede het overgangsrecht NBW. De Centrale Raad
van Beroep verwijst in het kader van de opeisbaarheid van de vordering naar artikel 6:83
BW.33 Bij de normering van de schade tot het forfait van de wettelijke rente wordt door
de Centrale Raad van Beroep verwezen naar de rechtspraak van de Hoge Raad34, hetgeen
eveneens geschiedt ten aanzien van de vraag of wettelijke rente moet worden vergoed
over de bruto- of de netto uitkering.35
Ook met betrekking tot belastingschade en de vraag of die, naast vertragingsschade, voor
afzonderlijke vergoeding in aanmerking komt, heeft de Centrale Raad van Beroep aangehaakt bij de rechtspraak van de burgerlijke rechter.36
Wat betreft immateriële schade hanteerde de Centrale Raad van Beroep het uitgangspunt
dat die schade – mits aangetoond – in beginsel voor vergoeding in aanmerking kwam. De
Raad als ambtenarenrechter was van oordeel, dat deelname aan het maatschappelijk verkeer ongerief en leed kon meebrengen, zonder dat daartegenover terstond een geldelijke
compensatieplicht van het bestuur kon worden aanvaard. In geval van aantasting van eer
of goede naam van een ambtenaar, of anderszins bij diffamerend optreden van het bestuur
jegens de ambtenaar, achtte de Centrale Raad van Beroep met enige regelmaat vergoeding van geleden immateriële schade op zijn plaats. De hoogte van de vergoeding werd
dan ex aequo et bono bepaald. Hier is verandering in gekomen nadat de Centrale Raad
van Beroep toepassing is gaan geven aan het bepaalde in artikel 6:106 BW en de invulling
die de Hoge Raad daaraan heeft gegeven.37

32 Zie bijvoorbeeld: CRvB 30 maart 1995, AB 1995, 334; CRvB 19 oktober 1995, JB
1995/291; CRvB 14 december 1995, JB 1996/34; CRvB 16 april 1996, JB 1996/118.
33 CRvB 1 november 1995, JB 1995/314.
34 CRvB 16 april 1996, JB 1996/118, CRvB 28 juni 1996, RSV 1997/15, CRvB 1 april 1997,
USZ 1997/111 en CRvB 21 mei 1997, AB 1997, 276, in welke uitspraken wordt verwezen
naar het arrest van de Hoge Raad van 2 november 1990, NJ 1992, 83.
35 CRvB 8 november 1995,AB 1996, 191 met verwijzing naar HR 24 juni 1994, NJ 1994, 596.
36 CRvB 26 februari 1998, JB 1998/117, CRvB 21 april 1998, USZ 1998/209 en CRvB
20 mei 1999, RSV 1999/315, waarin wordt verwezen naar het arrest Heijboer, HR 8 december 1995, RvdW 1995, 266 en JB 1996/60.
37 Zie CRvB 24 november 1994,TAR 1995, 28 en CRvB 19 oktober 1995, JB 1995/311 voor
de “oude” opvatting van de CRvB. In CRvB 16 april 1996, JB 1996/117 en CRvB 6 juni
1996, AB kort 1996, 643 wordt toepassing gegeven aan artikel 6:106 BW en in onder meer
CRvB 27 november 1997, JB 1998/14 wordt verwezen naar het arrest Ontvanger/Bos van de
Hoge Raad 13 januari 1995, RvdW 1995, 29c.
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De Centrale Raad van Beroep heeft toepassing gegeven aan het beginsel van voordeelstoerekening door de omvang van de aansprakelijkheid te beperken, echter zonder verwijzing naar artikel 6:100 BW.38
3.

Aangepaste toepassing van normen en begrippen uit het burgerlijk recht

De aansluiting bij het burgerlijk recht betekent zeker niet dat de Centrale Raad van Beroep
de normen en begrippen uit het burgerlijk recht steeds op dezelfde manier toepast als de
burgerlijke rechter. Bij de toepassing van een aantal belangrijke leerstukken geeft de
Centrale Raad van Beroep een eigen invulling aan civielrechtelijke normen en begrippen. Opvallende voorbeelden hiervan zijn het leerstuk van het causale verband en dat van
de verjaring.
3.1.

De causaliteitseis

De Centrale Raad van Beroep geeft zowel bij toepassing van artikel 8:73 Awb als bij
beroep tegen zuivere schadebesluiten toepassing aan de causaliteitseis en beroept zich
daarbij op het burgerlijk recht. De Raad overwoog het volgende:
“In aansluiting bij het civielrechtelijk schadevergoedingsrecht komt voor vergoeding slechts in aanmerking schade die in een zodanig verband staat met de
gebeurtenis waarop de aansprakelijkheid van de aangesprokene berust, dat zij
hem, mede gezien de aard van de aansprakelijkheid en van de schade, als een
gevolg van die gebeurtenis kan worden toegerekend. In het kader van de toepassing van artikel 8:73 Awb betekent dit dat wil een verzoek om schadevergoeding voor inwilliging in aanmerking komen de gestelde schade in een
zodanig verband moet staan met het vernietigde besluit dat zij het bestuursorgaan, mede gezien de aard van de aansprakelijkheid en van de schade, als een
gevolg van dat besluit kan worden toegerekend.”39
Vergelijkt men de benadering van de Centrale Raad van Beroep met die van de burgerlijke rechter, dan valt op dat het onderscheid tussen de conditio sine qua non-eis (artikel
6:162 BW, bepalend voor de vestiging van de aansprakelijkheid) en die van de (adequate
veroorzaking en) toerekening naar redelijkheid (artikel 6:98 BW, vooral bepalend voor de
omvang van de aansprakelijkheid) niet of nauwelijks tot uitdrukking wordt gebracht.
Als het gevolg van de onrechtmatige daad, die heeft geleid tot vernietiging of herroeping
van het besluit, zich ook zou hebben voorgedaan als die onrechtmatige daad niet zou zijn
gepleegd, is het causale verband geheel afwezig en wordt niet voldaan aan de conditio
sine qua non-eis.

38 CRvB 22 april 1997, JB 1997/158.
39 CRvB 14 maart 2002,AB 2002, 238.
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Een werknemer, die werd ontslagen nadat hem ten onrechte een uitkering ingevolge de
Ziektewet was geweigerd, vorderde vergoeding van inkomensschade als gevolg van het
ontslag. Dit werd afgewezen omdat niet was komen vast te staan dat de werknemer, als
zijn arbeidsongeschiktheid wel meteen zou zijn onderkend, in dienst had kunnen blijven
in een medisch passende functie bij dezelfde werkgever. Hij zou dus ook ontslagen zijn
als er geen onjuist besluit over de Ziektewet-uitkering was genomen.40
De Centrale Raad van Beroep heeft in het kader van de toerekening van de gelaedeerde
geëist dat hij aantoont dan wel aannemelijk maakt dat de schade het voorzienbaar en onontkoombaar gevolg is van het onrechtmatige overheidbesluit.41 Hier stelt de Raad bepaald
strengere eisen aan de rechtzoekende dan de burgerlijke rechter. De vraag is of daarvoor
een toereikende rechtvaardiging voorhanden is.
3.2.

Schadelijke gevolgen: alle gevolgen of alleen de gevolgen waarop het besluit was gericht?

Een besluit dat op een bepaald rechtsgevolg is gericht (bijvoorbeeld de toekenning/weigering van een recht op uitkering) kan naast het beoogde rechtsgevolg ook schadelijke
neveneffecten hebben. Kunnen die neveneffecten, als gevolgen van het besluit, aan het
bestuursorgaan worden toegerekend? Het gaat hier om de vraag of alleen van de gevolgen
waarop het besluit was gericht, wordt aangenomen dat zij voldoende verband houden
met het onrechtmatige besluit. Of kunnen ook andere, feitelijk aan het besluit verbonden,
gevolgen aan het causaliteitsvereiste voldoen?
In de rechtspraak van de Centrale Raad van Beroep lijkt te zijn gekozen voor de eerste
benadering. Zo wordt de schade van een werknemer, bestaande uit het mislopen van
(wettelijke rente over) toeslag of loon ter aanvulling op WAO-uitkering overeengekomen
in het kader van de arbeidsrechtelijke relatie met zijn werkgever, die ontstaat door het
nemen en handhaven van een – naar later blijkt – onrechtmatig besluit over het recht op
WAO-uitkering niet aangemerkt als schade die aan het bestuursorgaan moet worden toegerekend als gevolg van dat besluit en de daaraan ten grondslag liggende beoordelingen.42
De Centrale Raad van Beroep is van oordeel dat de gestelde schade in een te ver verwijderd verband staat tot het onrechtmatige besluit om aan het bestuursorgaan te kunnen
worden toegerekend en kent in dat kader gewicht toe aan het uitgangspunt dat een uitkeringsbesluit ‘naar zijn aard en strekking slechts ziet op de aanspraak op uitkering.’
De genoemde schadeposten behoren volgens de Centrale Raad van Beroep niet tot de
gevolgen waarop het besluit naar zijn aard en strekking is gericht en worden daarom niet
toegerekend aan het onrechtmatige WAO-besluit. De Raad acht dus naast de aard van de
aansprakelijkheid en de aard van de schade, die beide worden genoemd in art. 6:98 BW
ook ‘de aard en de strekking van het vernietigde besluit’ een relevante factor.43
40 CRvB 3 maart 1999, JB 1999/90 m.nt. Smits.
41 Zie CRvB 14 maart 2002,AB 2002, 238 m.nt. HBr.
42 Voorbeelden: CRvB 7 april 1999, JB 1999/124 m.nt. Smits; CRvB 21 mei 1999, RSV
1999/237 en RAwb 2000, nr. 2 m.a. Schueler; CRvB 11 februari 2000, JB 2000/77 m.nt.
Smits; CRvB 17 juni 1998, RAwb 1998, 153 m.a. Schueler.
43 CRvB 7 april 1999, JB 1999/124 m.nt. Smits.
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Het is de vraag of de Centrale Raad van Beroep met ‘de aard en strekking van het vernietigde besluit’ een nieuwe factor heeft willen toevoegen aan de uit de rechtspraak van
de burgerlijke rechter bekende afwegingsfactoren in het kader van de toerekening naar
redelijkheid.44 Mogelijk heeft de Centrale Raad van Beroep met genoemd criterium
invulling willen geven aan de begrippen ‘aard van de aansprakelijkheid’ en ‘strekking van
de norm’. Of is bedoeld aan te knopen bij de aard en strekking van de gehanteerde wettelijke norm en daarmee de bestuurlijke bevoegdheid waarop het vernietigde besluit is
gebaseerd? Mogelijk, maar het is zo niet verwoord.
Bij hantering van ‘de aard en strekking van het vernietigde besluit’ rijst de – niet eenvoudig te beantwoorden – vraag op welke gevolgen een publiekrechtelijk besluit naar zijn
aard en strekking is gericht. Bij een besluit omtrent het recht op een financiële aanspraak
is daar nog wel invulling aan te geven, bij besluiten inzake het (ruimtelijk) ordeningsrecht
of de openbare orde is dat moeilijker. De hier te maken keuze raakt aan toepassing van de
relativiteitsleer en het bepaalde in artikel 6:163 BW. Indien de bestuursrechter aanknoopt
bij het specialiteitsbeginsel zal dit de aansprakelijkheid voor overheidslichamen beperken
en overzichtelijker maken. De te maken keuze heeft een rechtspolitiek karakter.
Denkbaar is ook dat de Centrale Raad van Beroep genoemd criterium heeft gekozen teneinde de bevoegdheid van bestuursrechter en burgerlijke rechter af te bakenen. Gederfde
wettelijke rente over toeslag of loon ter aanvulling op een WAO-uitkering kan door de
werknemer immers via een loonvordering bij de burgerlijke rechter worden gevorderd.
Aanvullende rechtsbescherming door de bestuursrechter is dan niet noodzakelijk. Mogelijk
dat daarin de ratio moet worden gezocht van de introductie van genoemd criterium.
Maar dan had het de voorkeur verdiend, indien de Raad dit uitdrukkelijk had overwogen.
Geconstateerd kan worden dat de Centrale Raad van Beroep met ‘de aard en de strekking van het vernietigde besluit’ een lastig te hanteren criterium heeft gekozen. Misschien zal uit toekomstige jurisprudentie kunnen worden afgeleid hoe aan de hand van
dit criterium kan worden bepaald welke gevolgen van een besluit relevant zijn voor de
aansprakelijkheid. Verder valt op dat de Raad wel erg strenge eisen stelt aan het causale
verband (‘onontkoombaar’).
Bestudering van de rechtspraak, waaronder de hiervoor genoemde, laat zien dat de bestuursrechter nog moeite heeft met de invulling van de toerekening naar redelijkheid. De uitkomsten zijn betrekkelijk rigide, soms digitaal (alles of niets) en leiden niet zelden tot het
oordeel dat de gestelde schade niet aan het onrechtmatige besluit kan worden toegerekend. De vraag is of daarmee recht wordt gedaan aan de in geding zijnde belangen van
burgers die door onrechtmatige overheidsbesluiten schade lijden. De vraag is ook of het
niet beter kan, bijvoorbeeld door meer aansluiting te zoeken bij het burgerlijk recht en
44 Brunner komt in zijn bekende artikel “Causaliteit en toerekening van schade I en II” in
Verkeersrecht 1981 pp. 210-217 en 233-236 na een analyse van de rechtspraak van de Hoge
Raad tot de volgende factoren: waarschijnlijkheid van het ontstaan van de schade, verwijderdheid van de schade, strekking van de overtreden norm (verkeersnorm, veiligheidsnorm, norm
ter voorkoming van zuivere vermogensschade), schuldgraad, aard van de (onrechtmatige) activiteit, aard van de schade en draagkracht.
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meer specifiek bij de benadering van Brunner. Brunner bepleit een systeem van meervoudige toetsing met meer-minder-oordelen op basis van deelregels over causaliteit. Het
nut van dit systeem is vooral dat beslissingen over toerekening er beter door kunnen worden gemotiveerd, waardoor ze ook beter controleerbaar worden. Het maakt de toerekening van de schade doorzichtiger en beslissingen daarover kunnen rationeel worden verantwoord. Het systeem beoogt bovendien bij te dragen aan toerekeningsbeslissingen die
als billijk worden ervaren, dat wil zeggen aansluiten bij hetgeen in de samenleving als
rechtvaardig wordt gevonden.
Hieronder wordt kort op de relevante factoren ingegaan aan de hand van het voorbeeld
van het onrechtmatige WAO-besluit en de dientengevolge gemiste toeslag.
A. Waarschijnlijkheid.45 Naast de lengte van de causale keten kan ook de voorzienbaarheid
hier een rol spelen. De koppeling van WAO-uitkering en toeslag op loon komt veel
voor en wordt doorgaans in een (collectieve) arbeidsovereenkomst geregeld. Zeker bij
algemeen verbindend verklaarde CAO’s kan de gestelde schade voor het bestuursorgaan dat het onrechtmatige WAO-besluit heeft genomen geen verrassing zijn. Dit
pleit voor eerder toerekenen.
B. Verwijderdheid.46 Het onrechtmatige WAO-besluit heeft als meest directe schadelijke
gevolg het niet of te laat uitbetalen van de WAO-uitkering. Door genoemde koppeling
is het derven van de toeslag wel te duiden als een ‘niet ver verwijderd’ schadelijk
gevolg. Het is in ieder geval niet een ‘ver verwijderd’ gevolg.
C. Aard van de aansprakelijkheid, strekking van de norm.47 Bij de WAO gaat het niet om een
verkeers- of veiligheidsnorm, evenmin om een norm ter voorkoming van zaaksschade,
doch om een norm die mede strekt ter voorkoming van vermogensschade (verzekering tegen inkomstenderving; de artikelen 6:95 en 6:96 BW). In zoverre is er dus minder reden tot toerekening.
D. Aard van de aansprakelijkheid, schuldgraad.48 Op grond van de rechtspraak van de Hoge
Raad geldt ten aanzien van overheidslichamen een pseudo risico-aansprakelijkheid. In
zoverre is er minder snel aanleiding de schadelijke gevolgen toe te rekenen. Dit zou
anders kunnen zijn in zogenaamde tegen-beter-weten-in-gevallen, of als opzet moet

45 Toerekening vindt eerder plaats indien het gevolg normaal, karakteristiek, typisch, niet uitzonderlijk of voor de hand liggend is, en juist minder indien het gevolg abnormaal is, niet karakteristiek, atypisch, uitzonderlijk, of buiten de lijn van de normale verwachting.
46 Eerder toerekenen als de schade het onmiddellijk, direct of dadelijk gevolg is van de onrechtmatige gedraging, neutraal bij een niet ver verwijderd gevolg, en minder snel toerekenen bij
een ver verwijderd of indirect gevolg.
47 Toerekening vindt eerder plaats indien het gaat om verkeers- of veiligheidsnormen die strekken tot bescherming van leven en gezondheid, en minder snel indien de norm (mede) strekt
tot voorkoming van zuivere vermogensschade en van immateriële schade. Daartussenin liggen
normen die (mede) strekken ter voorkoming van zaaksschade.
48 Eerder toerekenen bij opzettelijk toegebrachte schade, neutraal indien de schade aan schuld is
te wijten, en minder snel toerekenen indien de aansprakelijkheid niet op schuld, maar op risico
is gebaseerd.
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worden aangenomen, zoals bij het bewust misbruiken van een bevoegdheid (artikel 3:3
Awb). Indien bij het onrechtmatige WAO-besluit de aansprakelijkheid is gebaseerd op
risico-aansprakelijkheid, ligt het eisen van een strikter causaal verband in zoverre voor
de hand.
E. Aard van de aansprakelijkheid, aard van de activiteit.49 WAO-besluiten worden genomen door
bestuursorganen, die op professionele wijze (bedrijfsmatig) een publiekrechtelijke taak
uitoefenen. In zoverre is er aanleiding eerder de schade toe te rekenen, hetgeen in
beginsel voor alle – onrechtmatige – besluitvorming door bestuursorganen zal gelden.
F. Aard schade.50 Bij gemist loon of gemiste toeslag is sprake van overige vermogensschade,
dus in zoverre minder aanleiding voor toerekening.
G. Draagkracht.51 Bij bestuursorganen en de overheidslichamen waartoe zij behoren is steeds
sprake van een draagkrachtige laedens. Zeker indien daar een niet draagkrachtige gelaedeerde tegenover staat, zoals een werknemer die inkomen derft, is er in zoverre reden
de schade eerder toe te rekenen. Dit kan weer anders komen te liggen indien de schade
van de werknemer kan worden verhaald op de werkgever, hetgeen niet steeds het
geval zal zijn.52
Het is mogelijk dat de Centrale Raad van Beroep bij een benadering op grond van de
hiervoor genoemde factoren tot eenzelfde eindconclusie zou zijn gekomen over het antwoord op de vraag of de geclaimde schade kan worden toegerekend aan het onrechtmatige WAO-besluit als via het criterium ‘aard en strekking van het vernietigde besluit’.
Hantering van genoemde factoren biedt de mogelijkheid de rechtspraak inzake toerekening te nuanceren en inzichtelijker te maken.
3.3.

Verjaring

Bij de verjaring van rechtsvorderingen heeft de Centrale Raad van Beroep een resultaat
bereikt dat overeenkomt met de verjaring volgens het burgerlijk recht. Het is standaardjurisprudentie van de Centrale Raad van Beroep dat financiële aanspraken jegens de overheid op grond van het rechtzekerheidsbeginsel na een termijn van 5 jaren rechtens niet

49 Eerder toerekenen bij schade in de uitoefening van een bedrijf, neutraal bij schade door de
uitoefening van een beroep, en minder snel bij schade veroorzaakt in het kader van privéleven van particulieren.
50 Eerder toerekenen bij dood, letsel en zaakschade, neutraal bij vermogensschade bestaande uit
extra kosten en uitgaven, en minder snel toerekenen bij overige vermogensschade, waaronder
het verlies van winstmogelijkheden en immateriële schade.
51 Eerder toerekenen bij een draagkrachtige laedens en een WA-verzekering van de niet draagkrachtige gelaedeerde, en minder snel toerekenen bij een niet draagkrachtige laedens, een
schadeverzekering, of een draagkrachtige gelaedeerde.
52 Zie CRvB 28 augustus 2001, JB 2001/259 m.nt. GEvM, waarin de Raad constateert dat zijn
rechtspraak volledig aansluit bij die van de Hoge Raad in zijn uitspraak van 6 april 2001, NJ
2001, 333, inhoudend dat schade veroorzaakt door een – naar achteraf is gebleken – onjuist
arbeidsongeschiktheidsoordeel voor risico van de werkgever komt.
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meer afdwingbaar zijn.53 Deze lijn komt ten materiële overeen met toepassing van het
burgerlijk recht. Ook met betrekking tot de stuiting (artikel 3:317 en verder BW)54 en
het niet ambtshalve toepassen van het beginsel van verjaring (artikel 3:322, lid 1, BW)55
heeft de Centrale Raad van Beroep geoordeeld in overeenstemming met het burgerlijk
recht. De Centrale Raad van Beroep als hoogste ambtenarenrechter baseerde zich niet
uitdrukkelijk op een analogie met het burgerlijk recht, maar wees wel op ‘hetgeen zich
overigens in wetgeving en rechtspraak heeft ontwikkeld’ en stelde de verjaringstermijn
daarbij op vijf jaren.56 De Centrale Raad van Beroep als hoogste sociale zekerheidsrechter
heeft zich uitdrukkelijk gebaseerd op analoge toepassing van het BW door te overwegen
dat de vraag naar de verjaring van een vordering tot vergoeding van schade uit onrechtmatige daad ‘in beginsel beheerst wordt door de daarop betrekking hebbende bepalingen
van het Burgerlijk Wetboek’.57 Er wordt zo wel enige ruimte gelaten voor afwijkingen
van het burgerlijk recht in gevallen waarin de specifieke bestuursrechtelijke context van
een vordering daarom vraagt.Voor een directe toepassing van het Burgerlijk Wetboek is
ook hier niet gekozen. Gebruik makend van de flexibiliteit van een analoge toepassing
heeft de Centrale Raad van Beroep in de zojuist geciteerde uitspraak de aansluiting bij
het Burgerlijk Wetboek beperkt tot de verjaring van vorderingen ‘waarbij de verplichting
tot schadevergoeding niet berust op een administratiefrechtelijke bepaling maar is gebaseerd op een onrechtmatige daad van een bestuursorgaan.’
Hier verdient nog vermelding dat de Hoge Raad waar het betreft de (stuiting van de)
verjaring van bestuurlijke dwangsommen evenmin rechtstreeks het Burgerlijk Wetboek
toepast, doch de bepalingen van Boek 3 titel 11 BW overeenkomstig toepast.58 Dit gelet op
de ‘aard van de rechtsverhouding tussen een bestuursorgaan en degene die een bestuurlijke
dwangsom heeft verbeurd’. Niet uitgesloten kan worden dat de Hoge Raad bij vorderingen gebaseerd op rechtsbetrekkingen in het bestuursrecht ook andere titels en bepalingen
uit de boeken 3 en 6 van het Burgerlijk Wetboek op overeenkomstige wijze zal toepassen. Dit opent de mogelijkheid voor de hoogste (bestuurs)rechters om te komen tot een
gezamenlijke – van het burgerlijk recht afwijkende – invulling van hoofdstukken inzake
het bestuursrechtelijke schadevergoedingsrecht.
4.

Niet aansluiten bij het burgerlijk recht

Door middel van termen als ‘aansluiting zoeken bij’ en ‘oordelen op de voet van’ heeft de
Centrale Raad van Beroep de mogelijkheid willen openhouden om, waar dat nodig of
wenselijk is, van het burgerlijk recht af te wijken. Die afwijking kan soms zo ver gaan, dat

53
54
55
56

Zie CRvB 19 oktober 1995, JB 1995/311 en CRvB 20 januari 2000,TAR 2000, 40.
CRvB 3 januari 2002,TAR 2002, 82.
CRvB 19 oktober 1995, JB 1995/311.
CRvB 19 oktober 1995, JB 1996/11. Daarover B.P.M. van Ravels, Recente ontwikkelingen
op het gebied van het schadevergoedingsrecht in ambtenarenzaken,TAR 1996, p. 421-437.
57 CRvB 1 augustus 2000, JB 2000/260 onder verwijzing naar HR 28 oktober 1994, NJ 1995,
139 (Talma-Friesland).
58 HR 28 juni 2002, JB 2002/265 (met name r.o. 3.4.4).
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niet meer kan worden gesproken van ‘aansluiten’.Veelbesproken is het afwijkende oordeel
van de Centrale Raad van Beroep over de vergoeding van advocaatkosten in de bezwaarfase. Hier heeft de wetgever inmiddels ingegrepen en de burgerlijke rechter buiten spel
gezet. Op een ander terrein waar de Centrale Raad van Beroep bewust van het burgerlijk
recht afweek, de aansprakelijkheid van de werkgever bij dienstongevallen, heeft de Raad
recent alsnog de analogie met het Burgerlijk Wetboek gezocht. Dat onderwerp komt in
paragraaf 5 aan de orde.
4.1.

Kosten van de bestuurlijke voorprocedure

Anders dan de Hoge Raad59 is de Centrale Raad van Beroep van oordeel dat genoemde
kosten slechts voor vergoeding in aanmerking komen, indien het primaire besluit ‘tegenbeter-weten-in’ onrechtmatig is genomen.60 De Centrale Raad van Beroep eist een gekwalificeerde onrechtmatige daad. De Raad aanvaardt onder omstandigheden dat een primair
besluit weliswaar in strijd is met de wet en dus onrechtmatig, doch dat er geen termen
zijn voor vergoeding van advocaatkosten, aangezien het bestuursorgaan bij dat besluit niet
een standpunt heeft ingenomen waarvan hij de onhoudbaarheid kende, dan wel redelijkerwijs diende te kennen.61
De lijn van de Centrale Raad van Beroep in dezen is gevolgd door de Afdeling bestuursrechtspraak. Inmiddels is genoemde materie geregeld in de Wet kosten bestuurlijke voorprocedures,62 waarin de regering heeft gekozen voor een variant van de lijn van de Raad.
5.

Aansluiting bij de contractuele aansprakelijkheid in het arbeidsrecht

In het ambtenarenrecht worden aan de bestuursrechter ook geschillen over schadevergoeding voorgelegd waarbij de schade niet het gevolg is van een besluit maar wel verband
houdt met de ambtelijke rechtsverhouding. Het ambtenarenrecht kent immers een ruimere categorie van voor beroep vatbare zuivere schadebesluiten. Het gaat in dergelijke
gevallen vaak om schade die is veroorzaakt door een bedrijfsongeval of gezondheidsschade
bij de ambtenaar als gevolg van de uitoefening van zijn werkzaamheden. In de loop van
de jaren negentig leek de Centrale Raad van Beroep in deze gevallen nauwe aansluiting
te zoeken bij de figuur van de onrechtmatige daad. Recent heeft de Raad zijn beoordelingsnorm over deze vormen van schade opnieuw geformuleerd en aansluiting gezocht
bij de regeling voor de civiele arbeidsovereenkomst. Hij overwoog naar aanleiding van
een geval waarin een ambtenaar bij een zoekactie naar een voortvluchtige patiënt ten val
was gekomen:

59 HR 17 november 1989 (Velsen/De Waard), NJ 1990, 746 en nadien bevestigd in o.a. HR
17 december 1999 (Groningen/Raatgever), NJ 2000, 88.
60 CRvB 24 januari 1995, AB 1995, 233. Zie ook CRvB 18 juni 1996, AB 1997, 97, CRvB
27 mei 1997,AB 1997, 327.
61 CRvB 16 april 1999, JB 1999/126 waarmee uitdrukkelijk wordt afgeweken van de rechtspraak van de Hoge Raad, blijkend uit HR 20 februari 1998 (Broeder/Staat),AB 1998, 231.
62 Wet van 24 januari 2002, Stb. 2002, 55 in werking getreden op 12 maart 2002.
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“Voorzover zulks niet reeds voortvloeit uit de op de ambtenaar van toepassing
zijnde rechtspositionele voorschriften heeft de ambtenaar recht op vergoeding
van de schade die hij lijdt in de uitoefening van zijn werkzaamheden, tenzij
het betrokken bestuursorgaan aantoont dat het zijn verplichtingen is nagekomen de werkzaamheden van de ambtenaar op zodanige wijze in te richten,
alsmede voor het verrichten van die werkzaamheden zodanige maatregelen te
treffen en aanwijzingen te verstrekken als redelijkerwijs nodig is om te voorkomen dat de ambtenaar in de uitoefening van zijn werkzaamheden schade
lijdt, of aantoont dat de schade in belangrijke mate het gevolg is van opzet of
bewuste roekeloosheid van de ambtenaar.”63
Hiermee sluit de Centrale Raad van Beroep aan bij de norm die art. 7:658 BW geeft voor
de civielrechtelijke arbeidsverhouding. De werkgever is jegens de ambtenaar in beginsel
aansprakelijk voor de in de uitoefening van diens werkzaamheden door hem geleden
schade. De werkgever kan aan deze aansprakelijkheid ontkomen indien hij aantoont dat
hij de genoemde maatregelen ter voorkoming van schade heeft genomen of de schade in
belangrijke mate het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de ambtenaar. De
bewijslast voor het voldoen aan deze zorgplicht ligt dus, net als in het civiele arbeidsrecht,
bij de werkgever. Om deze aansluiting bij de regeling voor de civiele arbeidsovereenkomst mogelijk te maken, moest de Centrale Raad van Beroep de hobbel van art. 7:615
BW nemen, waarin is bepaald dat de titel over de arbeidsovereenkomst niet van toepassing is op ambtenaren, tenzij bepalingen uit die titel uitdrukkelijk van toepassing zijn verklaard door partijen of bij wet of verordening. Blijkbaar is de Centrale Raad van Beroep
in 2000 ondanks die bepaling toch overgegaan tot analoge toepassing van art. 7:658 BW.
De voorheen bestaande discrepantie tussen de aansprakelijkheid van de overheidswerkgever en de civielrechtelijke werkgever had tot kritiek geleid.64 Onder de oude jurisprudentie maakte de Centrale Raad van Beroep onderscheid tussen gevallen waarin de schade
was veroorzaakt door een bedrijfsongeval tijdens werkzaamheden met gereedschap en
machines, waarvoor de werkgever in beginsel aansprakelijk was, tenzij hij de meest doelmatige veiligheidsvoorzieningen had getroffen,65 en gevallen waarin geen gebruik was
gemaakt van gereedschap of machines, die onder de hoofdregel van de schuldaansprakelijkheid uit onrechtmatige daad vielen.66 Ook gevallen waarin de schade het gevolg was
van omstandigheden waaronder de ambtenaar jarenlang had moeten werken, viel onder
de hoofdregel van deze schuldaansprakelijkheid.67 In die oude jurisprudentie sloot de

63 CRvB 22 juni 2000, JB 2000/232 m.nt. GEvM.
64 Zie Van Maanen in zijn noot in JB 1999, 306 en B.J. Schueler, Schadevergoeding voor ambtenaren onder de Awb,TAR 1998, p. 325-341, i.h.b. p. 337-339 en de daar genoemde literatuur,
waaronder met name A. Rijlaarsdam, De Centrale Raad van Beroep wijst risico-aansprakelijkheid en volledige schadevergoeding af bij dienstongevallen,TAR 1997, p. 550-555.
65 CRvB 9 december 1993, TAR 1994, 34; CRvB 17 maart 1994, TAR 1994, 106 en CRvB
11 november 1999, JB 1999/306 m.nt. GEvM.
66 CRvB 13 februari 1997,TAR 1997, 59.
67 CRvB 15 december 1994,TAR 1995, 42.
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Centrale Raad van Beroep aan bij de figuur van de onrechtmatige daad, terwijl aansluiting bij het contractenrecht inhoudelijk meer voor de hand ligt. De analoge toepassing
van art. 7:658 BW is naar onze mening gerechtvaardigd in het licht van gelijke behandeling van ambtenaren en arbeidscontractanten. Waar het gaat om schade in de uitoefening
van de werkzaamheden, is er geen goede reden voor een categorische ongelijke behandeling, zoals die onder de oude jurisprudentie bestond.
6.

Waarom aansluiting bij het burgerlijk recht?

In de aan het begin van deze bijdrage geciteerde principiële uitspraak uit 1995 overwoog
de Centrale Raad van Beroep dat op grond van de geschiedenis van art. 8:73 Awb zoveel
mogelijk aansluiting dient te worden gezocht bij het burgerlijk schadevergoedingsrecht.
Uit de geschiedenis van art. 8:73 Awb kan inderdaad een argument worden afgeleid voor
de aansluiting bij het burgerlijk recht. Bij de toepassing van de voorlopers van deze bepaling (art. 60 Wet Arbo (oud) en 99 lid 3 en art. 58b Wet op de RvS (oud)) werd vaak niet
aangesloten bij het burgerlijk recht hoewel het CBB daar meer toe neigde dan de Afdelingen van de Raad van State. Ook de Centrale Raad van Beroep als ambtenarenrechter,
oordelend op beroepen tegen zuivere schadebesluiten, zocht geen principiële aansluiting
bij het burgerlijk recht. Maar uit de parlementaire geschiedenis van de Awb moet worden
afgeleid dat deze rechtsverscheidenheid met de komst van art. 8:73 Awb zou moeten
worden bijgestuurd in de richting van rechtseenheid.
In de memorie van toelichting bij art. 8:73 Awb wordt gesteld dat met deze bepaling geen
wijziging wordt beoogd van het geldende, materiële schadevergoedingsrecht. Daardoor
zou de indruk gewekt kunnen zijn dat de verschillen, zoals die bestonden vóór de Awb
tussen de rechterlijke instanties, in stand zouden blijven. Daar staat tegenover dat de
memorie van antwoord de uitspraak bevat dat de bestuursrechter dezelfde criteria voor
aansprakelijkheid zal hanteren als die de burgerlijke rechter hanteert.68 Dat ligt ook erg
voor de hand omdat de wetgever met art. 8:73 Awb de weg naar de burgerlijke rechter
niet heeft willen afsluiten en de burger de keuze heeft willen bieden om in een civiele in
plaats van een bestuursrechtelijke procedure schadevergoeding te eisen. In zo een op dubbele competentie gebaseerd stelsel zijn de verschillende rechters vrijwel genoodzaakt om
zoveel mogelijk te streven naar harmonisatie van de materiële criteria.
In theorie had dat ook kunnen betekenen dat de burgerlijke rechter aansluiting zou hebben gezocht bij de criteria die de bestuursrechters hanteerden vóór de Awb, maar erg
realistisch was het niet om dat te verwachten. De aansprakelijkheid voor schade ten
gevolge van onrechtmatige besluiten was veel verder uitgewerkt in de jurisprudentie van
de Hoge Raad dan in de jurisprudentie van de Afdelingen van de Raad van State. Een
omgekeerde aansluiting lag wat dat betreft niet voor de hand. De Centrale Raad van
Beroep had een genuanceerde aansprakelijkheidsjurisprudentie tot ontwikkeling gebracht
in het ambtenarenrecht, maar de burgerlijke rechter kon daarbij geen aansluiting zoeken.

68 PG Awb II, p. 474 en PG Awb II, p. 476. Zie ook in gelijke zin minister Hirsch Ballin, PG
Awb II, p. 479-480.
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In de jurisprudentie van de Hoge Raad werden op een aantal essentiële punten consequenties verbonden aan de competentieverdeling tussen bestuursrechter en burgerlijke
rechter. Met de leer van de formele rechtskracht en met de regel dat met de vernietiging
van een besluit de onrechtmatigheid en de schuld in beginsel zijn gegeven, voorkomt de
burgerlijke rechter dat hij de grens overschrijdt en oordelen geeft die aan de bestuursrechters zijn voorbehouden. In de jurisprudentie van de ambtenarenrechter was deze competentieverdeling uiteraard niet verdisconteerd. De ambtenarenrechter hanteerde de regel
van de formele rechtskracht niet en ging ervan uit dat een niet-bestreden besluit nog wel
tot aansprakelijkheid kon leiden, indien dat besluit evident in strijd met het recht of volstrekt onhoudbaar was. Overigens was de aansprakelijkheidsjurisprudentie van de ambtenarenrechter gebaseerd op een redelijkheidstoets. Zij was niet gebaseerd op of ingekaderd
in de criteria van het Burgerlijk Wetboek.Van de burgerlijke rechter kon moeilijk worden
verlangd dat hij de gronden voor overheidsaansprakelijkheid buiten het Burgerlijk Wetboek
zou gaan zoeken. De ambtenarenrechter had zich wellicht een aparte status kunnen veroorloven, maar dat is inmiddels een gepasseerd station, nu de Hoge Raad heeft geoordeeld dat ambtenaren de burgerlijke rechter kunnen benaderen voor schadevergoeding
waarover een bestuursrechtelijke procedure tegen een zuiver schadebesluit kan worden
gevolgd.69 Het Changoe-arrest (waarin was geoordeeld dat deze weg voor ambtenaren
niet openstond)70 is dus achterhaald door het arrest Groningen-Raatgever (waarin burgers in
het algemeen de keuze wordt gelaten om de burgerlijke rechter te benaderen).71 Overigens
zou een apart aansprakelijkheidsrecht voor ambtenaren de Centrale Raad van Beroep in
een lastige situatie hebben gebracht, omdat hij in het sociale zekerheidsrecht toch al moest
afstemmen op de burgerlijke rechter.
Het was al met al onvermijdelijk dat de bestuursrechters aansluiting zouden zoeken bij de
aansprakelijkheidscriteria van de burgerlijke rechter.
7.

Conclusie

De Centrale Raad van Beroep heeft op een aantal cruciale momenten principiële stappen
gezet in het kader van het schadevergoedingsrecht. Met de erkenning van het zuivere
schadebesluit, de aansluiting bij de regel dat met de vernietiging ook de onrechtmatigheid is gegeven, de pseudo risico-aansprakelijkheid voor vernietigde of herroepen besluiten, de genuanceerde benadering van aansprakelijkheid voor primaire besluiten, de aansluiting bij de leer van de formele rechtskracht en de analoge toepassing van belangrijke
noties van werkgeversaansprakelijkheid heeft de jurisprudentie van de Centrale Raad van
Beroep een belangrijke bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van dit rechtsgebied. Door
de gelijktijdige afstemming met de jurisprudentie van de Afdeling bestuursrechtspraak en
het CBB is bij de ontwikkeling van de genoemde leerstukken een behoorlijke mate van

69 HR 15 november 2002, RvdW 2002, 186 (Staat-Zevenbergen).
70 HR 28 februari 1992,AB 1992, 301 m.nt. FHvdB.
71 HR 17 december 1999 AB 2000, 89 m.nt. PvB.
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rechtseenheid bereikt. Ook ten aanzien van een aantal kleinere onderwerpen is dit resultaat bereikt (wettelijke rente, verjaring, immateriële schade).
Op een aantal punten lijkt de Centrale Raad van Beroep een eigen weg in te slaan, waarbij met name de gehanteerde causaliteitsleer opvalt. Het is op dit moment nog niet duidelijk in hoeverre dit zal leiden tot wezenlijke divergentie. Evenmin is duidelijk waarom
de Centrale Raad van Beroep een eigen causaliteitsleer zou moeten ontwikkelen. Naar
onze mening zou een aansluiting bij de civielrechtelijke leer van de redelijke toerekening
op het terrein van de Centrale Raad van Beroep heel goed mogelijk zijn en een heldere
rechtsontwikkeling bevorderen.
Een korte historische terugblik op de periode rond de invoering van de Awb, heeft laten
zien dat de Centrale Raad van Beroep, net als de overige bestuursrechters, weinig keuze
had om van aansluiting bij het civiele recht af te zien. De gedwongen aansluiting was
vooral een consequentie van de door de wetgever aan de burger gelaten keuzevrijheid.
Als de burger zijn eis bij verschillende rechters mag neerleggen, worden die rechters
genoodzaakt hun aansprakelijkheidsregels te harmoniseren. Zo is het begrijpelijk dat de
Centrale Raad van Beroep ook de minder aantrekkelijke onderdelen van het civielrechtelijke aansprakelijkheidsrecht heeft overgenomen.
De pseudo risico-aansprakelijkheid voor vernietigde besluiten werd overgenomen. De
regel dat met de vernietiging van een besluit gegeven is dat de onrechtmatige daad aan
het overheidslichaam kan worden toegerekend op grond van schuld of risico, wordt in de
jurisprudentie consequent toegepast. Op het terrein van de Centrale Raad van Beroep
kunnen met behulp van de figuur van eigen schuld of risico nuances worden aangebracht
die een behoorlijk tegenwicht bieden aan de hardheid van de pseudo risico-aansprakelijkheid.
De genuanceerde jurisprudentie van de ambtenarenrechter moest gedeeltelijk wijken voor
de zwart-wit benadering van de leer van de formele rechtskracht. Het rigide karakter van
deze leer wordt in het huidige stelsel gerechtvaardigd door de behoefte aan een heldere
competentieverdeling tussen burgerlijke rechter en bestuursrechter. Maar er zijn minder
redenen voor omarming van de leer van de formele rechtskracht als de bestuursrechter op
enig moment exclusief bevoegd wordt om te oordelen over aansprakelijkheid voor onrechtmatige besluiten. Dat die situatie gaat komen, ligt voor de hand en vanaf dat moment zou
de bestuursrechter meer genuanceerde wegen kunnen inslaan dan de Hoge Raad kon
doen. Intussen lijkt de Centrale Raad van Beroep daar al voorzichtig mee te beginnen,
want de muur van de formele rechtskracht begint hier en daar al wat scheurtjes te vertonen.
Als een exclusieve rechtsgang voor schadevergoeding bij de bestuursrechter lang op zich
laat wachten, ontwikkelt de jurisprudentie van de bestuursrechter zich noodgedwongen
steeds verder volgens de rechtlijnige leer van de Hoge Raad. De weg terug, met de
mogelijkheid voor de bestuursrechtelijke nuance, zal dan moeilijker zijn. Hopelijk komt
het keerpunt snel in zicht.
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8.

Enkele strafrechtelijke begrippen en beginselen in
de rechtspraak van de Centrale Raad van Beroep
L.J.J. Rogier *

1.

Inleiding

Soms hanteert de Centrale Raad van Beroep in zijn jurisprudentie strafrechtelijke begrippen en beginselen. Dat gebeurt met name in zaken waarin bestuurlijke boetes worden
opgelegd. De Raad huldigt, zoals bekend, de opvatting dat het opleggen van een bestuurlijke boete is aan te merken als een criminal charge in de zin van artikel 6 EVRM.1 Daaruit
vloeit voort dat strafrechtelijke begrippen en beginselen die voorkomen in het EVRM
en in de jurisprudentie van het EHRM van directe betekenis zijn voor bestuurlijke boetezaken waarover de Raad heeft te oordelen. Niet vanzelfsprekend is daarentegen dat ook
nationale strafrechtelijke begrippen en beginselen door de Raad in voorkomende gevallen analoog wordt toegepast. Immers met de toepasselijkheid van het verdragsrechtelijke
strafrecht is niet tegelijk het nationale strafrecht van toepassing op de bestuurlijke boete.
Er zijn derhalve twee bronnen waaruit de Raad kan putten om de betekenis van de door
hem gehanteerde strafrechtelijke begrippen en beginselen te duiden. De betekenis van de
strafrechtelijke begrippen en beginselen in verdragen wordt bepaald door het verdragsrecht. Daarbij is uitgangspunt dat de Raad de verdragsrechtelijke interpretaties volgt.Anderzijds kunnen er begrippen aan de orde zijn die louter aan het nationaal-strafrechtelijke
begrippenarsenaal zijn ontleend. Daarbij bestaat geen dwingende eis dat de nationaalstrafrechtelijke interpretatie door de Raad wordt gevolgd.
Men kan zich afvragen of de betekenis van begrippen en beginselen in het strafrecht en
het bestuursrecht wel dezelfde moet zijn. Remmelink is van oordeel dat juist wanneer
men elk rechtsgebied de volle vrijheid laat om zo goed mogelijk aan zijn functie te beantwoorden en daarmee disharmonieën accepteert, men de eenheid van het recht dient.
Deze is volgens hem immers daarin gelegen dat de rechtsgebieden tezamen, elk op een
zo efficiënt mogelijke wijze, een rechtvaardige ordening van de samenleving kunnen nastreven.2 Hij bekent zich daarmee tot ‘autonomen’.3 Corstens daarentegen pleit voor
heteronomie. Zoals het strafrecht in zijn begripsvorming zo veel mogelijk moet aansluiten bij het recht ter sanctionering waarvan het strekt, zo zou het volgens hem de voorkeur verdienen dat in een bestuursrechtelijke regeling van de bestuursboete wordt verwe*
1
2
3
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zen naar de strafrechtelijke regeling van algemene leerstukken of zonder uitdrukkelijke
verwijzing dit aan de rechter wordt overgelaten.4
Naar nationaal recht bestaan er veel overeenkomsten tussen bestuursrecht en strafrecht,
maar er zijn ook verschillen. Groenhuijsen schrijft dat het ‘strakke onderscheid’ tussen
strafrecht en bestuursrecht historisch gezien tamelijk sterke papieren heeft. Hij ziet drie
principiële verschillen:
Ten eerste was er een saillant verschil in ontwikkeling.Aangezien straffen werden beschouwd
als de meest vergaande aantasting van de rechten en vrijheden van burgers, werd het strafrecht omgeven met rechtswaarborgen die elders onbekend waren. Vooral het legaliteitsbeginsel (nulla poena) en een stelsel van gedetailleerde wettelijke regels in combinatie met
de zogenoemde ‘procesverplichting’ tekende dit aparte karakter van strafrechtelijke interventies. Het tweede wezenlijke verschil heeft betrekking op de handelende actoren. Het
strafrecht was met name gericht op de rechter, terwijl in het bestuursrecht de administratie
werd gezien als de belangrijkste normadressaat. En ter derde was er sprake van een fundamenteel verschil in doel of karakter.5
In deze bijdrage wordt bezien of de Raad aan strafrechtelijke begrippen en beginselen
dezelfde inhoud en betekenis toekent als de strafrechter of dat daarbij de hiervoor
genoemde verschillen zichtbaar worden. Het lijkt interessant om na te gaan in welke
gevallen de Centrale Raad de strafrechtelijke interpretaties volgt en in welke gevallen niet
en wat daarvoor de redenen zijn. Het gaat hier dus om interne rechtsvergelijking.
Mede omdat de toegemeten ruimte beperkt was, konden slechts enkele materieelrechtelijke begrippen en beginselen aan een onderzoek worden onderworpen. Procesrechtelijke
begrippen en beginselen komen derhalve niet aan bod. Het onderzoekskader is bovendien beperkt tot gevallen waarin sprake was van het opleggen van boetes. Daarmee is het
derde verschil van Groenhuijsen geneutraliseerd. Er is geen verschil in doel; het gaat in
beide gevallen om punitieve sancties. De intrekking of wijziging van een aanspraak op
financiële middelen is buiten beschouwing gelaten. Hoewel ook deze sanctie in de rechtspraak wordt beschouwd als een criminal charge6 bestaat er, gelet op artikel 5.4.1.1, tweede
lid, van het Voorontwerp Algemene wet bestuursrecht Vierde tranche, waarin deze sanctie
uitdrukkelijk niet als een bestuurlijke boete wordt aangemerkt, op z’n minst verschil van
inzicht over de aard van beide sancties.7 Ten slotte is het denkbaar dat er strafrechtelijke
begrippen en beginselen in de jurisprudentie van de Raad te vinden zijn die geen
betrekking hebben op een boete. Ook deze blijven hier buiten beschouwing.
Bezien worden achtereenvolgens het lex certa-gebod, het gebod dat een regel waarop een
strafsanctie staat duidelijk moet zijn geformuleerd; de lex mitior-regel, de regel dat een
latere en lichtere strafbepaling voorgaat op de eerdere zwaardere bepaling; het leerstuk

4
5

6
7

G.J.M. Corstens, Bestuurlijke boeten in de vierde tranche Awb, NJB 2000, p. 1185 e.v.
M.S. Groenhuijsen, Het vooronderzoek in strafzaken. Algemeen deel. In: M.S. Groenhuijsen en
G. Knigge (red.) Het vooronderzoek in strafzaken, Onderzoeksproject Strafvordering 2001,
tweede interimrapport, Gouda Quint, Deventer 2001, p. 24.
Zie o.a.ABRvS 25 maart 1999,AB 1999, 229 m.nt.Vermeulen.
Commissie wetgeving algemene regels van bestuursrecht,Voorontwerp Algemeen wet bestuursrechtVierde tranche, Sdu, Den Haag 1999, p. 120-121.
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van de ‘voortgezette handeling’ in relatie tot dat van het ‘voortdurend delict’, waarbij van
meerdere dan wel van één handeling sprake is en het evenredigheidsbeginsel, waarbij de
verhouding tussen de hoogte van de boete en de andere factoren aan de orde is.
2.

Lex certa-gebod

Het lex certa-gebod is en uitwerking van het rechtszekerheidsbeginsel. Het houdt de plicht
in voor de wetgever om wettelijke bepalingen zo nauwkeurig mogelijk te omschrijven.
Voor het strafrecht bepalen artikel 1, eerste lid, WvSr en artikel 16 Grondwet gelijkluidend: “Geen feit is strafbaar dan uit kracht van een daaraan voorafgegane wettelijke strafbepaling”.Vage en te complexe delictomschrijvingen leiden tot rechtsonzekerheid en bieden onvoldoende mogelijkheid voor een succesvolle vervolging, omdat burgers kunnen
aanvoeren dat zij op zo’n bepaling hun gedrag niet konden afstemmen.8 Toch kan de
wetgever aan dit verbod niet altijd voldoen. In de woorden van de Hoge Raad:
“In deze voorschriften ligt onder meer het zogenaamde bepaaldheidsgebod
besloten. Dit houdt in dat de burger moet kunnen weten ter zake van welke
gedragingen hij kan worden gestraft. De rechtszekerheid eist dit.Van de wetgever mag worden verlangd dat hij met het oog daarop op een zo duidelijk
mogelijke wijze delicten omschrijft. Daarbij moet niet uit het oog worden verloren dat de wetgever soms met een zekere vaagheid, bestaande in het bezigen
van algemene termen, delicten omschrijft om te voorkomen dat gedragingen
die strafwaardig zijn buiten het bereik van de delictsomschrijving vallen. Die
vaagheid kan onvermijdelijk zijn, omdat niet altijd te voorzien is op welke wijze de te beschermen belangen in de toekomst zullen worden geschonden en
omdat, indien dit wel is te voorzien, delictsomschrijvingen anders te verfijnd
worden met als gevolg dat de overzichtelijkheid wegvalt en daarmee het
belang van de algemene duidelijkheid van de wetgeving schade lijdt.”9
De uitleg van de hoogste strafrechter over het lex certa-gebod is derhalve nogal ruimhartig. De Centrale Raad lijkt daar niet voor onder te doen.Voordat artikel 71a, eerste lid,
van de WAO bij de Veegwet SZW 1998 was aangepast, kwam de Centrale Raad in een
geschil over het opleggen van een boete door het Lisv aan een aantal werkgevers, omdat
deze niet tegelijk met de aangifte van arbeidsongeschiktheid van hun werknemers een
reïntegratieplan hadden overgelegd, te oordelen over de duidelijkheid van deze bepaling.
Tot 1 januari 1998 luidden de leden 1 en 2 van artikel 71a WAO als volgt:
“1. Gelijktijdig met de aangifte van arbeidsongeschiktheid, bedoeld in artikel 38,
eerste lid van de Ziektewet, overlegt de werkgever aan het Landelijk instituut
8
9
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Remmelink, a.w. p. 486.
HR 31 oktober 2000, 1999, NJ 2001/14; Rawb 2001, 41 m.nt. Jansen. Zie ook O.J.D.M.L.
Jansen, De dynamiek van het publiekrechtelijke sanctierecht, Preadvies NJV 2002-1 Kluwer
Deventer 2002, p. 167-255, i.h.b. p. 194.

179

2.

jubileumboek CRvB 25-03-2003 17:54 Pagina 180

Centrale Raad van Beroep 1903-2003

sociale verzekeringen een door hem in overleg met de werknemer opgesteld
adequaat reïntegratieplan ten behoeve van de herintreding van de werknemer
in het arbeidsproces. (…)
2. Indien de werkgever de verplichting bedoeld in het eerste lid, zonder deugdelijke grond niet, of niet behoorlijk is nagekomen, legt het Landelijk instituut
sociale verzekeringen hem een boete op van ƒ 1000.”
Artikel 38, eerste lid, van de ZW luidde voor zover van belang:
“De werkgever van de verzekerde die bij ongeschiktheid tot het verrichten
van zijn arbeid wegens ziekte recht heeft op loon doet, uiterlijk op de eerste
dag nadat de ongeschiktheid van die werknemer dertien weken heeft geduurd,
aangifte van die ongeschiktheid bij het Landelijk instituut sociale verzekeringen.”
De rechtbank Den Haag had eerder in een vergelijkbare zaak geoordeeld dat artikel 71a,
eerste lid, van de WAO onvoldoende duidelijk alsmede ondubbelzinnig was.10 Hoewel de
rechtbank op zichzelf niet betwijfelde dat met het artikel was beoogd de werkgever te
verplichten uiterlijk op de eerste dag dat de betrokken werknemer dertien weken arbeidsongeschikt was, een reïntegratieplan in te dienen, was zij toch van oordeel dat deze
bedoeling onvoldoende duidelijk en ondubbelzinnig in deze bepaling was verwoord. De
letterlijke tekst riep immers slechts een verplichting tot het indienen van een reïntegratieplan gelijktijdig met de aangifte van arbeidsongeschiktheid in het leven. Daarbij nam de
rechtbank in aanmerking dat in eerdergenoemde Veegwet was erkend dat de bedoeling
niet zonneklaar volgde uit de tekst van het artikel. De Centrale Raad daarentegen is van
oordeel dat aan de verwijzing in artikel 71a, eerste lid, WAO naar artikel 38, eerste lid,
ZW geen andere betekenis kan worden toegekend dan dat van een te late indiening
sprak is, indien de in artikel 38, eerste lid, ZW genoemde termijn is verstreken. Mede
gelet daarop is de Raad tevens van oordeel dat artikel 71a, eerste lid,WAO op welk overtreding het tweede lid van dit artikel een boete van ƒ 1000 stelde, aan het vereiste voldoet
dat sprak moet zijn van een duidelijke en ondubbelzinnige verplichting.11
2.1.

EVRM

Afgezien van het feit dat men met de Raad van mening kan verschillen over de letterlijke
interpretatie van artikel 71a, eerste lid, WAO12, dient te worden vastgesteld dat de Raad
10 Rechtbank Den Haag 23 december 1998, Rawb 1999, nr. 70 m.aant. O.J.D.M.L. Jansen.
11 CRvB 27 april 2000, Rawb 2001, nr. 26 m.aant. O.J.D.M.L.Jansen, JB 2000/167, USZ
2000/137 m.nt. BB, RSV 2000/143 en AB 2000/342 m.nt. FP.
12 Jansen wijst er in zijn aantekening genoemd in voorgaande noot terecht op dat strikt genomen de werkgever die niet gelijktijdig met de aangifte van de arbeidsongeschiktheid van zijn
werknemer (ziekteaangifte) maar wel binnen 13 weken na de eerste ziektemelding een reïntegratieplan aanbiedt, in strijd met de bedoeling van de wetgever beboetbaar is. En de werkgever die gelijktijdig met deze ziekteaangifte maar te laat het reïntegratieplan aanbiedt, is in
strijd met de bedoeling van de wetgever niet beboetbaar.
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met de eisen van duidelijkheid en ondubbelzinnigheid bedoelt dat de bepaling dient te
voldoen aan het lex certa-vereiste, dat onderdeel is van het legaliteitsvereiste, zoals opgenomen in artikel 16 Grondwet en artikel 1WvSr. De Raad onderbouwt verder niet waarop
dat oordeel is gebaseerd, maar uit hetgeen door partijen in het geding was aangevoerd
kan worden afgeleid, dat het oordeel van de Raad ‘dienaangaande’ betrekking had op de
boeteprocedure in artikel 71, tweede lid,WAO. Daarop is artikel 6 EVRM van toepassing.
Er was derhalve sprake van een criminal charge in de zin van dat artikel. Daarvoor gelden
de eisen die uit het legaliteitsbeginsel van artikel 7 EVRM voortvloeien, zoals dat het
strafbare feit clearly defined in law moet zijn.13 Het lex certa-vereiste is hier dus niet gebaseerd op de nationale strafwet maar op het EVRM. En aan een law in de zin van het
EVRM is onder meer de eis van forseeability verbonden. Deze eis houdt in dat “the citizen
must be able to forsee the consequences which a given action may entail.”14 Daarbij wordt niet
alleen gekeken naar de wettekst maar ook naar de uitleg die daaraan in de jurisprudentie
is gegeven. Dat laatste is op z’n minst curieus, omdat als jurisprudentie de vereiste duidelijkheid moet geven, het onduidelijk is hoe het staat met de wetmatigheid in de zin van
het EVRM van nieuwe, pas afgekondigde wetgeving.15 Dat geldt te meer voor wetgeving
die – zoals in het onderhavige geval – voor meerdere uitleg vatbaar is. Door het EHRM
wordt grote waarde gehecht aan de tekst van de wet zelf. In dat licht lijkt een uitleg zoals
door de Raad gegeven, die verwijst naar de betekenis van artikel 71, eerste lid, WAO in
onderlinge samenhang met artikel 38, eerste lid, ZW minder goed verdedigbaar. In het
licht van de uitleg die het EHRM geeft aan de betekenis van het lex certa-vereiste in artikel 7 EVRM is het oordeel van de die de Raad in het onderhavige geval derhalve aanvechtbaar.
3.

Lex mitior-regel

Een andere uit het legaliteitsbeginsel voortvloeiend vereiste is dat bij verandering van de
wetgeving na het tijdstip waarop het feit is begaan, de voor de verdachte gunstigste bepalingen worden toegepast (art. 1, tweede lid,WvSr). Artikel 15, eerste lid, derde volzin van
het Internationaal verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten (IVBPR) formuleert
deze lex mitior-regel als volgt: “Indien, na het begaan van het strafbare feit de wet mocht
voorzien in de oplegging van een lichtere straf, dient de overtreder daarvan te profiteren.”
In een aantal gevallen was de Centrale Raad van oordeel dat deze regel ook van toepassing was bij het opleggen van een bestuurlijke boete. In één geval was een boete van
ƒ 1000 opgelegd op grond van artikel 38, vierde lid, Zw, zoals het artikel aanvankelijk
dwingend voorschreef. Nadat op bezwaar was beslist maar nog voordat de rechtbank over
de zaak een oordeel gaf, was het artikel gewijzigd waarbij de mogelijkheid was gecreëerd

13 EHRM 25 mei 1993, Series A, no. 260-A (Kokkinakis v. Greece).
14 EHRM 26 april 1979, NJ 1980, 146 m.nt. Alkema (Sunday Times) en EHRM 25 februari
1992, Series A, no. 226-A (Andersson).
15 Vgl. M.J.C.Visser, Zorgbepalingen in het strafrecht, diss. UM, Gouda Quint, Deventer 2001,
p. 88.
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om een lichtere sanctie op te leggen dan ƒ 1000. De Raad oordeelde dat artikel 15
IVBPR meebrengt:
“dat de rechter in het kader van het beroep tegen een besluit waarbij een
bestuurlijke boete is opgelegd moet bezien of dat besluit in overeenstemming
is met een na het begaan van de overtreding tot stand gekomen regeling waarbij is voorzien in het opleggen van een lichtere straf. Dit geldt ook indien de
strafverlichting is totstandgekomen tijdens de beroepsprocedure bij de rechter.”
Kort na deze uitspraak kwam de Raad te oordelen over de werking van het verdragsartikel bij verzuimregistraties in de zin van artikel 13 Besluit toepassing bestuurlijke boeten
Coördinatiewet Sociale Verzekering. Al eerder had de Raad zo’n verzuimregistratie aangemerkt als ‘een noodzakelijke voorwaarde voor het kunnen nemen van een boetebesluit
op basis van een of meer eerdere verzuimen’.16 In deze uitspraak overwoog de Raad niet
alleen ‘dat hij een verzuimregistratie aanmerkt als een punitieve sanctie’ maar ook dat ‘hij
hiervan uitgaande in het licht van artikel 15, lid 1, derde volzin van het IVBPR geen
beletsel aanwezig acht de in deze gedingen aan de orde zijnde registraties te toetsen aan
artikel 13’ van het hiervoor genoemde Besluit toepassing bestuurlijke boeten Coördinatiewet Sociale Verzekering, dat eerst in werking was getreden nadat in eerste aanleg door de
rechtbank over de litigieuze registraties was geoordeeld.17 Op grond van dat artikel blijft,
in tegenstelling tot daarvoor, bij een niet volledige loonopgave niet alleen een boete maar
ook een verzuimregistratie achterwege.
In een uitspraak van bijna een jaar daarna licht de Raad uitvoeriger toe waarom hij artikel 15 IVBPR bij punitieve sancties van toepassing acht. In dat geval was op grond van
het toenmalige artikel 27a WW de daarin dwingend voorgeschreven boete van ƒ 300
opgelegd wegens het schenden van de inlichtingenverplichting. Nadat de rechtbank had
geoordeeld dat de boete te hoog was, was artikel 27a WW gewijzigd, waardoor kon worden afgezien van het opleggen van een boete en kon worden volstaan met een waarschuwing. Ter zitting van de Raad was door de gemachtigde van het Lisv aangevoerd dat de
Raad in zijn hiervoor aangehaalde uitspraken niet had gemotiveerd om welke redenen de
in strafrechtelijke termen gestelde bepaling van artikel 15 IVBPR op de bestuursrechtelijke
boete van toepassing is. In dat verband was aangevoerd dat het begrip criminal charge, zoals
uitgelegd door het EHRM, niet gelijk gesteld kan worden met het begrip penalty in artikel 15 IVBPR. Voorts was aangevoerd dat de omstandigheid dat een bestuursrechtelijke
boete in het kader van artikel 6, eerste lid, EVRM wordt beschouwd als een criminal charge
niet betekent dat eenzelfde gedachte op het mondiaal niveau van het IVBPR opgeld zal
doen.

16 CRvB 23 januari 1997,AB 1997/145 m.nt. Bröring en JB 1997/70 m.nt.Van der Linden.
17 CRvB 20 april 2000, USZ 2000/157, JB 2000/146 m.nt. Albers, AB 2000, 330 m.nt. Bröring
en RSV 2000/168 m.nt. Demeersseman.
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3.1.

Verhouding EVRM en IVBPR

De Raad gaat in zijn motivering uitvoerig in op de verhouding tussen het EVRM en het
IVBPR:
“Het EVRM en het IVBPR zijn, blijkens de daarbij behorende preambules,
beide geïnspireerd door de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens,
die op 10 december 1948 door de Algemene Vergadering van de Verenigde
Naties is afgekondigd. In de Memorie van Toelichting behorende bij de Goedkeuringswet van het IVBPR (TK 1975-1975, 13 932 (R 1037), nrs 1-6) is
overwogen dat de opstellers van de tekst van het EVRM dankbaar gebruik
hebben gemaakt van de tekst van de Universele Verklaring en met name ook
van de ontwerpteksten voor het IVBPR, die in dat stadium reeds vrij uitvoerig
door de Commissie van de Verenigde Naties voor de rechten van de mens
waren uitgewerkt.Tevens is gememoreerd dat de onderlinge verhouding tussen
het EVRM en het IVBPR uitvoerig is bestudeerd door het Comité van deskundigen inzake de rechten van de mens van de Raad van Europa en dat dit
Comité tot de conclusie is gekomen dat van de bepalingen van het IVBPR,
behoudens een aantal genoemde bepalingen die hier niet van belang zijn, mag
worden aangenomen dat zij zich over het algemeen bevinden binnen het
geheel van rechten dat reeds is gewaarborgd door het EVRM. In de artikelsgewijze toelichting is overwogen dat het eerste en tweede lid van artikel 14
IVBPR nagenoeg overeenkomen met het eerste en tweede lid van artikel 6
van het EVRM en dat artikel 15 van het IVBPR, behoudens de derde volzin
van het eerste lid, dezelfde inhoud heeft als artikel 7 van het EVRM.
Gelet op de tekst van artikel 6, eerste lid, van het EVRM en de rechtspraak
van het EHRM, waaronder de arresten Öztürk (NJ 1988/937), Bendenoun
(NJ 1994/496) en Garyfallou AEBE (NJ 1997/28), bestaat een duidelijke grondslag om het opleggen van een boete ingevolge artikel 27a van de WW wegens
het schenden van de inlichtingenplicht aan te merken als een criminal charge in
de zin van artikel 6, eerste lid, van het EVRM. Gezien de onderlinge samenhang van de leden van artikel 6 alsmede het verband tussen artikel 6 en artikel 7
van het EVRM dient het schenden van de inlichtingenplicht, neergelegd in
artikel 25 van de WW, te worden aangemerkt als een ‘criminal offence’ en de
boete als een penalty in de zin van dit verdrag. Het opleggen van een penalty is
het resultaat van een criminal charge, waaruit volgt dat het begrip criminal charge
niet kan worden gelijkgesteld met het begrip penalty, zoals appellant stelt. De
artikelen 14 en 15 van het IVBPR, die, zoals hiervoor vermeld, grotendeels
een identieke formulering kennen als de artikelen 6 en 7 van het EVRM,
bevatten eveneens de begrippen criminal charge, criminal offence en penalty. Aan
de tekst van deze bepalingen van het IVBPR en de ontstaansgeschiedenis valt
niet af te leiden dat deze bepalingen een andere, meer beperkte, betekenis hebben dan de genoemde artikelen van het EVRM in die zin dat daaronder niet
zijn te begrijpen bestuursrechtelijke boeten. Het enkele feit dat het IVBPR
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een mondiaal verdrag is, vormt naar het oordeel van de Raad daarvoor onvoldoende reden. De Raad zijn overigens geen beletselen gebleken, en die zijn van
de zijde van appellant evenmin aangevoerd, om het opleggen van een bestuursrechtelijke boete aan te merken als een criminal charge in de zin van het IVBPR.
Naar het oordeel van de Raad bestaat veel meer reden om aan te nemen dat
een bestuursrechtelijke boete moet worden beschouwd als een criminal charge
in de zin van artikel 6 van het EVRM en artikel 14 van het IVBPR. Zo is de
wetgever daarvan meermalen uitgegaan. In dat verband wijst de Raad op de
Memorie van Toelichting bij de Wet Boeten en bij de wet van 18 december
1997, Stb. 1997, 738 inhoudende wijziging van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en van de Invorderingswet 1990 in verband met de herziening van
het stelsel van administratieve boeten en van het fiscale strafrecht alsmede de
Memorie van Toelichting bij de wet van 9 december 1999, Stb. 1999, 550 tot
wijziging van de Coördinatiewet Sociale Verzekering in verband met de aanpassing van het stelsel van bestuurlijke boeten.
(…)
Tenslotte wijst de Raad op artikel 5.4.1.7, vierde lid, van het Voorontwerp
Algemene wet bestuursrecht Vierde Tranche van de Commissie wetgeving
algemene regels van bestuursrecht en de toelichting op die bepaling alsmede
op artikel 5 van het Besluit van 14 oktober 2000, Stb. 2000, 462, het Boetebesluit socialezekerheidswetten, en de toelichting daarop.”18
De Raad zet hier helder en omstandig uiteen wat de onderlinge overeenkomst is van de
artikelen 6 en 7 EVRM en 14 en 15 IVBPR en daarmee dat de betekenis van de termen
criminal charge en penalty in de beide verdragen als identiek dient te worden aangemerkt.
Er zit op dat punt geen licht tussen de beide verdragsteksten en er is derhalve geen reden
om aan te nemen dat de derde volzin van het eerste lid van art. 14 IVBPR niet van toepassing zou zijn op criminal charges in de zin van het EVRM al kent het EVRM niet een
vergelijkbare tekst.
De met verwijzing naar artikel 14, eerste lid, derde volzin, IVBPR door de Raad gevolgde
redenering betekent niet alleen dat de Raad van oordeel is dat de rechter bij het beoordelen van een aan hem voorgelegd besluit over een opgelegde boete, zoals ook Albers en
Jansen terecht in hun annotaties hebben opgemerkt, ex nunc en niet ex tunc toetst19, maar
ook dat de Raad zich daarbij niet beperkt tot een marginale toetsing en zijn eigen oordeel geeft over de toe te passen lichtere straf (zie verder onder evenredigheid).
Met de drie hiervoor genoemde uitspraken van de Raad is het in de Vierde tranche van
de Awb voorgestelde artikel 5.4.1.7, vierde lid en de toelichting daarop achterhaald.20 De
voorgestelde tekst luidt:

18 CRvB 14 februari 2001 JB 2001/80 m.nt.Albers.
19 Albers in haar noot in JB 2000/107 en Jansen in zijn aantekening in Rawb 2001, nr. 52.
20 Zo ook Bröring, Jansen en Albers in hun noten en schrijver dezes in NTB 2000/7 p. 232.
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“Indien de bestuurlijke boete wegens een bepaalde overtreding bij wettelijk
voorschrift wordt verlaagd, past het bestuursorgaan (curs. LR) de verlaging voortaan ook toe op bestuurlijke boeten wegens overtredingen die voor de verlaging hebben plaatsgevonden.”
Dat artikel is met de hiervoor gegeven uitspraken van de Raad over de lex mitior-regel
niet meer vol te houden. De Raad wijst in zijn uitspraak van 14 februari 2001 wel op dit
artikellid, maar gaat voorbij aan het feit dat daar de rechter niet wordt genoemd. In de
toelichting op het artikel wordt gewezen op het feit dat de rechter geen boete oplegt,
maar slechts de beschikking toetst.
4.

Voortgezette handeling

Uit het in de verdragsartikelen 7 EVRM en 15 IVBPR, artikel 1 WvSr en artikel 16 Grondwet opgenomen legaliteitsvereiste vloeit ook voort dat niemand mag worden veroordeeld
wegens een handelen of nalaten dat geen strafbaar feit uitmaakte op het tijdstip dat het
handelen of nalaten plaats vond (nullum delictum, nulla poena sine praevia lege poenali, hierna:
de nulla poena-regel).
De Raad achtte deze regel van toepassing in een geval waarin een vader had verzuimd
tijdig opgave te doen van de meerinkomsten van zijn dochter voor wie hij kinderbijslag
genoot.21 De vader had daarvoor van de SVB een boete van ƒ 300 gekregen op grond
van de Wet Boeten.22 Nu was van de meerinkomsten van de dochter reeds sprake vóórdat
de Wet Boeten van kracht was. En ook toen bestond reeds de verplichting voor de vader
om die meerinkomsten te melden, alleen er stond nog geen sanctie op krachtens de Wet
Boeten. Pas toen de vader na het in werking treden van de Wet Boeten de meerinkomsten niet tijdig had gemeld werd de sanctie opgelegd. Op het beroep van de vader had de
rechtbank overwogen dat, aangezien de overtreding was begaan vóórdat de Wet Boeten in
werking trad, die wet niet op dit feit kon worden toegepast.Voor deze opvatting vond de
rechtbank, ‘in aanmerking genomen het strafrechtelijk karakter van de boete’, steun in
artikel 1 WvSr.
De Raad was van oordeel dat in het licht van het waarborgkarakter van de artikelen 7
EVRM en 15 IVBPR in een casuspositie als de onderhavige:
“moet gelden dat op het tijdstip waarop het feit of de omstandigheid waaruit
de verplichting voor de belanghebbende voortvloeit zich voordoet het strafwaardige karakter van het niet nakomen van de verplichting vast staat, dat wil
zeggen in een wettelijke bepaling is neergelegd.”

21 CRvB 10 mei 2000, JB 2000/228 m.nt. Albers, Rawb 2001, 28 m. aant. Jansen en AB 2000,
343 m.nt. Pennings, USZ 2000/200 m.nt. Lenos en RSV 2000/170 m.nt. Stijnen.
22 Ook wel afgekort als Wet BMTI, Stb. 1996, 248.
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Er was naar het oordeel van de Raad geen sprake van een ‘voortgezette handeling’ in die
zin dat vanaf het moment dat de vader het meerinkomen van zijn dochter had behoren
te melden ook aan alle elementen van de delictsomschrijving was voldaan. Op het
moment van het ontstaan van het meerinkomen was het niet melden daarvan immers
nog geen beboetbaar feit, zo begrijp ik de Raad.
4.1.

Criminal charge

Alvorens de vraag te beantwoorden of de Raad hier gelijk heeft met zijn opvatting dat
het hier om een ‘voortgezette handeling’ gaat, dient allereerst te worden vastgesteld dat
het hier gaat om een boeteprocedure die evenals de hiervoor aangehaalde gevallen valt
onder het begrip criminal charge van de artikelen 6 en 7 EVRM en 14 en 15 IVBPR. De
nulla poena-regel uit deze verdragen is hier derhalve rechtstreeks van toepassing. Buiten
discussie staat dan ook dat de vader niet ‘strafbaar’ was in de zin van deze artikelen wegens
het niet melden van de meerinkomsten van zijn dochter vóórdat de Wet Boeten van
kracht was. Het probleem draait om de vraag of hij daarna strafbaar was of dat de verdragsartikelen zich daartegen verzetten. Het gaat derhalve om de vraag of het leerstuk van
de ‘voortgezette handeling’ hier correct is toegepast.
Nu zijn voor een antwoord op de laatste vraag – voorzover is na te gaan – in het verdragsrecht geen directe aanknopingspunten te vinden. In dat geval dient zich de vraag aan
of het nationale strafrecht, in het bijzonder artikel 1 WvSr, waarin dezelfde nulla poenaregel is opgenomen als in de verdragsartikelen, hier analoog kan worden toegepast. De
Raad overweegt ten aanzien van de toepasselijkheid van het nationale strafrecht:
“dat sancties op grond van de Wet boeten, voor zover als ‘boete’ aan te merken,
weliswaar niet tot het domein van het strafrecht in eigenlijke zin behoren,
maar uit hoofde van hun karakter als reactie op strafwaardig gedrag daarmee
toch zodanige verwantschap vertonen dat zekere waarborgen die in het bijzonder in het strafrecht gelden, ook hier van toepassing behoren te zijn. Deze
benadering past bij de in de rechtspraak thans algemeen aanvaarde, brede, toepasselijkheid van normen als neergelegd in de artikelen 6 en 7 van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele
vrijheden (EVRM) en de artikelen 14 en 15 van het Internationaal Verdrag
inzake burgerrechten en politieke rechten (IVBPR).Tot die waarborgen behoort
zonder twijfel ook de regel in verband waarmee de rechtbank naar artikel 1
van het Wetboek van Strafrecht heeft verwezen en die ook is neergelegd in
artikel 7 EVRM en artikel 15 IVBPR, welke inhoudt dat niemand mag worden veroordeeld wegens een handelen of nalaten dat geen strafbaar feit naar
nationaal of internationaal recht uitmaakte ten tijde dat het handelen of nalaten geschiedde.”
Daarmee doet de vraag zich voor of het leerstuk van de voortgezette handeling uit dat
nationale strafrecht hier analoog dient te worden toegepast. En zo ja, of het correct is toegepast.
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4.2.

Voortdurend delict

Albers is van mening dat hier geen sprake is van een ‘voortgezette handeling’ maar van
een ‘voortdurend delict’. Bij een voortgezette handeling in de zin van artikel 56 WvSr
gaat het er om dat meerdere feiten, die ieder op zichzelf een misdrijf of overtreding opleveren, in een zodanig verband met elkaar staan dat zij als één voortgezette handeling
moeten worden beschouwd.23 Deze kwalificatie is van belang voor het vaststellen van de
omvang van de sanctie. Indien er sprake is van een voortgezette handeling kan slechts één
strafbepaling worden toegepast. Dit is de strafbepaling waarop de zwaarste hoofdstraf is
gesteld (art. 56 WvSr). Er is sprake van een ‘voortdurend delict’ als de overtreding bestaat
uit het doen bestaan of voortbestaan van een verboden toestand.24 Daarbij mag zelfs herhaaldelijk worden gesanctioneerd. Dat is door de Hoge Raad niet in strijd geoordeeld
met het ne bis in idem-beginsel.25 Albers wijst er op dat in het onderhavige geval geen
sprake kan zijn van een voortgezette handeling, omdat niet gezegd kan worden dat er
zich meerdere feiten hebben voorgedaan die ieder op zich een overtreding opleveren. De
SVB heeft naar haar mening terecht de bestuurlijke boete opgelegd. Zij verwijst naar
jurisprudentie van de Hoge Raad waaruit blijkt dat het nalaten te voldoen aan een wettelijke verplichting ook na het verstrijken van een in de wettelijke bepaling genoemde termijn, waarbinnen aan de genoemde verplichting moest zijn voldaan, een voortdurend
delict blijft opleveren.26 Voorts blijkt uit jurisprudentie dat artikel 1 WvSr niet aan sanctionering in de weg staat, indien een bepaald voortdurend ‘delict’ gedurende de tijd dat
dat delict voortduurt strafwaardig wordt, doordat ten aanzien daarvan een strafbepaling wordt
ingevoerd.27 De Raad heeft zich door dat laatste niet laten overtuigen, want in een meer
recente uitspraak over een vergelijkbaar geval herhaalt hij zijn oordeel dienaangaande:28
“Naar aanleiding van dit betoog wijst de Raad erop, dat het in genoemd
arrest ging om een strafvervolging terzake van het ‘onder zich hebben’ van
beschermde vogels, waarbij het verweer dat de vogels reeds voorafgaande aan
de strafbaarstelling werden gehouden werd verworpen. Het delict betreft hier
dus het onder zich hebben van (bepaalde) vogels. Het beroep op dit arrest miskent, dat de ‘feiten en omstandigheden’ als bedoeld in artikel 15 AKW – in dit
geding – betrekking hebben op ‘het gaan werken door het kind’ (artikel 3,
tweede lid, onder g, sub 8, van het Boetebesluit AKW) en meer in het algemeen, gelet op de opsomming in artikel 3 van dat Besluit, in zoverre de overwegingen van ’s Raads uitspraak d.d. 10 mei 2000 toepasselijk kunnen worden

23 Zie bijvoorbeeld CRvB 16 mei 2001, USZ 2001/160 m.nt. red. Daarin werd het meermalen
onjuist (curs. LR) invullen van werkbriefjes in het kader van de WW terecht door de Raad als
een voortgezette handeling aangemerkt.
24 Remmelink a.w. p. 120.
25 HR 7 mei 1923, NJ 1923, 932,W 11082 en HR 1 december 1975, NJ 1976, 254.
26 Zie het hiervoor genoemde arrest van 1 december 1975.
27 HR 15 november 1977, NJ 1978, 217.
28 CRvB 7 februari 2001, JB 2001/116 m.nt.Albers.
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geacht, op het intreden dan wel de wijziging van een zekere toestand, aan welk
intreden of welke wijziging een (onverwijlde, in de bewoordingen van artikel 15
AKW) mededelingsverplichting is gekoppeld, die op haar beurt de grondslag
van de boeteoplegging vormt. Hier wordt het delict dus begaan door het niet
onverwijld voldoen aan de mededelingsverplichting na het – aan een bepaalbaar tijdstip te relateren – intreden of wijzigen van de bedoelde toestand. Juist
met het oog daarop heeft de Raad geoordeeld, dat de in de wet aangeduide
feiten en omstandigheden, als hierboven nader omschreven, deel uitmaken van
de ‘delictsomschrijving’.”
Albers is hierdoor niet overtuigd en mijns inziens terecht. Volgens haar dient op grond
van de AKW het niet onverwijld mededelen van feiten en omstandigheden, waarvan
redelijkerwijs duidelijk moet zijn dat zij van invloed kunnen zijn op het recht op kinderbijslag, als ‘delict’ aangemerkt te worden. Het niet (tijdig) mededelen, van welke feiten of
omstandigheden dan ook, is strafbaar indien deze feiten van invloed zijn op het recht op
kinderbijslag. Het nalaten om feiten of omstandigheden die het recht op kinderbijslag
kunnen beïnvloeden mede te delen blijft strafbaar zo lang dit nalaten voortduurt.29 De
Raad volgt hier derhalve niet de strafrechtelijke doctrine. Denkbaar zou zijn geweest dat
de Centrale Raad van Beroep van mening is dat de uitleg van het nationale strafrecht op
dit punt door de Hoge Raad te weinig rechtsbescherming biedt. Als dat zo is, is dat in elk
geval uit de overwegingen van de Centrale Raad niet af te leiden. Integendeel, de Raad
volstaat met de eerdergenoemde verwijzing naar de waarborgen uit het nationale strafrecht die ook hier van toepassing behoren te zijn.
Lenos kan in haar noot in RSV onder eerstgenoemde uitspraak de rechtvaardigheid van
het oordeel van de Raad wel inzien. Zij wijst daarbij op de verschillende tijdstippen van
het ontstaan van het feit dat leidt tot de inlichtingenplicht (het meerinkomen van de
dochter) en het ontstaan van de schending van de inlichtingenplicht wanneer de termijn
van vier weken is verlopen. Beide tijdstippen vielen in dit geval voordat de Wet Boeten
van kracht was. Maar het overgangsrecht bij de Wet Boeten zegt niets over het opleggen
van boeten in gevallen waarin de gedraging plaatsvindt voor de inwerkingtredingen en
het sanctiebesluit nadien wordt genomen.
Jansen schrijft in zijn naschrift onder deze uitspraak in Rawb dat hij het uitgangspunt dat
het punitieve bestuursrecht niet nodeloos moet afwijken van het strafrecht niet gelukkig
acht. Hij wijst daarbij op de jurisprudentie van de Hoge Raad in belastingzaken waaruit
zou zijn af te leiden dat de oplegging van de fiscale administratieve boete niet behoeft te
worden getoetst aan nationale regels van strafrecht en strafvordering, voorzover deze niet
zijn verankerd in het EVRM, dan wel in andere een ieder verbindende verdragsbepalingen.
Maar daarbij ging het mijns inziens toch vooral om de verdergaande rechtsbescherming
die het nationale strafrecht biedt. Ik ben met Albers van mening dat er geen redenen zijn
waarom de rechtsbescherming in het bestuursstrafrecht verder zou moeten gaan dan in
het gewone strafrecht.

29 Zie haar noot onder deze laatste uitspraak.
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5.

Evenredigheidsbeginsel

Het evenredigheidsbeginsel wordt door de Raad veelvuldig gehanteerd. Zoals bekend
toetst de Raad punitieve sancties ‘vol’ aan dit beginsel en andere bestuursbesluiten slechts
marginaal. De strafrechter hanteert de maatstaf bij het opleggen van de strafrechtelijke
boete op twee manieren. Er moet sprake zijn van evenredigheid tussen de zwaarte van
het delict en de opgelegde straf. En er moet evenredigheid bestaan tussen de geldboete en
de financiële draagkracht van de verdachte. De wet geeft de strafrechter niet veel houvast.
Alleen het laatste criterium is opgenomen in de nationale strafwet. In artikel 24 WvSr is
bepaald:
“Bij de vaststelling van de geldboete houdt de rechter rekening met de draagkracht van de verdachte in de mate waarin hij dat nodig acht met het oog op
een passende bestraffing van de verdachte zonder dat deze in zijn inkomen en
vermogen onevenredig wordt getroffen.”
En uit het recht op toegang tot de rechter, zoals gegarandeerd in artikel 6 EVRM, vloeit
voort dat de rechter moet kunnen bepalen “whether the sanction is proportionate to the
fault.”30 Over concrete criteria beschikt de strafrechter daarmee niet. Zulks impliceert dat
de rechter in feite vrij is om te bepalen welke feiten hij aan zijn straftoemeting ten
grondslag wil leggen en in welke mate. De strafrechter volstaat dan ook meestal met verwijzing naar de ernst van het feit of mede naar de omstandigheden waaronder het was
begaan en eventueel nog naar de persoon van de dader of diens persoonlijke omstandigheden.31 Anderzijds tast de strafrechter niet helemaal in het duister. In zijn requisitoir eist
de officier van justitie een straf of maatregel.32 En de strafrechter is zelfs in bepaalde mate
aan die eis gebonden. Hij dient, indien hij een zwaardere straf oplegt dan wordt gevorderd, in zijn vonnis de redenen daarvoor te geven.33
De wet geeft het bestuur en de bestuursrechter meer houvast voor de wijze waarop de
hoogte van de bestuurlijke boete wordt bepaald en getoetst. De jurisprudentie van de
Centrale Raad sluit nauw aan bij de criteria die op dat punt in de wet zijn te vinden. De
sociale zekerheidswetgeving is sinds de wijzigingen doorgevoerd bij de Wet Boeten veel
specifieker dan de strafwet. Zo bepalen artikel 27a, tweede lid, eerste volzin, WW en de
daarmee corresponderende artikelen:

30 EHRM 23 juni 1981 Le Compte, Van Leuven en De Meyere (Series A, Vol. 54, r.o. 33);
EHRM 10 februari 1982,Albert en Le Compte (Series A,Vol. 58, NJ 1987, 315, r.o. 36).
31 J. Remmelink, a.w. p. 702 en 827.
32 Art. 311, eerste lid,WvSv.
33 Art. 459, zevende lid,WvSv.
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“De hoogte van de boete wordt afgestemd op de ernst van de gedraging, de
mate waarin de werknemer de gedraging verweten kan worden en de omstandigheden waarin hij verkeert.”34
Nadere invulling aan deze criteria wordt gegeven in uitvoeringsregelingen.35 Zo wordt
bijvoorbeeld in het Besluit toepassing bestuurlijke boeten CSV 2002 – net zoals in het
belastingrecht – onderscheid gemaakt in verzuim- en vergrijpboeten en geeft artikel 15
van dat Besluit een schema waarin voor verschillende overtredingen bij verzuim en vergrijp voor de eerste, tweede of derde maal boetes van verschillende bandbreedtes worden
voorgeschreven.
5.1.

Tweefasentoetsing

De Raad hanteert, evenals in andere gevallen waarin beleid(sregels) en lagere regelgeving
aan de orde zijn, een tweefasentoetsing. Hij beoordeelt eerst of de bij de lagere regelgeving en beleidsregels uitgewerkte maatstaven in overeenstemming zijn met het evenredigheidsbeginsel. Zo oordeelde de Raad in 1997 over beleidsregels die waren opgesteld binnen het kader van het Besluit Administratieve Boeten Coördinatiewet (ABC Besluit) in een
geval waarin jaaropgavekaarten betreffende de loonheffing door een werkgever meerdere
keren niet of niet tijdig waren ingediend:
“De Raad stelt vast dat deze beleidsregels de mogelijkheid openlaten dat een
werkgever die drie keer een verzuim pleegt door niet tijdig de jaaropgavekaarten in te zenden, en waarbij het om een hoge loonsom gaat, voor een dergelijke
reeks verzuimen een zeer hoge bestuurlijke boete opgelegd wordt, zelfs indien
door de verzuimen het uitvoeringsorgaan niet wordt benadeeld, omdat de ambtshalve vastgestelde premie door middel van voorschotnota’s al volledig was
betaald, zoals in casu het geval is. Deze beleidsregels laten verder de mogelijkheid open dat aan een dergelijke werkgever een hogere boete wordt opgelegd
dan aan een werkgever die bij de jaaropgavenkaarten wel een deel van de
loonsom verantwoordt, maar een deel van de loonsom opzettelijk verzwijgt,
daar in zo’n geval zelfs bij recidive alleen maximaal een boete ter hoogte van
de ontgane (voorschot)premie wordt opgelegd.
Naar het oordeel van de Raad kunnen deze beleidsregels in het licht van het
bepaalde in artikel 3:4, tweede lid, van de Awb in het onderhavige geval niet
34 Idem: art. 45a, tweede lid, ZW, art. 46, tweede lid,Wet REA, art. 48, tweede lid,WAZ, art. 40,
tweede lid, WAJONG, art. 12, vierde lid, CSV, art. 17c, tweede lid, AOW, art. 39, tweede lid,
ANW, art. 17a AKW, art. 29a, tweede lid,WAO, art. 14a. tweede lid,TW, art. 14a Abw, art. 20a
IOAW en art. 17 WIK.
35 Het Boetebesluit werkgevers Coördinatiewet Sociale Verzekering (Stb. 2000, 247), het
Boetebesluit sociale zekerheidswetten (Stb. 2000, 462), het Besluit toepassing bestuurlijke boeten Coördinatiewet Sociale Verzekering 2002 (Stcrt. 2002, nr. 35 p. 26 e.v.), het Besluit
beleidsregels boeten AOW, ANW en AKW (Stcrt. 2001, nr. 7, p. 21 e.v.), het Besluit afstemming boete werknemers (Stcrt. 2001, nr. 2, p. 26 e.v.).
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onverkort worden toegepast. De Raad acht gezien alle feiten en omstandigheden in het onderhavige geval, in het bijzonder het ontbreken van benadeling
van het bestuur, een boete van ƒ 1000 in overeenstemming met de evenredigheid.”36
Daarbij voorziet de Raad zelf in de zaak. De Raad is kennelijk van oordeel dat de
bestuursrechter in dit soort gevallen dezelfde bevoegdheid heeft als de strafrechter. De
straftoemeting ligt immers in handen van de strafrechter. Ik heb deze stelling al eerder
betrokken en er op gewezen dat de Hoge Raad ten aanzien van fiscale boeten had overwogen dat:
“de rechter die zelfstandig bepaalt in welke mate de opgelegde verhoging voor
kwijtschelding in aanmerking komt, niet een bestuurstaak vervult maar een
rechterlijke taak.”37
Waar de Raad die hoogte van ƒ 1000 op baseert blijft verder in het midden. De Raad
hanteert hier wel een criterium, dat niet in de wet voorkomt, namelijk ‘benadeling van
het bestuur’.
In 1999 komt dit criterium terug in een geval waarin de Raad kwam te oordelen over
een boete van ƒ 300 die door het Lisv was opgelegd op grond van het toenmalige Boetebesluit Tica. Dat Besluit maakte een onderscheid in boetecategorieën oplopend van boetes van de eerste (ƒ 150) tot de zevende categorie (ƒ 1800). In het desbetreffende geval
had een WW-uitkeringsgerechtigde nagelaten werkzaamheden op te geven waardoor een
benadelingsbedrag was ontstaan van ƒ 22. En voor benadelingsbedragen van minder dan
ƒ 2000 schreef het Boetebesluit Tica een boete van ƒ 300 voor.
De Raad toetst het Boetebesluit Tica aan het hiervoor aangehaalde artikel 27a, tweede
lid, WW en overweegt ten aanzien van de hoogte van het boetebedrag in relatie tot het
benadelingsbedrag:
“Het zogeheten benadelingsbedrag is, naar het oordeel van de Raad, in beginsel een aanvaardbaar uitgangspunt om de ernst van de gedraging te bepalen in
relatie tot de op te leggen boete.
Voorts acht de Raad van belang dat het Boetebesluit tevens voorziet in een
verdere nuancering. Zo kunnen de artikelen 5 en 6 van het Boetebesluit, blijkens de bewoordingen en de daarop gegeven toelichting, toepassing vinden
ingeval van verminderde dan wel ontbrekende verwijtbaarheid van de betrokken persoon, terwijl artikel 8 van het Boetebesluit voorziet in een lagere boete,
ingeval de aanvankelijke boete, gelet op de persoonlijke omstandigheden, waarin
de betrokkene verkeert, voor hem kennelijk onevenredig bezwaarlijk is.

36 CRvB 23 januari 1997, USZ 1997/58, JB 1999/70 m.nt.Van der Linden.
37 L.J.J. Rogier, t.a.p.Trema p. 236, waar wordt verwezen naar HR 23 november 1988, NJ 1989,
120, m.nt.Van der Burg.
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De Raad stelt vast – ook partijen gaan daarvan uit – dat de artikelen 3 en 4
van het Boetebesluit in dit geval dwingen tot het opleggen van een boete van
ƒ 300 terwijl de overige artikelen van het Boetebesluit in dit geval geen toepassing kunnen vinden.
Appellant heeft, onder verwijzing naar de wetsgeschiedenis, aangevoerd dat
groot belang moet worden gehecht aan het nauwkeurig nakomen van de
inlichtingenplicht en dat derhalve ook bij een betrekkelijk gering benadelingsbedrag een boete moet kunnen worden opgelegd waarvan de hoogte recht
doet aan dit belang.
De Raad ziet aan dat aspect niet voorbij. Anderzijds is de Raad van oordeel dat
een overtreding van de inlichtingenplicht die voortvloeit uit – hetgeen tussen
partijen niet in geschil is – een eenmalige, op zich wel verwijtbaar te achten,
vergissing, en die slechts een uiterst gering bedrag betreft, niet een dermate
ernstige gedraging is te achten dat een boete van ƒ 300 daarmee in een niet
onevenredig te achten verhouding zou staan.
Nu de artikelen 3 en 4 van het Boetebesluit ten aanzien van een gedraging als
hier in geding evenwel dwingen tot het opleggen van een boete van ƒ 300 is,
naar het oordeel van de Raad, in zoverre aan artikel 27a, zesde lid, van de WW
(oud) een uitwerking gegeven die niet strookt met het bepaalde in het tweede
lid van dat artikel. De artikelen 3 en 4 van het Boetebesluit dienen derhalve in
zoverre hier buiten toepassing te blijven.
Dit betekent tevens dat de rechtbank het bestreden besluit, dat is genomen met
toepassing van voormelde artikelen 3 en 4, terecht heeft vernietigd.”38
De Raad toetst hier derhalve de beleidsregels van het voormalige Tica aan het evenredigheidsbeginsel zoals dat is neergelegd in artikel 27a, tweede lid, WW en komt daarna met
de rechtbank tot de conclusie dat de boete, gelet op het benadelingsbedrag en daarmee
op het wettelijke criterium van de ‘ernst van de gedraging’ in dit geval te hoog is. Bröring
wijst er in zijn noot in de AB overigens op dat de bewoordingen die de Raad hier bij zijn
toetsing gebruikt (‘niet onevenredig te achten’) ongelukkig zijn en afwijken van hoe in
geval van punitieve sanctie behoort te worden getoetst.
5.2.

Toetsing boetehoogte

In maart 2000 komt de Raad terug op zijn hiervoor aangehaalde uitspraak uit 1997 en
geeft hij een toelichting die aansluit bij het voorgaande:
“Vervolgens heeft de Raad geoordeeld dat een boete van ƒ 1000 in het bijzonder vanwege het ontbreken van benadeling in overeenstemming is met de
evenredigheid. Hetgeen de Raad in zijn uitsprak van 23 januari 1997 heeft

38 CRvB 7 september 1999, AB 1999, 455 m.nt. Bröring, JB 1999/253 m.nt. Albers en Rawb
2000, m.aant. Jansen.
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overwogen omtrent een boete als aan gedaagden opgelegd, dient in het licht
van zijn uitspraak van 11 maart 1992 te worden verstaan, in het bijzonder in
het licht van de daarin neergelegde maatstaf dat een sanctie in overeenstemming dient te zijn met de ernst en de verwijtbaarheid (curs. LR) van het gesanctioneerde handelen of nalaten.”
Met betrekking tot het benadelingscriterium en de hoogte van de boete oordeelt de
Raad in deze uitspraak echter:
“Met appellant is de Raad van mening dat, anders dan hij in zijn uitspraak van
23 januari 1997 heeft overwogen, voor het antwoord op de vraag welke boete
nog wel in overeenstemming kan worden geacht met de evenredigheid, niet
van wezenlijke betekenis is of er sprake is van premienadeel. Het niet tijdig
indienen van de jaaropgave beschouwt de Raad thans als een op zichzelf staand
verzuim. In dit geval, waarin sprake is van een derde verzuim, acht ook de
Raad een sanctie van ƒ 1000 te laag gelet op de met het tijdig indienen van
een jaaropgave te dienen belangen. Mede gelet op appellants huidige beleidsregels, in het bijzonder artikel 12, vierde lid, van voormeld Besluit toepassing
administratieve boeten Coördinatiewet Sociale Verzekering acht de Raad een
boete van ƒ 3169 onder de gegeven omstandigheden niet onevenredig (curs.
LR).”39
Hier sluit de Raad bij het bepalen van de hoogte van het boetebedrag zich derhalve aan
bij de (nieuwe) beleidsregels van het bestuursorgaan. Deze lijn wordt doorgezet in een
latere uitspraak. In een geval dat ook weer betrekking had op het niet doen van loonopgaven had de rechtbank een boete van ƒ 13.233 gematigd tot ƒ 5000. De Raad is het
daarmee niet eens:
“De Raad overweegt voorts dat hij het Lisv volgt in zoverre een matiging tot
ƒ 5000 onvoldoende recht doet aan de ernst en de verwijtbaarheid van het
achterwege laten van een loonopgave over de aan A verrichte betalingen.
Daarmee is evenwel niet gegeven dat de opgelegde boeten tot een bedrag van
in totaal ƒ 13.233 in overeenstemming moet worden geacht met de evenredigheid. Blijkens zijn Besluit toepassing administratieve boeten Coördinatiewet
Sociale Verzekering van 24 juni 1998, Stcrt 123, voert het Lisv thans een beleid
waarbij van een tweede verzuim pas sprake is indien het eerste verzuim een
zelfde soort gedraging of nalaten betrof. In het besluit worden drie verzuimtypen onderscheiden, waaronder het niet tijdig indienen van de jaaropgave en
het onjuist doen van loonopgaven. Gelet hierop acht de Raad geen beletsel
aanwezig om voor de vraag of de door het Lisv aan X opgelegde boeten naar
de maatstaf van evenredigheid in rechte stand kunnen houden aan te sluiten bij

39 CRvB 2 maart 2000, USZ 2000/114 m.nt. Moesker en AB 2000, 162 m.nt. Bröring.
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de in voormeld besluit neergelegde regeling. Dit betekent dat de Raad van
oordeel is dat met een boete van 25% van de opgelegde premies, zijnde in
totaal een bedrag van ƒ 6896, in voldoende mate recht wordt gedaan aan de
ernst en de verwijtbaarheid van de door het Lisv gewraakte nalaten van de
kant van X.”40
De Raad gaat hier dus niet zelfstandig straf toemeten maar past het Besluit toepassing
administratieve boeten Coördinatiewet Sociale Verzekering van 1998 toe, dat het oude
ABC Besluit had vervangen, dat gold toen de boete in eerste instantie werden opgelegd
(en dat inmiddels ook weer is vervangen door het Besluit toepassing administratieve boeten Coördinatiewet Sociale Verzekering 2002). Albers wijst er op dat de Raad bovendien
impliciet artikel 15, eerste lid, derde volzin, IVBPR, waaraan hierboven aandacht is
besteed, lijkt toe te passen.
Betekent het voorgaande nu dat de volle toetsing van de boete door de Raad toch meer
lijkt op de marginale toetsing van andere besluiten dan op de straftoemeting door de
strafrechter? Feit is dat uitgangspunt voor de toetsing van de boete door de Raad het
bestuursbesluit is en dat is toch een harder gegeven dan de eis van de officier van justitie in
een strafzaak. De bestuursrechter in eerste aanleg en de Raad zijn echter evenmin gebonden aan dat bestuursbesluit en de daaraan ten grondslag liggende (beleids)regels als de
strafrechter dat is aan de eis van de officier.41 Vol toetsen aan het evenredigheidsbeginsel is
niet hetzelfde als straffen naar evenredigheid. Dat verklaart wellicht ook de “kleine vergissing” in motivering waar Bröring op wees.42 De rechter dient er rekening mee te houden
dat het bestuur zal anticiperen op zijn straftoemetingsbeslissingen. Het zou – omdat de
rechter nu eenmaal slechts de incidenten ziet – bezwaarlijk zijn als hij aan het bestuur zelf
het gehele boetebeleid gaat dicteren.
6.

Conclusies

Zijn er overeenkomsten dan wel verschillen aan te wijzen in de interpretatie van strafrechtelijke begrippen en beginselen door de Raad in vergelijking met hoe de strafrechter
daarmee omgaat? Op basis van de vier hiervoor aan een summier onderzochte begrippen
en beginselen is er moeilijk een algemene conclusie te trekken. Daarvoor is de omvang
van het onderzoek te klein.
Toch lijkt Raad er naar te streven om begrippen en beginselen die voortvloeien uit het
EVRM en het IVBPR en die dientengevolge zowel voor de bestuurlijke als de strafrechtelijke boete gelden, op dezelfde wijze te interpreteren. Zelfs daar waar de verdragen en
de verdragsrechter de nationale rechter een margin of appreciation laten, lijkt de Raad te
streven naar aansluiting bij het nationale strafrecht. Dat geldt voor de ruimhartige opvatting omtrent de toepassing van het lex certa-gebod, die er toe leidt dat dit gebod niet snel
40 CRvB 7 december 2000, USZ 2001/36 m.nt red., JB 2001/18 m.nt Albers.
41 Voor de bestuursrechter in eerste aanleg geldt wel het verbod van reformatio in peius. Zie
Rogier t.a.p.Trema p. 238.
42 Noot onder CRvB 20 april 2000,AB 2000, 330.
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geschonden wordt geacht.Wel kan men zich afvragen of aan wetteksten in dat kader geen
zwaardere eisen moeten worden gesteld dan aan vergunningvoorschriften. Dat geldt zeker
voor de lex mitior-regel die in verdragsrechtelijke zin op dezelfde wijze door de Raad
wordt toegepast als door de strafrechter. Dat geldt niet voor het nationaalrechtelijk ingevulde leerstuk van de voortgezette handeling, maar daar lijkt de Raad niet bewust een
andere koers te varen, doch een onjuiste opvatting te zijn toegedaan omtrent de inhoud
van het leerstuk. De jurisprudentie van de Raad over het evenredigheidsbeginsel loopt
evenwel in de pas met die van de strafrechter. De Raad toetst de door het bestuur opgelegde boetes vol aan de hand van hem door de wet aangereikte criteria, die vergelijkbaar
zijn met die in het strafrecht. Hij schroomt niet in voorkomende gevallen zelf in de zaak
te voorzien, maar lijkt zich bij voorkeur aan te sluiten bij het bestuurlijke boetebeleid,
tenzij dit beleid in strijd moet worden geoordeeld met het evenredigheidsbeginsel.
Aanwijzingen voor bewuste afwijkingen van strafrechtelijke begrippen en beginselen zijn
in de jurisprudentie van de Raad over bestuurlijke boetes op basis van het voorgaande
dan ook niet te vinden. En dat is gelet op het feit dat in bestuurlijke boeteprocedures
eenzelfde doel wordt nagestreefd als in het strafrecht, voor de rechtseenheid een geruststellende conclusie.
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9.

Europese invloed op de rechtsbescherming door
de Centrale Raad van Beroep
R.J.G.M.Widdershoven *

1.

Inleiding

Een van de belangrijkste ontwikkelingen in honderd jaar rechtspraak van de Centrale Raad
van Beroep is de toenemende betekenis van het Europese en internationale recht. Waren
de rechtszaken in de eerste tachtig jaar van het bestaan van de Raad in hoge mate nationaalrechtelijk van aard, sinds de jaren tachtig van de vorige eeuw neemt het aantal zaken
waarin een internationale of Europese component een rol speelt sterk toe. Dit recht van
‘vreemde oorsprong’ heeft eerst en vooral betekenis voor de materiële recht dat de
Centrale Raad van Beroep moet toepassen. Daarnaast wordt hierdoor ook de procesrechtelijke kant van de rechtsbescherming van de Raad beïnvloed. Deze laatste invloed staat
hierna centraal. Omdat deze invloed vooral wordt uitgeoefend door het (supranationale)
EG-recht en door het Europees Verdrag tot de Bescherming van de Rechten van de
Mens en de fundamentele vrijheden (EVRM), wordt met name aan deze rechtsbronnen
aandacht besteed.
Hierna wordt eerst – in de paragrafen 2 tot en met 7 – de procedurele invloed van het
EG-recht in kaart gebracht. Vervolgens komt in de paragrafen 8 tot en met 10 de
EVRM-invloed aan de orde. De opbouw is daarbij steeds dat eerst in algemene zin wordt
aangegeven op welke wijze deze invloed plaatsvindt.Vervolgens komt een aantal specifieke
procesrechtelijke thema’s aan de orde. De bijdrage is zowel retrospectief als, zij het in
mindere mate, prospectief: behalve aan invloeden in het verleden wordt derhalve ook enige
aandacht besteed aan mogelijke toekomstige invloeden.
2.

Algemeen kader voor de EG-rechtelijke beïnvloeding van procesrecht

Voor een goed begrip van de EG-rechtelijke invloed op het procesrecht van de Centrale
Raad van Beroep is het volgende van belang. In Brussel is sinds de totstandkoming van de
E(E)G in 1957 een grote hoeveelheid recht geproduceerd. Dit recht moet worden
beschouwd als intern recht van de lidstaten en heeft voorrang boven het daarmee strijdige
nationale recht.1 Wat betreft het materiële recht is op veel terreinen, ook dat van de sociale
zekerheid, inmiddels een meer of minder verregaande harmonisatie en soms zelfs uniformering van het recht in de lidstaten gerealiseerd. Dit EG-recht moet ten uitvoer worden
gelegd in de lidstaten, waarbij de rechtsbescherming wordt verleend door de rechter die
volgens nationaal procesrecht bevoegd is. Deze oefent zijn taak als juge du droit commun uit

*
1
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Zaak 26/62,Van Gend & Loos, Jur. 1963, p. 3; zaak 6/64, Costa, Jur. 1964, p. 1203.
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binnen het kader van nationaal procesrecht.2 Omdat de communautaire rechtsorde daarmee voor een effectieve doorwerking afhankelijk is van de nationale rechtsstelsels, is het
niet zo vreemd dat vanuit de EG eisen worden gesteld aan de nationale rechtsbescherming. Deze eisen zijn gebaseerd op het beginsel van gemeenschapstrouw, vaak aangeduid
als beginsel van loyale samenwerking, van artikel 10 EG. De betekenis van deze eisen is
beperkt tot het nationale recht voorzover dat wordt ingezet voor de uitvoering van EGrecht.
De invloed van het EG-recht op het nationale procesrecht vindt zowel plaats met behulp
van legislatieve instrumenten, als door middel van de rechtspraak van het Hof van Justitie.
De belangrijkste legislatieve invloed is ongetwijfeld de prejudiciële procedure van artikel 234
EG. In deze procedure kan – en in hoogste instantie: moet – een nationale rechterlijke
instantie het Hof verzoeken uitspraak te doen over vragen van uitlegging van het EGrecht en (on)geldigheid van secundair EG-recht, wanneer vragen daaromtrent worden
opgeworpen. Ook in secundaire EG-regelgeving komt men soms specifieke voorschriften
tegen met betrekking tot het procesrecht dat moet worden toegepast in nationale zaken
met betrekking tot de uitvoering van de desbetreffende regeling. Een voorbeeld op het
CRvB-terrein biedt Verordening (EEG) nr. 574/72, betreffende de toepassing van socialezekerheidsregelingen op werknemers en zelfstandigen, alsmede op hun gezinsleden, die
zich binnen de Gemeenschap verplaatsen,3 waarin diverse voorschriften in de sfeer van
transnationaal bewijs zijn opgenomen.
Voorzover Europese regelgeving geen specifieke eisen stelt, wordt de nationale rechtsbescherming in beginsel beheerst door regels van nationaal (proces)recht. Met het oog op
een effectieve doorwerking van het EG-recht wordt de nationale procesrechtelijke autonomie door de rechtspraak van het Hof echter wel ingekaderd door een drietal beginselen.4 Het basisbeginsel is het beginsel van effectieve rechtsbescherming. Op grond van dit beginsel – dat volgens het Hof voortvloeit uit het constitutionele erfgoed dat alle lidstaten
gemeen hebben en dat eveneens is neergelegd in artikel 6 en 13 EVRM – moeten particulieren alle rechten die zij aan het gemeenschapsrecht kunnen ontlenen bij de nationale
rechter kunnen afdwingen. Daartoe moeten zij effectieve toegang hebben tot de rechter
(formeel aspect) en moet die rechter beschikken over effectieve remedies waarmee
schendingen van EG-recht daadwerkelijk ongedaan kunnen worden gemaakt (materieel
aspect). Met het oog hierop moet het nationale procesrecht in EG-rechtelijke casus bijvoorbeeld voorzien in de mogelijkheid van voorlopige rechtsbescherming, en moeten
particulieren de lidstaat aansprakelijk kunnen stellen voor de schade die zij lijden als
gevolg van schendingen van EG-recht die aan die lidstaat kunnen worden toegerekend.5
Deze aansprakelijkheid is daarbij in zoverre gecommunautariseerd, dat het Hof uniforme
minimumcondities heeft geformuleerd voor het ontstaan ervan. Omdat deze condities
2
3
4
5

Zaak 33/76, Rewe, Jur. 1976, p. 1989; zaak 45/76, Comet, Jur. 1976, p. 2043.
Pb.EG 1972, L 76/1.
Onder meer: J.H. Jans, R. de Lange, S. Prechal, R.J.G.M. Widdershoven, Inleiding tot het
Europees bestuursrecht,Ars Aequi Libri: Nijmegen 2002, p. 67 e.v.
Gevoegde zaken C-6, 9/90, Francovich, Jur. 1991, p. I-5357; gevoegde zaken C-46, 48/93,
Brasserie du Pêcheur, Jur. 1996, p. I-1029.
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minder ver gaan dan het Nederlands aansprakelijkheidsrecht – het Hof erkent alleen aansprakelijkheid voor ‘voldoende gekwalificeerde’ schendingen van EG-recht – zullen zij in
Nederland maar zelden worden toegepast. Zie voor een voorbeeld, paragraaf 7.
Het tweede beginsel waarmee het Hof de procesrechtelijke autonomie van lidstaten heeft
ingekaderd is het beginsel van gelijkwaardigheid (equivalentie): op grond hiervan mogen regels
die van toepassing zijn op aan het EG-recht ontleende vorderingen niet ongunstiger zijn
dan de regels die gelden voor soortgelijke, zuiver nationale vorderingen. Ten slotte is er
het effectiviteits- of doeltreffendheidsbeginsel. Dit beginsel brengt met zich dat de nationale
regels in geen geval zodanig mogen zijn dat zij de uitoefening van de aan het EG-recht
ontleende aanspraken en rechten uiterst moeilijk of praktisch onmogelijk maken. Deze
eis impliceert een procedurele rule-of-reason-test, waarbij de vraag moet worden beantwoord of een nationale procesrechtelijke bepaling die de toepassing van EG-recht in een
concreet geval belemmert, in voldoende mate wordt gerechtvaardigd door beginselen die
aan het stelsel van rechtsbescherming ten grondslag liggen, zoals de bescherming van de
rechten van verdediging, het rechtszekerheidsbeginsel en het goede verloop van de procedure.6
Hierna wordt EG-rechtelijke invloed op een aantal belangrijke thema’s van de door de
Centrale Raad van Beroep verleende rechtsbescherming in kaart gebracht: de prejudiciële
procedure (paragraaf 3); de ambtshalve toepassing van EG-recht (paragraaf 4); het bewijsrecht (paragraaf 5); de toepassing van fatale termijnen en het beginsel van formele rechtskracht (paragraaf 6); en de reparatie van met het EG-recht strijdige rechtspraak (paragraaf 7).
3.

De prejudiciële procedure

De prejudiciële procedure van artikel 234 EG is het samenwerkingsinstrument bij uitstek
tussen de nationale rechter en het Hof van Justitie. Als hoogste Nederlandse rechter in
sociale-zekerheidsaangelegenheden is de Centrale Raad van Beroep in beginsel tot verwijzing verplicht indien een vraag van interpretatie of geldigheid van EG-recht wordt
opgeworpen.Van verwijzing kan alleen worden afgezien als de desbetreffende vraag reeds
is beantwoord in het kader van een eerder aan het Hof voorgelegde vraag (acte éclairé) of
over de juiste toepassing van het EG-recht redelijkerwijs geen twijfel kan bestaan (acte
clair).
In de periode van 1961 tot en met 2001 zijn door de Centrale Raad van Beroep 42 vragen aan het Hof voorgelegd. Met deze 42 vragen neemt de Raad ongeveer 8% van het
totaal aantal door Nederlandse rechters gestelde prejudiciële vragen voor zijn rekening.
Men zit hiermee op gelijke hoogte met de Raad van State, maar blijft wat achter bij het
College van Beroep voor het bedrijfsleven dat in dezelfde periode precies 100 maal prejudicieel verwees. Veruit de meeste vragen van de Centrale Raad van Beroep hadden
betrekking op Richtlijn nr. 79/7/EEG, inzake de geleidelijke tenuitvoerlegging van het
beginsel van gelijke behandeling van mannen en vrouwen op het gebied van de sociale

6
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zekerheid, en op de EG-regelgeving inzake de toepassing van sociale zekerheidsregelingen op personen die zich binnen de gemeenschap verplaatsen.7 Vrijwel steeds ging het
om interpretatievragen: in dat geval wordt het Hof verzocht om vast te stellen hoe een
bepaling van EG-recht moet worden geïnterpreteerd met het oog op de verenigbaarheid
van het nationale recht met die bepaling. In een enkel geval wierp de Centrale Raad van
Beroep een vraag van geldigheid van een secundaire EG-handeling op. Dit was het geval
in de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep van 5 januari 1993,8 waarin de Raad de
verenigbaarheid van Bijlage VI bij Verordening 1408/71 met artikel 51 EG (vrij verkeer
van werknemers) prejudicieel ter discussie stelde. Het Hof achtte de bijlage overigens niet
ongeldig.9
Overigens worden prejudiciële vragen op het terrein van de sociale zekerheid niet alleen
door de Centrale Raad van Beroep verwezen. Lagere rechterlijke instanties op dit terrein
– voorheen de raden van beroep en sinds 1 juli 1992 de rechtbanken – zijn ingevolge
artikel 234 EG bevoegd om prejudicieel te verwijzen en hebben van de bevoegdheid met
enige regelmaat gebruik gemaakt. Soms ging hierachter een verschil van inzicht schuil
tussen de lagere rechter en de Centrale Raad van Beroep over de betekenis van het EGrecht. Bekend is de – in het begin van de jaren negentig spelende – juridische ‘strijd’ tussen de Centrale Raad van Beroep en de raad van beroep ’s-Hertogenbosch over de wijze
waarop schending van de gelijke-behandelingsrichtlijn 79/7 zou moeten worden opgeheven bij de uitvoering van de AAW, waarin deze raad in twee prejudiciële vragen de
opvatting van de Centrale Raad van Beroep ter zake in Luxemburg ter discussie stelde.10
Ook achter de verwijzing van de rechtbank Amsterdam over de bewijskracht van een
detacheringsverklaring bij grensoverschrijdend (uitzend)werk ging een verschil van inzicht
tussen de lagere rechter en de Centrale Raad van Beroep schuil.11 Ten slotte kan erop
worden gewezen dat ook in de recent opgekomen problematiek van de verenigbaarheid
van het toestemmingsvereiste voor buitenlandse medische behandelingen op grond van
de Ziekenfondswet met artikel 49 EG (vrij verkeer van diensten) het prejudiciële voortouw is genomen door een lagere rechter, namelijk de rechtbank Roermond.12 Een half
jaar later werd deze problematiek overigens ook door de Centrale Raad van Beroep naar

7

Verordening (EEG) nr. 1408/71, Pb.EG 1971, L 149/2, en Verordening (EEG) nr. 574/72,
Pb.EG 1972, L 76/1.
8 RSV 1993/149.
9 Zaak C-12/93, Drake, RSV 1995/69. Zie CRvB 22 mei 1996, RSV 1996/172, voor de
definitieve afdoening.
10 Zaak C-337/91, Gemert-Derks, RSV 1994/213, verwezen bij rvb ’s-Hertogenbosch 17 december 1991, RSV 1992/190; zaak C-338/91, Steenhorst-Neerings, RSV 1994/211, m.nt.
Keunen, verwezen bij rvb ’s-Hertogenbosch 17 december 1991, RSV 1992/191.
11 De verwijzing vond plaats bij de uitspraak van de Amsterdamse rechtbank van 22 mei 1997 en
leidde tot het oordeel van het Hof in zaak C-202/97, Fitzwilliam, RSV 2001/55, m.nt.
Keunen. Zie paragraaf 5 voor de afwijkende CRvB-rechtspraak.
12 HvJEG 12 juni 2001, Zaak C-157/99, Peerbooms en Smits, AB 2001/241; SEW 2001, p. 319;
zie voor de verwijzing Rechtbank Roermond 28 april 1999, RSV 2000/31.
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het Hof verwezen.13 Al met al kan men stellen dat de Raad voor wat betreft het prejudicieel verwijzen kritisch wordt gevolgd door de lagere rechters.
4.

Ambtshalve toepassing van EG-recht

Een thema dat in de rechtspraak van het Hof de nodige aandacht heeft getrokken – en voor
de eerste keer prejudicieel werd aangekaart door een raad van beroep in een Nederlandse
sociale-zekerheidszaak14 – is de vraag in hoeverre het EG-recht dwingt tot ambtshalve
toepassing ervan door de nationale rechter. Bij dit thema staat het belang van een effectieve en uniforme doorwerking van het EG-recht tegenover beginselen op grond waarvan een beperking van de omvang van geding kan worden verdedigd. Beide belangen ziet
men in de rechtspraak van het Hof terug.
Uitgangspunt is – zoals onder paragraaf 2 reeds vermeld – de nationale procesrechtelijke
autonomie die echter wel wordt ingekaderd door de beginselen van gelijkwaardigheid en
doeltreffendheid. Het eerstgenoemde beginsel wordt daarbij ‘opgerekt’, zodat dwingende
regels van EG-recht niet alleen ambtshalve moeten worden toegepast wanneer eenzelfde
verplichting geldt voor soortgelijke bepalingen van nationaal recht,15 maar ook wanneer
naar nationaal recht slechts de bevoegdheid of mogelijkheid tot ambtshalve toepassing van
dergelijke bepalingen bestaat.16 Anders gezegd: als de nationale rechter krachtens nationaal recht de verplichting of mogelijkheid heeft een aan een interne regel van dwingende
aard ontleende rechtsgrond ambtshalve in het geding te brengen, dan geldt ten aanzien
van het EG-recht een verplichting tot ambtshalve toepassing. Leidt deze toetsing ertoe
dat het EG-recht niet ambtshalve in de beoordeling kan worden betrokken, omdat dit
ook is verboden voor soortgelijke bepalingen van nationaal recht, dan moet dit verbod
worden getoetst aan het doeltreffendheidsvereiste. Daarbij is met name van belang of dit
verbod in voldoende mate wordt gerechtvaardigd door, de onder paragraaf 2 genoemde,
beginselen die aan het stelsel van rechtsbescherming ten grondslag liggen (procedurele
rule of reason).17 Vooral het verdedigingsbeginsel en het beginsel van een goed verloop
van procedure kunnen daarbij een rechtvaardiging bieden voor een beperking van de
ambtshalve toetsing aan EG-recht.18
In de rechtspraak van de Centrale Raad van Beroep ziet men dit toetsingsschema van het
Hof ten dele (impliciet) terug, namelijk alleen voor wat betreft de toetsing aan het beginsel van gelijkwaardigheid. Omdat deze toetsing er reeds toe leidt dat het EG-recht ambtshalve door de nationale rechter in beoordeling wordt betrokken omdat dit ook zou
geschieden ten aanzien van soortgelijke bepalingen van nationaal recht, kan de toetsing

13 CRvB 6 oktober 1999, Muller-Fauré en Van Riet, RSV 2000/32.
14 Gevoegde zaken C-87/90 t/m C-89/90,Verholen e.a., Jur. 1991, p. I-3757; SEW 1993, p. 163,
m.nt. Prechal, verwezen door rvb ’s-Hertogenbosch 15 februari 1990, RSV 1991/227.
15 Zaak C-72/95, Kraaijeveld, Jur. 1996, p. I-5403; zie ook reeds de in de vorige noot genoemde
zaak Verholen e.a..
16 Gevoegde zaken C-430, 431/93,Van Schijndel, Jur. 1995, p. I-4705.
17 Zaak C-321/93, Peterbroeck, Jur. 1995, p. I-4599.
18 Gevoegde zaken C-430, 431/93,Van Schijndel, Jur. 1995, p. I-4705.
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aan het beginsel van doeltreffendheid achterwege blijven.Ter illustratie kan worden gewezen op een CRvB-uitspraak van 15 december 1999, waarin de EG-rechtelijke vraag of,
gelet op een tweetal bepalingen van Verordening 574/72,19 de Lisv überhaupt bevoegd
was om een medische WAO-controle te doen verrichten in een grensoverschrijdende
situatie, op grond van het nationale recht, namelijk artikel 8:69, tweede lid, Awb, ambtshalve in de beoordeling werd betrokken ook al had appellant alleen de waarde en uitkomsten van het onderzoek aangevochten.
Of de Centrale Raad van Beroep in de toekomst zal toekomen aan de toetsing aan het
beginsel van doeltreffendheid is de vraag. Op de CRvB-terreinen waarop het EG-recht
invloed heeft, vooral onderdelen van sociale zekerheid, pleegt de Raad de omvang van
het geding (ook) in louter nationale zaken ruim te interpreteren.20 Omdat daardoor het
ambtshalve aanvullen van rechtsgronden in nationale zaken reeds op ruime schaal geschiedt,
zal dit op grond van het beginsel van gelijkwaardigheid ook ten aanzien van EG-rechtelijke gronden het geval (moeten) zijn.
5.

EG-rechtelijke invloed op het bewijsrecht

Het EG-recht beïnvloedt het voor de Centrale Raad van Beroep relevante bewijsrecht op
twee manieren, namelijk door middel van het beginsel van effectieve rechtsbescherming,
en door specifieke EG-regelgeving op het terrein van grensoverschrijdende arbeid. Ook
deze specifieke bewijsregels moeten overigens worden gelezen tegen de achtergrond van
de communautaire verplichting tot loyale samenwerking van artikel 10 EG.
Het beginsel van effectieve rechtsbescherming heeft in de rechtspraak van het Hof vooral
betekenis gehad voor het bewijsrecht inzake de gelijke-behandelingsrichtlijn 79/7.21 Volgens deze rechtspraak brengt het beginsel met zich dat de bewijslast, die in de regel berust
bij het slachtoffer van discriminatie, wordt omgekeerd wanneer dat noodzakelijk is om de
slachtoffers van kennelijke discriminatie niet elk doeltreffend middel te ontnemen om het
beginsel van gelijke behandeling te doen eerbiedigen. In het geval een onderneming een
beloningsstelsel toepast dat door volstrekt gebrek aan doorzichtigheid wordt gekenmerkt,
heeft dit bijvoorbeeld – blijkens de zaak Danfoss – als consequentie dat de werkgever
dient te bewijzen dat zijn beloningspraktijk niet discriminerend is, wanneer een vrouwelijke werknemer met betrekking tot een relatief groot aantal loontrekkenden aantoont,
dat de gemiddelde beloning van vrouwelijke werknemers lager is dan die van mannelijke.
In de Nederlandse sociale-zekerheidsrechtspraak ziet men deze jurisprudentie van het Hof
een enkele keer terug. In dit verband kan worden gewezen op een uitspraak van de raad

19 CRvB 15 december 1999, RAwb 2000, 77; RSV 2000/77.
20 R.J.G.M.Widdershoven, R.J.N. Schlössels, F.A.M. Stroink, J.B.J.M. ten Berge, A.J. Bok,W.J.M.
Voermans, B.W.N. de Waard, P.A. Willemsen, Algemeen bestuursrecht 2001: Hoger beroep,
Den Haag: Boom Juridische uitgevers 2001, p. 87.
21 Zie J.H. Jans e.a. (2002), p. 354-355, en de daar vermelde uitspraken in zaak 109/88, Danfoss,
Jur. 1989, p. 3199; C-127/92, Enderby, Jur. 1993, p. I-5535; zaak C-400/93, Royal Copenhagen, Jur. 1995, p. I-1295; zaak C-167/97, Seymour-Smith, Jur. 1999, p. I-623.
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van beroep Groningen,22 waarin deze rechter – onder verwijzing naar Danfoss en het
daarin toegepaste beginsel van effectieve rechtsbescherming – de bewijslast omkeerde ten
gunste van een groep vrouwen die op grond van Richtlijn nr. 79/7/EEG alsnog in aanmerking wenste te komen voor een WWV-uitkering. Als gevolg hiervan werd een streep
gezet door het stringente beleid van de bedrijfsvereniging, dat vrouwen hun werknemerschap alleen mochten aantonen met behulp van een geschrift waaruit bleek dat zij destijds een WW-uitkering hadden ontvangen. Om een doeltreffende toepassing van de
richtlijn te waarborgen mochten de vrouwen langs alle mogelijke wegen een begin van
bewijs van werknemerschap leveren, waarna het aan de bedrijfsvereniging was om het
tegendeel aan te tonen.
Invloed op het voor de Centrale Raad van Beroep relevante bewijsrecht wordt verder
uitgeoefend door de verordeningen betreffende de toepassing van sociale-zekerheidsregelingen op personen die zich binnen de gemeenschap verplaatsen. Deze verordeningen
bevatten conflictregels voor de uitvoering van sociale verzekeringen in grensoverschrijdende situaties. In deze situaties komt het nogal eens voor dat de besluitvorming in het
ene land (mede) wordt bepaald, casu quo zou moeten worden bepaald door gegevens en
bewijs die afkomstig zijn uit andere landen van de Gemeenschap. Hierna wordt ten aanzien van twee onderwerpen, namelijk de grensoverschrijdende detachering en de regeling
voor de verzekeringsplicht in de woonstaat bij de beeindiging van de verzekeringsplicht
elders. van artikel 13, tweede lid, onder f van Verordening 1408/71, aangegeven welke
bewijsproblemen daarbij zoal kunnen spelen. Weliswaar zijn de bewijsregels die ter zake
gelden nogal terreinspecifiek, zij geven wel een aardige illustratie van de toenemende internationalisering van (ook) bestuursrechtelijk bewijsrecht, een tendens die men ook ziet in
zaken van andere bestuursrechters.23 Bovendien komt het belang dat in deze kwesties
wordt gehecht aan een loyale samenwerking tussen organen van de EG-lidstaten, goed
naar voren. De onderzoeksplicht van een Nederlands bestuursorgaan van artikel 3:2 Awb
wordt mede in het licht van deze communautaire plicht tot loyale samenwerking met
organen van andere lidstaten beoordeeld.
Voor enig begrip van de problematiek van de grensoverschrijdende detachering is het
volgende van belang.24 In afwijking van de hoofdregel dat iemand is verzekerd in het land
waar hij zijn arbeid verricht (werkstaat), kan in geval van tijdelijke ter werkstelling in dat
land (detachering) de wetgeving van de zendstaat van toepassing blijven (artikel 14 e.v.
Verordening 1408/71). De detachering dient daarbij wel aan bepaalde voorwaarden te
voldoen. Indien daaraan is voldaan verstrekt het bevoegde sociale-zekerheidsorgaan van
de zendstaat een detacheringsbewijs of E101-verklaring in de zin van artikel 11 en 11bis
Verordening 574/72, waaruit blijkt dat de gedetacheerde onderworpen blijft aan de wetgeving van de zendstaat. Over de bewijskracht van deze verklaring heeft in het recente
22 RvB Groningen 8 mei 1992, JSV 1992/65.
23 Zie bijv. ABRvS 10 april 2001, JB 2001/152, RAwb 2001, 96. Zie voor andere voorbeelden
in de Nederlandse rechtspraak, J.H. Jans e.a. (2002), p. 290-292, alsook p. 358-360.
24 Zie over problematiek, inclusief de laatste wijzigingen, J. van der Steen, Grensoverschrijdende
detachering en sociale zekerheid: nieuwe voorschriften, NTER 2002, p.49-56.
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verleden de nodige discussie plaatsgevonden. Bij autoriteiten van de werkstaat bestond
nogal eens serieuze twijfel of deze verklaringen terecht waren afgegeven. Ook de Centrale
Raad van Beroep had blijkens zijn rechtspraak niet al te veel vertrouwen in de juistheid
van deze buitenlandse verklaringen.25 Volgens de Raad kon uit zo’n verklaring hooguit
een vermoeden van detachering worden afgeleid, maar kon het Nederlandse uitvoeringsorgaan feiten en omstandigheden aanvoeren die doen twijfelen aan een reële detacheringssituatie. In dat geval was het aan de betrokken particulier om aan te tonen dat er wel
sprake was van detachering. Het problematische van deze rechtspraak is, dat zij als gevolg
kan hebben dat een werknemer tweemaal verzekeringsplichtig is, in Nederland indien hij
niet kan aantonen dat er echt sprake is van detachering, maar ook in het land dat de verklaring heeft afgegeven. In twee uitspraken heeft het Hof van Justitie hierover dan ook de
staf gebroken.26 In deze uitspraken staat het beginsel van loyale samenwerking tussen de
lidstaten voorop en geeft het Hof voorts aan hoe eventuele problemen tussen de organen
van twee lidstaten moeten worden opgelost. Het uitgangspunt is dat een detacheringsverklaring, zolang zij niet is ingetrokken of ongeldig is verklaard door het orgaan van de
zendstaat, bindend is voor de werkstaat. Indien de organen van de werkstaat echter twijfels uiten over juridische en feitelijke juistheid van de verklaring, dient het afgevende
orgaan van de zendstaat de gegrondheid van die verklaring opnieuw te onderzoeken en
deze zo nodig in te trekken. Blijven beide staten het oneens dan kunnen geschillen worden voorgelegd aan de Administratieve Commissie, een commissie op EG-niveau waarin
de lidstaten en de EG-Commissie zijn vertegenwoordigd. Komt men er daar niet uit dan
kan de kwestie via de procedure van artikel 227 EG door de werkstaat worden voorgelegd aan het Hof.
In de kwestie van de verzekeringsplicht in de woonstaat bij de beëindiging van de verzekeringsplicht elders heeft de Centrale Raad van Beroep meer oog voor het samenwerkingsbeginsel. Ingevolge artikel 13, tweede lid, onder f, Verordening 1408/71, is degene
die ophoudt onderworpen te zijn aan sociale-zekerheidswetgeving in een staat, zonder
dat hij op grond van specifieke EG-regels onderworpen is aan de wetgeving van een
andere staat, verzekerd in de lidstaat waar hij woont. Om vast te stellen op welk moment
een betrokkene niet langer onderworpen is aan een wettelijke regeling van een lidstaat,
richt het bevoegde orgaan van de woonstaat, zich tot ‘het door de bevoegde autoriteiten
van de eerste lidstaat aangewezen orgaan’ (artikel 10ter Verordening 574/72). In een aantal
zaken deed zich het probleem voor dat de bevoegde autoriteiten van Duitsland geen
orgaan hadden aangewezen tot wie het Nederlandse uitvoeringsorgaan, de SVB, zich kon
richten. De SVB had daarom zelfstandig onderzocht of betrokkene nog onderworpen
was aan de Duitse wetgeving, had deze vraag ontkennend beantwoord en had vervolgens
het verzoek van betrokkene om vrijstelling van een verplichte Nederlandse verzekering
afgewezen. Deze handelwijze kon – naar het oordeel van de Centrale Raad van Beroep –

25 CRvB 26 mei 1993, RSV 1994/61; CRvB 28 december 1994, RSV 1995/171.
26 Zaak C-202/97, Fitzwilliam, RSV 2001/55; zaak C-178/97, Banks, RSV 2001/56, beide
m.nt. Keunen.
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niet door de EG-rechtelijke beugel.27 Volgens de Raad gaat het in deze kwestie om een
vraag van nationaal buitenlands recht, waarvan de beantwoording door een buitenlands
orgaan dient te worden gegeven. Indien geen orgaan is aangewezen ligt het voor de hand
dat het Nederlandse orgaan in zoverre de in artikel 10ter voorgeschreven procedure volgt
dat het zich richt tot de bevoegde autoriteit van de betreffende lidstaat, welke de eerstaangewezene is om zich te buigen over de vraag hoe in de gegeven omstandigheden toepassing kan worden gegeven aan de communautaire voorschriften.
6.

EG-recht, fatale (beroeps)termijnen en formele rechtskracht

Een vraagstuk waarmee de Centrale Raad van Beroep vooral in de eerste helft van de
jaren negentig is geconfronteerd is, wat te doen met het geval dat uit een prejudiciële uitspraak van het Hof blijkt dat particulieren reeds jarenlang rechten konden ontlenen aan
het EG-recht, maar de effectuering hiervan naar nationaal recht inmiddels (gedeeltelijk)
onmogelijk is geworden omdat fatale beroepstermijnen of andere fatale termijnen zijn
verstreken.
Op grond van de rechtspraak van Hof leek het er even op dat dergelijk fatale termijnen
in EG-rechtelijke casus onder omstandigheden opzij moesten worden gezet. Weliswaar
was en is het algemene uitgangspunt van deze rechtspraak dat redelijke fatale beroepstermijnen wel konden worden toegepast, aangezien zij in voldoende mate worden gerechtvaardigd door het beginsel van rechtszekerheid,28 op deze hoofdregel werd echter in het
befaamde Emmott-arrest een op het eerste gezicht principiële uitzondering gemaakt
voor het geval de zaak betrekking had op een niet (correct) omgezette richtlijn.29 Omdat
tot het moment van correcte omzetting van een richtlijn voor de burger rechtsonzekerheid bestaat over diens rechtspositie, zou de overheid volgens Hof de burger alsdan niet
mogen tegenwerpen dat deze te laat een procedure tegen die overheid heeft ingesteld.
In de Nederlandse sociale-zekerheidsrechtspraak werd het Emmott-arrest vooral omarmd
door lagere rechters: met enige regelmaat lieten deze in geval van een niet (correcte)
omzetting van een richtlijn beroepstermijnen en ook fatale aanvraagtermijnen buiten
toepassing, dan wel werd een overschrijding van een beroepstermijn door hen verschoonbaar geacht.30 De rechtbank Roermond ging zelfs zo ver dat zij met analoge toepassing
van het Emmott-arrest een termijnoverschrijding door de vinger zag, terwijl uitsluitend
de schending van artikel 26 IVBPR aan de orde was, omdat de betrokkene niet binnen
de personele sfeer van Richtlijn nr. 79/7/EEG viel. Dit oordeel werd door de Centrale

27 CRvB 12 november 1997, RSV 1998/226. In dezelfde lijn met een vergelijkbare oordeel,
HR 28 juli 2000, RSV 2000/254.
28 Zie reeds zaak 33/76, Rewe, Jur. 1976, p. 1989 en zaak 45/76, Comet, Jur. 1976, p. 2043. Zie
voorts: zaak C-310/97P,AssiDomän Kraft, Jur. 1999, p. I-5363.
29 Zaak C-208/90, Emmott, Jur. 1991, p. I-4269, AB 1992, 1, m.nt. Meij; AB-Klassiek 1997, 30,
m.nt.Widdershoven.
30 Bijv. raad van beroep Roermond 21 april 1992, Nemesis 1992, nr. 266; raad van beroep
Rotterdam 29 april 1992, Nemesis 1992, nr. 278.
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Raad van Beroep echter vernietigd.31 Naar het oordeel van de Raad zijn de overwegingen in het Emmott-arrest exclusief gebonden aan de rechtsgang binnen het kader van de
supranationale rechtsgemeenschap van de EG, met name waar het betreft het effect van
EG-richtlijnen. Deze overwegingen konden derhalve niet gelden bij de toetsing aan de
buiten het kader van de Europese Gemeenschap overeengekomen regels van 26 IVBPR.
Achteraf is deze terughoudende opstelling van de Centrale Raad van Beroep bij de toepassing van het Emmott-arrest verstandig gebleken, aangezien het Hof, mogelijk geschrokken van de ingrijpende consequenties waartoe het Emmott-arrest kan leiden, de betekenis van het arrest langzaam maar zeker heeft uitgehold.32 In een reeks van arresten heeft
het Hof uitgemaakt dat de Emmott-regel alleen geldt in het geval de toepassing van een
fatale termijn leidt tot verlies van elke mogelijkheid om de aan een richtlijn ontleende
rechten voor een rechter te doen gelden (zoals bij beroepstermijnen het geval is), maar
niet indien de toepassing van de termijn slechts een beperking betekent van de uit een
richtlijn voortvloeiende materiële aanspraken. Nationale aanvraagtermijnen die de effectuering met terugwerkende kracht van deze aanspraken beperken,33 en ook verjarings- en
vervaltermijnen kunnen daarom wel worden toegepast.34 Bovendien heeft het Hof als
extra voorwaarde voor de toepassing van het Emmott-arrest gesteld dat de overschrijding
van fatale beroepstermijnen te wijten moet zijn aan misleidend gedrag van de bevoegde
nationale autoriteiten.35 Met name deze laatste voorwaarde brengt met zich dat een succesvol beroep op het Emmott-arrest in de toekomst hoge uitzondering zal zijn. Als al aan
de voorwaarde van misleidend gedrag is voldaan, zal doorgaans ook naar Nederlands
recht reeds reden bestaan om de daardoor veroorzaakte termijnoverschrijding verschoonbaar te achten. In de regel kunnen fatale (nationale) beroepstermijnen echter ook worden
toegepast in zaken waarin een niet (correct) omgezette richtlijn of ander EG-recht aan de
orde is.
Noopt het EG-recht derhalve niet tot bijstelling van het Nederlands recht met betrekking tot de toepassing van fatale beroepstermijnen, dit is wellicht wel het geval voor aansprakelijkheidsacties naar aanleiding van een niet aangevochten besluit dat in strijd blijkt
te zijn met het EG-recht. Naar Nederlands recht geldt, dat een niet aangevochten besluit

31 CRvB 24 december 1996, RAwb 1997, 135, m.nt.Widdershoven,AB 1997, 243.
32 J.H. Jans e.a. (a.w.), p. 283-286.
33 Zaak C-338/91, Steenhorst-Neerings, Jur. 1993, p. I-5435 en zaak C-410/92, Johnson, Jur.
1994, p. I-5483. Zie voor een toepassing door de CRvB, diens uitspraak van 1 juli 1998,
RAwb 1999, 9, m.a.Widdershoven.
34 Zaak C-188/95, Fantask, Jur. 1997, p. I-6783 (verjaringstermijn); zaak C-231/96, Edis, Jur.
1998, p. I-4951 (vervaltermijn). Zie overigens zaak C-62/00, Marks & Spencer, n.n.g., waarin
de toepassing op een EG-rechtelijke vordering van een nationale regeling die met terugwerkende kracht een verjaringstermijn verkort, wel in strijd met het doeltreffendheids- en het
vertrouwensbeginsel wordt geacht, omdat als gevolg van deze terugwerkende kracht aan justitiabelen iedere mogelijkheid wordt ontnomen om het hun voordien toekomend EG-recht op
teruggave uit te oefenen.
35 Zaak C-231/96, Edis, Jur. 1998, p. I-4951; zaak 228/96, Aprile, JB 1999/26, m.nt. ARN/
Janssen.

206

Sdu Uitgevers

jubileumboek CRvB 25-03-2003 17:54 Pagina 207

9. Europese invloed op de rechtsbescherming door de Centrale Raad van Beroep

in een daarop volgende aansprakelijkheidsactie bij de civiele of bestuursrechter geacht
wordt materieel en procedureel rechtmatig te zijn (formele rechtskracht), zodat een schadevordering kan worden afgewezen.36 Dit leerstuk wordt – ook door de Centrale Raad van
Beroep – ook zonder meer toegepast wanneer het niet aangevochten besluit in strijd is
met het EG-recht.37 Het is de vraag of dit EG-rechtelijk correct is. In de rechtspraak van
het Hof inzake de nationale aansprakelijkheid voor schendingen van EG-recht wordt de
problematiek van het niet benutten van een (nationale) rechtsweg tot nu toe steeds
geplaatst in het kader van de – als communautair rechtsbeginsel erkende – plicht tot schadebeperking.38 De nationale rechter dient bij het bepalen van de schadevergoeding te
onderzoeken of de betrokkene voldoende inspanningen heeft verricht om zijn schade te
beperken, meer in het bijzonder door gebruik te maken van de beschikbare nationale
beroepsgangen. In deze benadering moet de rechter in een actie wegens aansprakelijkheid
de rechtmatigheid van het niet-aangevochten besluit inhoudelijk beoordelen en wordt
het niet instellen van beroep pas verdisconteerd bij het bepalen van de hoogte van de
schade.39 Voorzover de schade hierop valt terug te voeren, wordt de toe te kennen schadevergoeding lager.
Dit systeem is omslachtiger dan het Nederlandse systeem van formele rechtskracht en
lijkt onder omstandigheden ook te kunnen leiden tot andere uitkomsten. Een aanwijzing
in die richting biedt het oordeel van het Hof in de zaak Metallgesellschaft,40 waarin het
ging om de aansprakelijkheid voor een conform een nationale wet geheven belasting die
in strijd was met het EG-recht. In deze zaak achtte het Hof het in strijd met het doeltreffendheidsbeginsel indien een op schending van het EG-recht gebaseerde vordering tot
schadevergoeding reeds zou worden afgewezen of verminderd op de enkele grond dat de
betrokken particulier niet heeft verzocht om in aanmerking te komen voor een belastingsvrijstelling waarop zij volgens de nationale wet geen aanspraak heeft teneinde de weigering van de fiscale autoriteiten te kunnen aanvechten met de hiervoor bestaande rechtsmiddelen en met een beroep op de voorrang en rechtstreekse werking van het EG-recht.
Hoewel deze uitspraak moet worden bezien in context van het Engels systeem van
rechtsbescherming blijkt wel dat het niet volgen van een (bestuursrechtelijke) nationale
rechtsweg naar het oordeel van het Hof niet zonder meer mag leiden tot afwijzing van
een schadevordering, met name niet wanneer het nationale recht aan de betrokken particulier nu juist geen aanspraken toekent.

36 HR 16 mei 1986, AB 1986, 573 (Heesch\Van de Akker); CRvB 30 maart 1995, AB 1995,
334; JB 1995/99.
37 CRvB 5 juli 1995, RSV 1996/207, m.nt. Feenstra: alleen aan hen die in rechte zijn opgekomen tegen de met het EG-recht strijdige beslissing wordt compensatie geboden voor de schade
die zij als gevolg van de beslissing hebben geleden.
38 Gev. zaken C-46/93 en 48/93, Brasserie du Pêcheur en Factortame, Jur. 1996, p. I-1029, r.o.
84-85.
39 A.J.C. de Moor-van Vugt, Communautair getint schadevergoedingsrecht, VAR-reeks 122,
p. 134-136.
40 Gevoegde zaken C-397/98 en C-410/98, Metallgesellschaft, Jur. 2001, p. I-1727, SEW 2002,
p. 154, m.nt.Van den Hurk en Prinssen.
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In het verlengde hiervan lijkt het mij twijfelachtig of het beginsel van formele rechtskracht wel kan worden toegepast wanneer het beroep op de bestuursrechter gegeven het
geldende nationale recht zoals dat ook door de hoogste rechter in eerdere zaken wordt
uitgelegd, geen reële kans van slagen heeft.41 Wanneer de kwestie vervolgens toch voor
het Hof komt – als gevolg van een prejudiciële verwijzing door een lagere rechter of een
rechter van een andere lidstaat – en uit de uitspraak van het Hof blijkt dat een op het
desbetreffende nationale recht gebaseerd niet aangevochten besluit in strijd is met het
EG-recht, dan kan men de betrokken burger in een eventuele aansprakelijkheidsprocedure
niet serieus het verwijt maken dat deze niet het nodige heeft gedaan om zijn schade te
voorkomen of te beperken door het benutten van de nationale rechtsmiddelen. Een
eventueel beroep zou immers kansloos zijn geweest en had het derhalve niet kunnen leiden tot een beperking van de schade.
7.

Reparatie van met het EG-recht strijdige rechtspraak

Een kwestie die op dit moment nogal in discussie is, is wat een burger kan, casu quo zou
moeten kunnen ondernemen tegen een besluit dat door de hoogste bestuursrechter zonder prejudicieel te verwijzen in stand is gelaten, wanneer uit latere rechtspraak van het
Hof blijkt dat het besluit alsmede het oordeel daaromtrent van de hoogste rechter in
strijd zijn met het EG-recht.42 Daarbij is van belang dat uitspraken van het Hof een
declaratoir karakter hebben en ex tunc werken: zij verduidelijken de betekenis van het
desbetreffende EG-recht zoals dat had moeten worden begrepen vanaf het moment dat
het in werking trad.
Het geldend Nederlands recht biedt op dit punt weinig mogelijkheden. Daarbij is van
belang dat de in artikel 8:88 Awb voorziene bevoegdheid om rechterlijke uitspraken te
herzien, naar vaste rechtspraak van (ook) de Centrale Raad van Beroep, geen middel is
om een onjuiste rechtsopvatting omtrent bijvoorbeeld het EG-recht te redresseren.43 In
het kader van deze procedure kunnen uitsluitend onjuist gebleken aangelegenheden van
feitelijke aard een rol spelen.Verder kan worden opgemerkt dat de op zichzelf openstaande
weg om de Staat op grond van onrechtmatige rechtspraak bij de civiele rechter aansprakelijk te stellen voor de schade die is geleden als gevolg van de met het EG-recht strijdige
uitspraak, in de praktijk ook weinig soelaas biedt. Weliswaar zal de burgerlijke rechter,
aangezien een schending van het EG-recht in het geding is, veelal niet het zeer strikte
nationale criterium voor onrechtmatige rechtspraak kunnen toepassen.Volgens dat criterium is de Staat alleen aansprakelijk ‘indien bij de voorbereiding van de uitspraak zo fundamentele rechtsbeginselen zijn veronachtzaamd dat van een eerlijke en onpartijdige

41 Vgl. J.E.M. Polak, B.J. Schueler, B.P.M. van Ravels, R.J.G.M.Widdershoven, A.A. van Rossum;
C. Waling, Overheidsaansprakelijkheid anno 2002: de stand van de rechtsontwikkeling, Overheid en Aansprakelijkheid, p. 2-14, i.h.b. p. 9.
42 Bijv. CBB 30 januari 1991, SEW 1991, p. 489; CBB 20 oktober 2000, AB 2000, 32. Wat
betreft het CRvB-domein kan bijv. worden gewezen op de, in paragraaf 5 vermelde, met het
EG-recht strijdige rechtspraak inzake de bewijskracht van detacheringsverklaringen.
43 CRvB 19 november 1998, RAwb 1999, 118, m.nt. dzz.
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behandeling van de zaak niet meer kan worden gesproken.’44 Bij schendingen van EGrecht is hiervan op zichzelf geen sprake. Het hiervoor in de plaats tredende communautaire regime erkent echter alleen een recht op schadevergoeding bij ‘voldoende gekwalificeerde’ schendingen van EG-recht (zie paragraaf 2), dat wil zeggen bij een ‘kennelijke en
ernstige’ miskenning hiervan. Een schending van EG-recht door een hoogste bestuursrechter zal zelden zo ernstig zijn dat zij aan dit criterium voldoet.45
Een rechtsweg die in de toekomst wellicht wel interessant is, is het uitlokken van een
heroverweging van een omstreden besluit door middel van het indienen van een herhaalde
aanvraag. Naar huidig recht zijn bestuursorganen wel bevoegd, maar niet verplicht om in
de gegeven omstandigheden daartoe over te gaan. Daarbij geldt echter als uitgangspunt
dat een uitspraak van het Hof waaruit blijkt dat het besluit ten onrechte door de hoogste
rechter in stand is gelaten, op zichzelf niet afdoet aan het definitieve karakter van dat
besluit.46 In de zaak Kühne en Heitz heeft het CBB onlangs de prejudiciële vraag opgeworpen of op grond van het EG-recht, meer in het bijzonder het beginsel van gemeenschapstrouw van artikel 10 EG, bestuursorganen niet verplicht zouden moeten zijn om
een besluit, dat in hoogste instantie is aangevochten en zonder prejudicieel te verwijzen
door deze hoogste rechter in stand is gelaten, te herzien wanneer uit een latere uitspraak
van het Hof blijkt dat de rechterlijke uitspraak in strijd is met het EG-recht.47 In de
motivering bij de verwijzing wijst het CBB erop dat – zoals hiervoor al aangegeven – een
bestuursorgaan in de beschreven situatie wel bevoegd is zijn besluit te herzien, maar daartoe geen verplichting bestaat en maakt hij bovendien melding van een arrest van de Hoge
Raad op grond waarvan de executie van een straf kan worden verboden of beperkt,
‘indien een uitspraak van het EHRM, waarmee de strafrechter bij zijn beslissing geen
rekening heeft kunnen houden, noopt tot de slotsom dat die beslissing op zodanige wijze
tot stand is gekomen dat niet meer kan worden gesproken van een eerlijke behandeling
van de zaak’.48 Daarmee lijkt het CBB te suggereren dat nu naar Nederlands recht een
uitspraak van het EHRM de tenuitvoerlegging van een straf kan blokkeren, een uitspraak
van het Hof van Justitie vergelijkbare consequenties zou kunnen hebben voor definitieve
besluiten.
Hoe het oordeel van het Hof zal luiden moet natuurlijk worden afgewacht. Mijns inziens
zijn er echter wel redenen voor een (geclausuleerde) positieve beantwoording van de vraag.
Daarvoor pleiten behalve het door het CBB reeds genoemde beginsel van gemeenschapstrouw (artikel 10 EG), ook het belang van een effectieve doorwerking van EG-recht, alsmede het EG-rechtelijke beginsel van effectieve rechtsbescherming. Daarbij is van belang
dat het betrokken bedrijf alle beschikbare rechtsmiddelen heeft aangewend en deze ten
onrechte niet zijn gehonoreerd door een hoogste rechter die in strijd met het EG-recht
de kwestie niet prejudicieel heeft verwezen. Het bedrijf zelf is niet bevoegd om een pre44 HR 3 december 1971, NJ 1972, 137; HR 17 maart 1978,AB 1978, 256, m.nt. Stellinga.
45 Zie voor een nadere uitwerking J.H. Jans e.a. (a.w.), p. 401-405.
46 CBB 1 november 2000, AB 2001/32. Ook de CRvB lijkt hiervan uit te gaan, zie CRvB 18
december 1997, RAwb 1998, 118
47 CBB 1 november 2000,AB 2000, 32, m.nt. JHvdV.
48 HR 1 februari 1991, NJ 1991, 413.
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judiciële vraag aan het Hof voor te leggen.Wel zou ik de verplichting om besluiten in de
gegeven omstandigheden te herzien willen beperken tot tweepartijengeschillen als aan de
orde in Kühne en Heitz. In (potentiële) drie- en meerpartijengeschillen, zoals die zich
veelvuldig voordoen in het milieurecht, maar inmiddels ook bij sommige sociale-zekerheidsgeschillen, is een dergelijke herzieningsplicht niet aangewezen, omdat daarmee de
rechtszekerheid van de andere burger-partij wordt te kort gedaan.
Als het Hof inderdaad een dergelijke (geclausuleerde) herzieningsplicht aanneemt, kan
dat ook consequenties voor de rechtspraak van de Centrale Raad van Beroep.
8.

De invloed van het EVRM op de rechtsbescherming door de
Centrale Raad van Beroep

In het Jaarverslag van de Centrale Raad van Beroep 1998/1999, merkt de Raad op dat
men in toenemende mate wordt geconfronteerd met vraagstukken op het terrein van de
bescherming van de rechten van de mens zoals vastgelegd in onder meer het EVRM. Het
beginpunt van deze ‘confrontatie’ ligt overigens al eerder, te weten in 1986. In dat jaar
wees het EHRM arrest in de zaak Feldbrugge,49 waarin werd uitgemaakt dat bij geschillen in de sfeer van de sociale zekerheid sprake is van de vaststelling van burgerlijke rechten en plichten in de zin van artikel 6 EVRM, zodat de berechting ervan moet voldoen
de eisen die deze bepaling stelt.Tot welke gevolgen dit kan leiden bleek ook reeds uit de
uitspraak: de vaste-deskundigenprocedure uit de toenmalige Beroepswet werd door het
EHRM in strijd geacht met het vereiste van een fair trial (eerlijk proces), omdat partijen
onvoldoende kansen hadden om zich te verdedigen tegen het oordeel van de vaste deskundige. Overigens vallen geschillen bij de Centrale Raad van Beroep niet alleen onder
de bescherming van artikel 6 EVRM, omdat daarin burgerlijke rechten en verplichtingen
worden vastgesteld. Op geschillen inzake punitieve bestuurlijke sancties – met name kan
worden gedacht aan de bestuurlijke boete – is artikel 6 EVRM van toepassing, omdat
daarin de vaststelling van een criminal charge aan de orde is. Omdat elders in deze bundel
reeds uitvoerig wordt ingegaan op deze ‘strafrechtelijke’ kant van de CRvB-rechtspraak,
blijft de aandacht hiervoor in deze bijdrage beperkt.
Artikel 6 EVRM stelt diverse eisen aan de geschillenbeslechting door de Centrale Raad
van Beroep. Omdat in de rechtspraak tot nu toe met name het beginsel van de redelijke
termijn en het beginsel van fair trial aan de orde zijn geweest, wordt aan deze beginselen
een aparte paragraaf besteed. Daarmee is overigens niet gezegd dat andere eisen die het
EVRM en het verwante IVBPR aan behoorlijke rechtspraak stellen, in de rechtspraak
van de Centrale Raad van Beroep geen rol spelen. Zo ziet men diverse eisen terug in de
rechtspraak van de Raad inzake de bestuurlijke boete, onder meer de motiveringsplicht
van artikel 6, derde lid, onder a, EVRM en de toepassing van het in artikel 15, eerste lid,
onder a, IVBPR vermelde recht dat burgers ervan moeten profiteren indien na het
begaan van het beboetbare feit de wet mocht voorzien in de oplegging van een lagere

49 EHRM 29 mei 1986,Vol. 99, NJ 1987, 432, m.nt. De Jong.
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straf.50 De openbaarheidseis van artikel 6 EVRM was aan de orde in een uitspraak van de
Centrale Raad van Beroep van 25 februari 1998: de – in artikel 88h WAO voorgeschreven – categorische uitsluiting van een openbare behandeling in geval en voorzover de
behandeling betrekking heeft op medische gegevens, werd door de Raad in strijd met
deze bepaling geacht. Ten slotte kan melding worden gemaakt van de uitspraak van de
Centrale Raad van Beroep van 17 april 2002, waarin de Raad ‘mede gelet op het in artikel 6, eerste lid, EVRM neergelegde recht op toegang tot de rechter het te laat betalen
van het griffierecht verschoonbaar achtte nu de betrokkene zich binnen de betalingstermijn had beroepen op betalingsonmacht.’51
Op het ambtenarenterrein speelt artikel 6 EVRM tot nu toe een minder prominente rol,
met name omdat het lange tijd onzeker was in hoeverre bij ambtenarengeschillen überhaupt sprake is van de vaststelling van burgerlijke rechten en verplichtingen in de zin van
deze bepaling. Inmiddels heeft het EHRM hierover duidelijkheid geschapen in de Pellegrin-zaak van eind 1999.52 Blijkens deze uitspraak is bij ambtenarengeschillen niet sprake
van de vaststelling van burgerlijke rechten en verplichtingen, indien het gaat om ambtenaren, ‘whose duties typify the specific activities of the public service in sofar as the latter
is acting as the depositary of the public authority responsible for protecting the general
interests of the State or other public authorities’. Ambtenaren die buiten dit criterium
vallen – denk bijvoorbeeld aan ambtenaren werkzaam in onderwijs – kunnen derhalve
wel aanspraak maken op artikel 6 EVRM. Overigens lijkt de Centrale Raad van Beroep
dit criterium soepel te hanteren. Zo ging de Raad in een uitspraak uit 2000 inhoudelijk
in op de klacht dat de militaire kamer van de rechtbank Den Haag niet zou voldoen aan
de EVRM-eisen van onpartijdigheid en onafhankelijkheid, ook al had het Hof in de
Pellegrin-zaak expliciet bepaald dat bij ambtenaren van de krijgsmacht niet sprake is van
de vaststelling van burgerlijke rechten en verplichtingen.53
9.

Het beginsel van redelijke termijn

Sinds de uitspraak van het EHRM in de zaak Schouten/Meldrum, waarin werd uitgemaakt dat de fase van afgifte van een voor beroep vatbare beschikking (hierna: vbvb) in
de sociale zekerheid mee moest tellen voor het bepalen van de redelijke termijn in de zin
van artikel 6 EVRM,54 heeft de Centrale Raad van Beroep een uitvoerige jurisprudentie
ontwikkeld omtrent deze EVRM-eis. Hoewel deze rechtspraak in het algemeen goed
spoort met die van het EHRM, is op een aantal punten wel kritiek mogelijk. Hierna
wordt de CRvB-rechtspraak kort in kaart gebracht en geconfronteerd met die van het
EHRM.

50 Respectievelijk CRvB 29 juni 2000, JB 2000/254 en CRvB 14 februari 2001, JB 2001/80,
beide m.nt. CLGFHA.
51 CRvB van 17 april 2002, JB 2002/174
52 EHRM 8 december 1999, JB 2000/19;AB 2000, 195.
53 CRvB 28 september 2000, JB 2000/314, m.nt. LV.
54 EHRM 9 december 1994, Schouten/Meldrum,Vol. 304, JB 1995/49, m.nt.AWH.
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Wat betreft het begin- en eindpunt van de voor de redelijke termijn relevante periode zit
de Centrale Raad van Beroep sinds Schouten/Meldrum op één lijn met het EHRM.
Conform deze uitspraak was de Raad sindsdien van oordeel dat het beginpunt aanvangt
‘op het moment waarop de vbvb is aangevraagd’.55 Na de vervanging van de vbvb-procedure door de verplichte bezwarenprocedure, ligt het beginpunt conform het oordeel van
het EHRM in de König-zaak, bij het maken van bezwaar.56 Onder omstandigheden kan
volgens de Raad overigens ook het optreden van en bestuursorgaan in de primaire fase
reeds betrokken worden bij de redelijke termijn, maar dan moet wel een standpunt voorhanden zijn dat aanleiding vormt om een geschil op te werpen.57 Het eindpunt van de
relevante periode is volgens de Raad ‘het tijdstip waarop een definitief einde aan de
rechtsstrijd is gekomen’.58 Dit EVRM-conforme standpunt had tot gevolg dat in de desbetreffende zaak, waarin een besluit tweemaal was vernietigd en teruggewezen, beide
perioden voor het opnieuw in de zaak voorzien door het bestuur door de Raad werden
meegeteld bij het bepalen van de redelijke termijn.
De criteria die het EHRM hanteert om te bepalen of de redelijke termijn is overschreden – de complexiteit van de zaak, het gedrag van de klager en het gedrag van de betrokken bestuurlijke en rechterlijke autoriteiten – ziet men regelmatig terug in de rechtspraak
van de Centrale Raad van Beroep.59 In zoverre is deze rechtspraak EVRM-conform. Op
een tweetal punten kan hierbij echter wel een kanttekening worden geplaatst. In de eerste plaats hecht de Raad in nogal wat zaken er waarde aan dat de betrokken burger bij
het bestuur of de rechter heeft aangedrongen op een spoediger behandeling van de zaak:
heeft de burger op dit punt geen activiteit verricht, dan is dat reden om de redelijke termijn niet overschreden te achten.60 Het is de vraag of dit overeenkomstig de benadering
van het EHRM is.61 Volgens deze benadering kunnen vertragingsacties van de burger
weliswaar (negatief) worden verdisconteerd bij het beantwoorden van de vraag of de redelijke termijn overschreden is. Bestuur en rechter hebben echter een zelfstandige plicht om
naleving van de redelijke termijn te waarborgen; hieraan wordt niet afgedaan door ver55 CRvB 4 mei 1995, RAwb 1995, 90.
56 EHRM 28 juni 1978, König,Vol. 27.
57 CRvB 16 augustus 2000, JB 2000/309, m.nt. AWH; CRvB 7 juni 2000, JB 2000/229, m.nt.
AWH. Deze rechtspraak lijkt geïnspireerd door EHRM 26 april 1994, Vallée, Vol. 289-A,
waarin de redelijke termijn reeds begon te lopen op het moment van het indienen van schadevergoedingsverzoek bij het bestuur, omdat het verzoek betrekking had op eerder (on)rechtmatig overheidshandelen, zodat een meningsverschil tussen bestuur en burger aantoonbaar was.
Vgl. hierover A.M.L. Jansen, De redelijke termijn met name in het bestuursrecht, Den Haag:
Boom Juridische uitgevers, 2000, p. 29-32.
58 CRvB 17 maart 1999, RSV 1999/232. Zie EHRM 19 maart 1997, Hornsby, JB 1997/98,
m.nt. AWH, waarin is bepaald dat eindpunt van de redelijke termijn ligt op het moment dat
het recht waarover wordt geprocedeerd actually effective wordt.
59 Bijv. wat betreft de factor ‘complexiteit’: CRvB 8 juli 1999, RSV 1999/249; CRvB 6 april
1996, RAwb 1996, 98; CRvB 17 maart 1999, RSV 1999/232, en wat betreft de factor ‘inactiviteit van het bestuur’: CRvB 30 december, TAR 1994, 52; CRvB 19 februari 1996, RSV
1996/144.Vgl.A.M.L. Jansen (1993), p. 241-261.
60 Bijv. CRvB 13 maart 1997, RAwb 1997, 121; CRvB 26 juni 1997,AB 1997, 307.
61 Zo ook:A.M.L. Jansen (a.w.), p. 248-250.
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snellingsplichten van de burger. Dit uitgangspunt geldt zelfs voor civiele procedures, ten
aanzien waarvan het EHRM heeft bepaald dat het gedrag van partijen de rechter niet ontslaat van zijn plicht om the expeditious trial als vereist in artikel 6 EVRM te verzekeren.62
Vertaald naar het bestuursrecht betekent dit mijns inziens dat bestuur en bestuursrechter
de redelijke termijn in acht moeten nemen, ook al oefent de betrokken burger geen aandrang uit.
Een tweede kanttekening is op zijn plaats bij de wijze waarop de Centrale Raad van Beroep
de redelijke termijn van de totale procedure (niet) beoordeelt. De Raad heeft er principieel voor gekozen dat de burger zich voor de vraag of de redelijke termijn is overschreden door de behandelingsduur bij de bestuursrechter, alsook voor de eventuele gevolgen
van een overschrijding door die rechter, moet wenden tot de burgerlijke rechter.63 De
bestuursrechter dient zich te onthouden van een oordeel over zijn eigen aandeel in de
duur van de procedure, en beoordeelt derhalve alleen de eventuele overschrijding door
het bestuursorgaan. Als gevolg van deze keuze – waarop hierna wordt teruggekomen –
wordt geen rechterlijk oordeel gegeven over de redelijke termijn van de totale procedure.
Volgens mij is dit niet in overeenstemming met de rechtspraak van het EHRM. Aldus
raakt immers buiten beeld dat de redelijke termijn in de totale (bestuurlijke en rechterlijke)
procedure overschreden kan zijn, ook al zijn de overschrijdingen in de diverse onderdelen van de procedure niet zodanig groot dat de redelijke termijn in deze onderdelen
geschonden kan worden geacht.
Is de redelijke termijn overschreden, dan eist het EHRM op grond van artikel 13 EVRM,
dat aan partijen een effectief nationaal rechtsmiddel ter beschikking staat om tegen deze
overschrijding op te kunnen komen.64 Voor diverse schendingen heeft de Centrale Raad
van Beroep een dergelijk rechtsmiddel inmiddels gecreëerd. In zaken waarin een bestuurlijke boete ter beoordeling staat – en derhalve sprake is van een criminal charge in de zin
van artikel 6 EVRM – heeft de Raad in lijn met de strafrechtspraak van de Hoge Raad
gekozen voor reductie van de opgelegde boete als sanctie op een overschrijding.65 Voor
de toepassing van deze sanctie maakt het niet uit of de vertragingen zijn veroorzaakt door
het betrokken bestuursorgaan of door de rechter.
In zaken waarin het niet gaat om een criminal charge, is de Centrale Raad van Beroep van
opvatting dat overschrijding van de redelijke termijn maar in beperkte mate invloed kan
hebben op de materiële rechtsbetrekking. Deze overschrijding kan niet leiden tot het
verloren gaan van bijvoorbeeld een terugvorderingsbevoegdheid, en al evenmin tot een
aanspraak die niet met dwingendrechtelijke bepalingen strookt.66 Wel kan het noodzake62 Vgl. EHRM 26 oktober 1988, Martin Moreira,Vol. 143; EHRM 26 februari 1998, Pafitis, NJ
1999, 109.
63 Onder meer: CRvB 17 maart 1999, RSV 1999/232; CRvB 14 december 2001, JB 2002/50,
m.nt.AWH.
64 EVRM 26 oktober 2000, Kudla, NJCM-bulletin 2001, p. 71.
65 CRvB 19 maart 1996, RAwb 1996, 70.
66 CRvB 22 november 1989, AB 1990, 49; CRvB 17 oktober 1996, RSV 1997/39; CRvB 3
april 1997, RAwb 1997, 146, m.aant. Jansen; CRvB 24 december 1997, RSV 1998/101;
CRvB 24 januari 2002,AB 2002, 140, m.nt. HBr.
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lijk zijn dat de overschrijding door een bestuursorgaan wordt meegewogen bij gebruikmaking van diens discretionaire bevoegdheid om tot terugvordering over te gaan, in die
zin dat het terug te vorderen bedrag wordt verlaagd.67 Bovendien kan de betrokken burger vergoeding vorderen van de schade, die hij heeft geleden als gevolg van de overschrijding.Voorzover de overschrijding is veroorzaakt door een bestuursorgaan, kan deze schade
worden vergoed in een bestuursrechtelijke procedure. Daarbij kan zowel de weg van artikel 8:73 Awb als die van het zelfstandig schadebesluit worden bewandeld.68 In zoverre
wordt aan het vereiste van een effectief rechtsmiddel als bedoeld in artikel 13 EVRM
voldaan.
Problematisch ligt de situatie bij een overschrijding van de redelijke termijn door de
bestuursrechter. Zoals aangegeven is de Centrale Raad van Beroep van mening dat deze
overschrijding, alsmede de (aansprakelijkheids)consequenties ervan niet aan de orde mogen
komen in de procedure voor de bestuursrechter.69 De Raad verwijst de gedupeerde burger naar de burgerlijke rechter, waarbij het de bedoeling lijkt te zijn dat hij in die procedure de Staat aansprakelijkheid stelt op grond van onrechtmatige rechtspraak. Op deze
rechtspraak van de Raad is door velen reeds kritiek geleverd.70 De burger wordt aldus
gedwongen om een aparte, nogal kostbare procedure te voeren om zijn schade (volledig)
vergoed te krijgen, waardoor de totale procedure die toch al te lang heeft geduurd, nog
verder wordt verlengd. In die procedure maakte hij vanwege het, in paragraaf 7, al vermelde strikte criterium dat de Hoge Raad in deze zaken hanteert, bovendien weinig kans
op schadevergoeding. Tot nu toe beschouwt de Hoge Raad de overschrijding van de
redelijke termijn in elk geval niet als een dermate fundamentele schending, dat er sprake
is van onrechtmatige rechtspraak.
Gelet op deze kritiek zou het mijns inziens wenselijk zijn, dat overschrijdingen van de
redelijke termijn door de bestuursrechter wel in bestuursrechtelijke kolom zouden worden afgerekend. Daarvoor pleit ook de hiervoor geuite kritiek, dat de Centrale Raad van
Beroep door uitsluitend te oordelen over de overschrijding van de redelijke termijn door
het bestuursorgaan, ten onrechte geen oordeel geeft over de redelijke termijn van de
gehele procedure. De rechtbanken en de Centrale Raad van Beroep zouden derhalve het
volledige verloop van de procedure, inclusief hun eigen aandeel, in de beoordeling moeten

67 CRvB 4 mei 1995, RSV 1995/260.
68 Vgl. CRvB 24 september 1997, AB 1997, 431, m.nt. FP, waarin is uitgemaakt dat de beslissing
op het verzoek om vergoeding van de schade die is geleden als gevolg van het niet-tijdig
beslissen, een besluit is dat bij de bestuursrechter kan worden aangevochten, omdat het schadeveroorzakend handelen – het niet tijdig beslissen – op grond van artikel 6:2, onder b, Awb,
voor wat betreft de rechtsmiddelen met een besluit gelijk is gesteld. Zie ook CRvB 4 juni
2002, JB 2002/281, waarin bovendien wordt gesteld dat onder de verplichting tot schadebeperking in beginsel niet is begrepen een verplichting tot het aanwenden van rechtsmiddelen
tegen het niet tijdig nemen van een besluit.
69 CRvB 17 maart 1999, RSV 1999/232; CRvB 14 december 2001, JB 2002/50, m.nt. AWH;
AB 2002, 166, m.nt.AMLJ; CRvB 24 januari 2002,AB 2002, 140, m.nt. HBr.
70 Zie A.W. Heringa, A.M.L. Jansen en H. Böring in de in de vorige noot genoemde aantekeningen. Vgl. T. Barkhuysen in USZ 2002, p. 160-161, alsmede A.M.L. Jansen (2000), p. 280286 en p. 351-352.
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betrekken en zouden in het geval de redelijke termijn is overschreden in een onderdeel
van de procedure of de gehele procedure, moeten voorzien in een effectief rechtsmiddel.
Een dergelijke wijziging van de rechtspraak vereist wel juridisch-dogmatische soepelheid
op het punt van compententie, alsmede de oplossing van een praktisch probleem bij de
toerekening van de schade.
Wat betreft de competentie kan het volgende worden opgemerkt. Hoewel de Centrale
Raad van Beroep zijn opvatting tot nu toe niet duidelijk heeft gemotiveerd, heeft zij
waarschijnlijk deels te maken met de competentie van de bestuursrechter: deze is wettelijk beperkt tot (schadevergoedingsprocedures naar aanleiding van) besluiten in de zin van
Awb en rechters nemen geen besluiten.Ten aanzien van dit argument kan worden opgemerkt dat het geen belemmering vormt voor de beoordeling door de Centrale Raad van
Beroep van een overschrijding van de redelijke termijn door een rechtbank. De Raad is
immers bevoegd om te oordelen over uitspraken van de rechtbank en kan – vanwege de
processuele connexiteit – daardoor in beginsel ook oordelen over de schade als gevolg
van de overschrijding door deze rechtbank. Voor de beoordeling van ‘eigen’ overschrijdingen door een rechtbank of de Centrale Raad van Beroep ligt er op zichzelf wel een
competentieprobleem. De vraag kan echter worden opgeworpen of de Raad op dit punt
niet enige soepelheid zou moeten betrachten nu daarmee een situatie wordt bereikt die
in overeenstemming is met artikel 6 EVRM, omdat alsdan wel de redelijke termijn van
de gehele procedure wordt beoordeeld, alsook met artikel 13 EVRM, omdat aldus een
effectief rechtsmiddel wordt gecreëerd tegen overschrijdingen van de redelijke termijn
door de bestuursrechter.
Zo’n wijziging van de CRvB-rechtspraak brengt wel een probleem op het punt van toerekening met zich, namelijk: voor schendingen door de (bestuurs)rechter is de Staat aansprakelijk, terwijl in de bestuursrechtelijke procedure een orgaan van een andere rechtspersoon, bijvoorbeeld een gemeente, de wederpartij van de burger kan zijn. Mijns inziens
zou het inderdaad onwenselijk zijn als deze rechtspersoon zou moeten opdraaien voor de
schade die is veroorzaakt door een orgaan van de Staat. De vraag is echter of dit probleem
onoplosbaar is. In de eerste plaats zou de desbetreffende rechtspersoon de schade waartoe
men veroordeeld is wegens schending van de redelijke termijn door de bestuursrechter,
kunnen verhalen op de Staat via een actie ex artikel 6:162 BW bij de burgerlijke rechter.
In de tweede plaats biedt wellicht het bestuursrecht zelf een mogelijkheid, aangezien artikel 8:73, eerste lid, Awb de bestuursrechter de bevoegdheid verleent om een andere
rechtspersoon aan te wijzen als debiteur van de te betalen schadevergoeding, dan de
rechtspersoon waarvan het procederende bestuursorgaan deel uitmaakt. Voorzover de
redelijke termijn is geschonden door de bestuursrechter, zou de rechter op grond van
deze bepaling de Staat als debiteur kunnen aanwijzen.Wordt de schadekwestie aanhangig
gemaakt via de weg van de zelfstandige schadebeslissing, dan zou – analoog aan deze in
artikel 8:73 Awb voorziene mogelijkheid – het verzoek kunnen worden ingediend bij,
dan wel doorgezonden naar het bevoegde orgaan van de Staat, de Minister van Justitie.
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10.

Het beginsel van fair trial

Volgens de rechtspraak van het EHRM kunnen aan het beginsel van fair trial twee aspecten worden onderscheiden.71 In de eerste plaats is dat het aspect van de equality of arms
(gelijkheid van kansen), dat geldt als voorwaarde voor een fair balance (evenwicht) tussen
partijen.72 Op grond van dit aspect moet er geen wezenlijke ongelijkheid zijn tussen partijen bij de toegang tot het procesdossier, moeten partijen op gelijke wijze hun standpunt
naar voren kunnen brengen en kunnen reageren op het standpunt van de andere partij,
moeten partijen gelijke mogelijkheden hebben om getuigen en deskundigen op te roepen et cetera. In de tweede plaats impliceert een eerlijk proces het vereiste van adverserial
proceedings.73 Op grond hiervan moeten partijen de mogelijkheid hebben to participate properly in the proceedings. Dit aspect wordt ook wel aangeduid als het vereiste van de quantity
and quality of arms: partijen moeten voldoende en goede kansen hebben om hun standpunt bij de rechter naar voren te brengen en te verdedigen. Daartoe moeten zij hun stellingen naar voren kunnen brengen, moeten zij getuigen en deskundigen kunnen doen
horen, moeten zij bewijsstukken kunnen overleggen, moeten zij het recht hebben om te
reageren op de standpunten van een door de rechter ingeschakelde deskundige, moeten
zij zich kunnen laten bijstaan door een advocaat et cetera.
Beide hier genoemde aspecten van het recht op een eerlijk proces staan mede in dienst
van het eveneens uit artikel 6 EVRM afgeleide vereiste dat de rechter moet kunnen oordelen over the merits of the matter. Daartoe moet de rechter de bevoegdheid hebben om all
questions of fact on law relevant to the dispute before it te onderzoeken, waarbij partijen goede
en gelijke kansen moeten hebben om ter zake hun standpunt naar voren te brengen.
In de rechtspraak van de Centrale Raad van Beroep is tot nu toe vooral het aspect van
equality of arms aangeslagen en wel in de spraakmakende uitspraken van de Raad inzake de
malus-oplegging en de daarna ingevoerde premiedifferentiatie ingevolge de wet Pemba.
In beide kwesties ging het om de spanning tussen het op artikel 8 EVRM gebaseerde
recht op privacy voor werknemers waaruit zou voortvloeien dat het medisch dossier van
de werknemer voor de werkgever niet toegankelijk is, en het recht van de werkgever op
een eerlijk proces dat voldoet aan de equality of arms en de toetsing van de merits of the
matter. In de maluszaak kon de Raad een definitief oordeel over deze spanning nog vermijden, omdat de omstreden malus-opleggingen reeds wegens strijd met het motive-

71 Zie reeds B.W.N. de Waard, Beginselen van behoorlijke rechtspleging met name in het administratief procesrecht, Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1987, p. 127; R.J.G.M. Widdershoven,
Gespecialiseerde rechtsgangen in het administratieve recht, Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink,
1989, p. 141-142.
72 Bijv. EHRM 27 juni 1968, Neumeister,Vol. 8; EHRM 27 oktober 1993, Dombo,Vol. 274, NJ
1994, 534.
73 Hierover onder meer: M.A. Heldeweg, Confidence in the workings op justice, NTB 1999/4,
p. 81-88. Behalve in het in paragraaf 8 al genoemde Feldbrugge-arrest is dit aspect ijvoorbeeld
aan de orde in EHRM 18 maart 1997, Mantovanelli, NJ 1998, 278; EHRM 28 juni 2001,
F.R. v. Zwitzerland, appl. 37292/97.
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ringsbeginsel konden worden vernietigd.74 Wel werd hierin al een voorschot genomen op
de nieuwe besluitvorming. Daarbij zou per geval beoordeeld moeten worden voor welke
stukken (gedeeltelijke) geheimhouding noodzakelijk is en voorts welke gevolgen dit heeft
voor de equality of arms. De afweging zou als uitkomst moeten hebben dat zowel aan de
privacybelangen van de betrokken werknemers als aan het recht op een eerlijk proces voor
de werkgever op een zo evenwichtig mogelijke wijze recht wordt gedaan.
In de Pemba-zaken had de wetgever inmiddels de medische besluitenregeling vastgesteld
op grond waarvan de inzage in enig stuk, dat medische gegevens bevat, wordt voorbehouden aan een gemachtigde van de werkgever, die arts is (artikel 88c WAO). Naar het
oordeel van de Centrale Raad van Beroep leidt deze regeling ertoe dat sprake is van een
schending van de equality of arms, nu niet alle partijen in gelijke mate van de inhoud van
alle processtukken kunnen kennisnemen en ter zitting hun belangen kunnen behartigen.75 Aldus is, mede gelet op samenhang tussen medische en andere aspecten in WAOprocedures, sprake van een onevenwichtigheid tussen partijen in hun respectieve processuele posities, en wel zodanig dat de processuele positie van de werkgever als een wezenlijk
nadeliger positie ten opzichte van de positie van andere partijen moet worden aangemerkt.
Deze wezenlijk nadeliger positie wordt – volgens de Raad – onvoldoende gerechtvaardigd door de door de wetgever beoogde bescherming van de privacy van de werknemer
als bedoeld in artikel 8 EVRM. In het vervolg gaf de Raad overigens ook aan hoe de
spanning wel moest worden opgelost. In de rechterlijke fase zou artikel 88c en volgende
WAO buiten toepassing moeten worden gelaten en moeten worden vervangen door de
regeling van artikel 8:32, tweede lid, Awb; in deze procedure – waarin inzage is voorbehouden aan een gemachtigde van de werkgever die arts of advocaat is – is de werkgever
volgens de Raad niet in een wezenlijk nadeliger positie ten opzichte van andere partijen.
Uit latere rechtspraak blijkt overigens dat de medische-besluitenregeling van artikel 88c
e.v.WAO in de bezwarenfase wel kan worden toegepast, omdat het equality of arms aspect
van artikel 6 EVRM, volgens de Raad, uitsluitend ziet op procedures van rechterlijke
aard.76 Hoewel deze argumentatie wel erg absoluut is, omdat ook aan de procedure as a
whole – inclusief de bezwarenprocedure – de eis van een eerlijk proces wordt gesteld, lijkt
het eindoordeel mij in casu wel correct omdat de gebreken op het punt van de equality of
arms in de bezwarenfase kunnen worden geheeld in de procedure bij de rechter.
Het aspect van adverserial proceedings heeft de laatste jaren niet tot opzienbarende rechtspraak van de Centrale Raad van Beroep geleid. Wel had een van de eerste toepassingen
ervan door het EHRM in de, in paragraaf 8 al vermelde, Feldbrugge-zaak betrekking op
de CRvB-procedure. De vaste-deskundigenprocedure uit de toenmalige Beroepswet was
niet in strijd met het beginsel van de equality of arms – ook de bedrijfsvereniging kon niet
reageren op het rapport van de vaste deskundige – maar met het beginsel van adverserial
proceeding omdat beide partijen niet op het rapport konden reageren en er aldus aan hen
geen proper participation werd toegestaan in de beslissende fase van de procedure. Sindsdien

74 CRvB 15 februari 1995, RSV 1996/214.
75 CRvB 20 juli 2001, JB 2001/256, m.nt.AWH.
76 CRvB 13 februari 2002, JB 2002/126, m.nt.Van Eijs.
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zijn de, overigens schaarse, beroepen op dit aspect van het beginsel van een eerlijk proces
niet meer gehonoreerd.
Een aardig voorbeeld van niet-honerering biedt een CRvB-uitspraak van 14 juni 2000,77
waarin de Raad wist te ‘ontkomen’ aan de gevolgen van het Mantovanelli-arrest van het
EHRM.78 In dit arrest bepaalde het EHRM, dat in geval een deskundigenrapport preponderant influence zal hebben op de beoordeling van de feiten door de rechter, omdat de aan
de deskundige voorgelegde vraag identiek is aan de door de rechter te beantwoorden
vraag en deze vraag betrekking heeft op een technisch terrein waarop de rechter niet deskundige is, er alleen sprake is van effectieve inbreng en tegenspraak voor partijen als
bedoeld in artikel 6 EVRM, indien zij hun standpunt naar voren kunnen brengen vóórdat de deskundige zijn eindrapport aan de rechter heeft uitgebracht. Ter discussie stond
vervolgens de vraag of de wijze van inschakeling van een deskundige door de Centrale
Raad van Beroep zelf wel aan deze eisen voldeed nu appellant in een WAO-zaak niet in
de gelegenheid was gesteld om zijn zienswijze te geven op het deskundigenrapport voordat dat aan de Raad was toegezonden. Volgens de Raad bestond er ter zake geen probleem en wel om drie redenen. In de eerste plaats was de betrokkene tijdens het onderzoek – anders dan Mantovanelli – wel in de gelegenheid geweest zijn zienswijze bij de
deskundige naar voren te brengen. In de tweede plaats zijn de medische vragen die de
deskundige worden voorgelegd in WAO-zaken niet identiek aan de door de rechter te
beantwoorden vraag (waarbij ook arbeidskundige aspecten moeten worden betrokken).
In de derde plaats heeft appellant in de procedure voldoende gelegenheid gehad om zijn
visie op het rapport te geven en een contra-expertise te entameren. Hoewel men kan
twijfelen over het gewicht van deze redenen afzonderlijk,79 bieden zij mijns inziens in
samenhang inderdaad voldoende grond om het Mantovanelli-beroep te verwerpen.
11.

Bevindingen

In het voorafgaande is gebleken dat het EG-recht en het EVRM de nodige invloed hebben (gehad) op de CRvB-rechtsbescherming.Wat betreft het EG-recht kan daarbij in de
eerste plaats worden opgemerkt dat de toenemende betekenis van het EG-recht voor het
materiële sociale-zekerheidsrecht heeft geleid tot de nodige prejudiciële procedures. De
Centrale Raad van Beroep wordt daarbij kritisch gevolgd door de lagere rechtspraak.
Verder heeft het EG-recht aanzienlijke invloed op het bewijsrecht in grensoverschrijdende
zaken, waarbij met name nadruk wordt gelegd op de loyale samenwerking tussen Neder-

77 CRvB 14 juni 2000, RSV 2000/197; RAwb 2001, nr. 7, m.nt. Widdershoven; AB 2000, 405,
m.nt. FP; JB 2000/230.
78 EHRM 18 maart 1997, JB 1997/112, m.nt.AWH; RSV 1998/100.
79 De kracht van het tweede argument is twijfelachtig, omdat het advies van de deskundige voor
wat betreft de medische kant van de zaak wel preponderant influence zal hebben op het oordeel van de rechter. Het derde argument is niet erg relevant omdat Mantovanelli nu juist kan
meebrengen dat partijen commentaar moeten kunnen leveren op het rapport van de deskundige vóórdat het rapport aan de rechter wordt toegezonden. Zie reeds mijn aantekening in
RAwb, alsmede de noot van FP in de AB.
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landse en buitenlandse uitvoeringsorganen. Bij onderwerpen als de ambtshalve toetsing
aan EG-recht en de toepassing van fatale termijnen is de communautaire invloed uiteindelijk beperkt gebleven. Voor de toekomst kunnen mogelijke nieuwe ontwikkelingen
vooral worden verwacht bij de toepassing van het beginsel van formele rechtskracht in
aansprakelijkheidszaken, aangezien dit beginsel in EG-rechtelijke casus mogelijk moet
worden vervangen door het beginsel van schadebeperking, en bij de reparatie van met
het EG-recht strijdige rechtspraak.
Wat betreft het EVRM is vooral invloed uitgeoefend door het beginsel van een eerlijk
proces en dat van de redelijke termijn. Bij het eerstgenoemde beginsel valt op dat spraakmakende toepassingen van de Centrale Raad van Beroep vooral betrekking hebben op
het aspect van de equality of arms. Het vereiste van adverserial proceedings heeft de Raad tot
nu toe niet geïnspireerd tot opmerkelijke uitspraken. Wat betreft de redelijke termijn is,
hoewel de CRvB-rechtspraak in het algemeen goed spoort met die van het EHRM, op
onderdelen kritiek mogelijk. In de eerste plaats staat de door de Centrale Raad van
Beroep voor de betrokken burger aangenomen aandringings- of versnellingsplicht op
gespannen voet met artikel 6 EVRM. In de tweede plaats kan men kritiek hebben op het
niet in de beoordeling van de redelijke termijn betrekken door de Raad van de procedure
bij de bestuursrechter zelf. Aldus wordt in geen enkele procedure een oordeel gegeven
over de redelijke termijn van de totale bestuurlijke en rechterlijke procedure, hetgeen niet
goed spoort met artikel 6 EVRM. Bovendien is het twijfelachtig of voor schendingen
van de redelijke termijn in de procedure bij de bestuursrechter, in de Nederlandse rechtsorde aldus wel een effectief rechtsmiddel in de zin van artikel 13 EVRM bestaat.
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10.

De invloed van artikel 26 van het IVBPR en
artikel 14 van het EVRM op de rechtspraak van
de Centrale Raad van Beroep
F.P. Zwart *

1.

Inleiding

In deze bijdrage beperk ik mij, noodgedwongen, tot enkele aspecten van dit brede onderwerp. Ik begin bij het begin: de uitspraken van de Centrale Raad van Beroep van 5 januari 1988 over gelijke rechten voor vrouwen en mannen in de AAW. Een vergelijking
wordt gemaakt met de kort daarop gewezen uitspraak over gelijkberechtiging van mannen in de AWW. Vervolgens komt, vrij uitgebreid, aan de orde het vraagstuk van de doorwerking in de tijd van discriminatieverboden: wat gebeurt er met rechtsposities die zijn
ontstaan in de tijd dat een bepaald discriminatieverbod nog niet gold, maar die zich
voortzetten na het effectief worden van het verbod? Dit blijft een belangrijk thema bij de
daarna nog te bespreken onderwerpen: reflexwerking van EG-recht op niet-communautaire discriminatieverboden en de betekenis van artikel 14 EVRM voor de sociale zekerheid.
2.

De uitspraken van 5 januari 1988

Als er één datum is die zonder nadere aanduiding bij ingewijden in de sociale zekerheid
een reactie teweegbrengt, dan is het ‘5 januari 1988’. Op die datum schoot de Centrale
Raad van Beroep het overgangsrecht bij de Wet van 20 december 1979, Stb. 708 (wet
gelijke behandeling mannen en vrouwen in de AAW) gedeeltelijk af met toepassing van
artikel 26 van het IVBPR. Dat overgangsrecht werd als discriminerend aangemerkt omdat
het inhield dat gehuwde vrouwen, voorzover ze vóór 1 januari 1979 arbeidsongeschikt
waren geworden, slechts onder bepaalde voorwaarden een recht op uitkering kregen, terwijl mannen en ongehuwde vrouwen de onder het oude recht verkregen aanspraak
behielden.1 De schok was hevig. Het ministerie van Sociale Zaken produceerde zulke
dramatische cijfers over de gevolgen van deze rechterlijke ingreep, dat de geesten rijp
moesten worden om het verdrag op te zeggen. Uiteindelijk viel het allemaal nogal mee,

*
1
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Mr. F.P. Zwart is vice-president bij de Centrale Raad van Beroep en staatsraad in buitengewone dienst.
Dit is niet de plaats om het ingewikkelde overgangsrecht zoals dat in de genoemde wet is
opgenomen uiteen te zetten. Van belang is, dat gehuwde vrouwen alleen recht op uitkering
konden krijgen indien de arbeidsongeschiktheid op of na 1 oktober 1975 was ontstaan en
voldaan werd aan een inkomenseis. Verder verwijs ik met name naar de uiteenzetting van
Levelt-Overmars in NJB 1988, afl. 18, en naar Van Buitenen e.a., Sociaal Maandblad Arbeid
1983, p. 502 e.v. De uitspraken van 5 januari 1988 zijn gepubliceerd in RSV 1988/104 en
198-200, m.nt. S. Feenstra.
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maar een reparatie (de wet van 3 mei 1989, Reparatiewet AAW) werd toch noodzakelijk
geacht. Over deze wet kom ik nog te spreken, maar eerst moet er iets meer gezegd worden over de inslag van 5 januari 1988.Was dit te voorzien? In die zin niet, dat de werking
van de discriminatieverboden uit de ‘algemene’ mensenrechtenverdragen door de rechtspraak op het terrein van de sociale zekerheid tot dan toe goeddeels buiten de deur was
gehouden.2 De wetgever had zich anno 1979 kennelijk nog geen zorgen gemaakt over de
– wel reeds van kracht geworden – EG-Richtlijn 79/7 (‘Derde Richtlijn’) over gelijke
behandeling van mannen en vrouwen in de sociale zekerheid, waarvan de aanpassingstermijn op 23 december 1984 zou verstrijken, hoewel enige bezinning over de vraag of
‘gelijke behandeling alleen voor nieuwe gevallen’ door de EG-rechtelijke beugel kon toch
wel geboden was. Wat betreft artikel 26 IVBPR kon de wetgever zich echter gesteund
weten door uitspraken van de Centrale Raad van Beroep uit 1983, waarin de toepasselijkheid van die bepaling op de sociale zekerheid was verworpen.3 Maar deze geruststelling werd door het Mensenrechtencomité te Genève – toezichthoudend orgaan voor het
IVBPR – in 1987 onderuitgehaald: het feit dat sociale-zekerheidsrechten waren geregeld
in het parallelverdrag IVESCR van de VN betekende niet dat deze waren uitgezonderd
van de werking van het discriminatieverbod dat in artikel 26 van het IVBPR was neergelegd, zoals de Centrale Raad van Beroep in 1983 had aangenomen.4 Korte tijd later
kwam de Raad tot een gelijkluidend oordeel: in mei 1987 werd de ongelijke behandeling
van mannen en vrouwen in de WUV getorpedeerd5 en in januari 1988 was dus de AAW
aan de beurt.
Daar bleef het niet bij. Hoewel verschillende commentatoren het niet aannemelijk achtten dat de rechter over de onbetwistbaar ongelijke behandeling van mannen en vrouwen
in de AWW tot hetzelfde resultaat zou komen als bij de AAW,6 namelijk toekenning van
de rechten van de bevoordeelde groep aan de benadeelde groep, bleek dit een misrekening, want bij uitspraken van 7 december 1988 oordeelde de Centrale Raad van Beroep
dat ook weduwnaars in aanmerking moesten komen voor een pensioen op grond van de
AWW.7
Ook deze ingreep moet veel geld hebben gekost, maar boze (overheids-)reacties bleven
nu uit. Kwam deze ‘coup’, na de AAW-uitspraken, misschien niet geheel onverwacht of
speelden andere factoren een rol? In ieder geval kan men zich, met de genoemde com-

2
3
4

5

6

Op andere rechtsgebieden waren toen wel al aanzetten voor toepassing van artikel 26 IVBPR
aanwijsbaar; één van de eerste uitspraken is Afdeling Rechtspraak 10 mei 1979,AB 1979, 472.
Zie CRvB 1 november 1983, RSV 1984/147-150 m.nt. Levelt-Overmars.
Human Rights Committee 9 april 1987, RSV 1987/245 m.nt. Levelt-Overmars. Ruw gezegd
zijn wat de VN betreft de klassieke en de sociale grondrechten geregeld in twee gelijktijdig tot
stand gekomen verdragen, respectievelijk het IVBPR en het IVESCR. Alleen van het eerste
wordt doorgaans aangenomen dat de meeste bepalingen rechtstreekse werking hebben.
CRvB 14 mei 1987, RSV 1987/246; volgens Feenstra (noot 6) en Levelt (noot 4) kende de
CRvB overigens de uitspraak van het Comité nog niet ten tijde van de WUV-uitspraak, maar
kennelijk wel bij de AAW-uitspraken van 5 januari 1988 (noot 1).
Zie bijvoorbeeld Feenstra in zijn noot onder RSV 1988/198-200 en Levelt-Overmars bij
RSV 1984/147-150 (noot 3).
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mentatoren, afvragen of de decemberuitspraken inderdaad in dezelfde lijn liggen als die
van januari daaraan voorafgaand.
3.

AAW en AWW

In de eerste plaats betreffen de AAW-uitspraken een wet, te weten die van 20 december
1979 ( zie boven), die beoogde gelijke behandeling van vrouwen en mannen te realiseren.
Door deze achterwege te laten voor een aanmerkelijke, uit gehuwde vrouwen bestaande,
groep en dit bovendien voor een langdurige periode – de AAW-uitkering kon doorlopen
tot het 65ste jaar –, moet ook de wetgever zich gerealiseerd hebben dat hij de eigenlijke
doelstelling slechts gedeeltelijk verwezenlijkte. Met deze ‘gelijke behandeling’ nam hij
dus, naar men moet aannemen: bewust, een risico.
De AWW daarentegen was sinds 1959 een relatief rustig bezit, waarvan men wel besefte
dat hij te zijner tijd herziening behoefde, maar daar werd geen tijdsdruk achter vermoed:8
de reeds genoemde Derde Richtlijn had geen betrekking op nabestaandenpensioenen en
van artikel 26 IVBPR was geen gevaar te duchten, kon men denken nadat de Centrale
Raad van Beroep in november 1983 ook voor die wet had uitgesproken dat een beroep
op die bepaling niet kon leiden tot een pensioenaanspraak van anderen dan weduwen en
wezen.9
Maar ook juridisch zijn er onmiskenbaar verschillen; verschillen die wellicht te maken
hebben met de vraag wat de rechter vermag te bewerkstelligen met de toepassing van een
– verdragsrechtelijk – discriminatieverbod. Bij de AAW werd, kort gezegd, een groep buiten de deur gehouden (gehuwde vrouwen die vóór een bepaalde datum arbeidsongeschikt waren geworden), ten aanzien waarvan in algemene zin de wetgever nu juist bij
dezelfde wet tot het inzicht was gekomen dat zij binnengelaten moest worden; een
onmiskenbare, moeilijk te rechtvaardigen ongelijke behandeling ten opzichte van de uit
mannen en ongehuwde vrouwen bestaande groep ‘oude’ AAW’ers, die geruisloos hun
aanspraak onder de nieuwe wet behielden. De enig mogelijke rechtvaardiging zou kunnen zijn gelegen in het motief om ‘verkregen rechten’ te beschermen. In dat verband verdient opmerking dat, hoewel in de uitspraken van 5 januari 1988 de Derde Richtlijn niet
wordt genoemd – de zaken hebben alle betrekking op een datum geruime tijd voor
23 december 1984 – , deze mèt de op haar inmiddels gevormde jurisprudentie10, de Raad
kennelijk wel heeft geïnspireerd bij de toepassing van artikel 26 IVBPR, in die zin dat
bescherming van verkregen rechten het moet afleggen tegen de werking van het discriminatieverbod en dat de enig juiste oplossing bij een toetsing aan dat verbod is gelegen in
het toekennen van de rechten van de bevoordeelde groep ook aan de benadeelde.

7
8

Zie RSV 1989/67 m.nt. F.W.M. Keunen.
Anno (juli) 1987 is er nog slechts sprake van een adviesaanvraag aan de SER en de Emancipatieraad (bron: Sociaal Recht 1989-1,Actueel, p. 23).
9 CRvB 1 november 1983, RSV 1984/150 (noten 3 en 6).
10 Zie met name de arresten van het HvJ EG d.d. 4 december 1986 (FNV; RSV 1987/95 m.nt.
A.W. Govers) en d.d. 24 juni 1987 (Borrie Clarke; RSV 1988/182 m.nt. Keunen) van het
HvJ EG.
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Het vertrekpunt bij de AWW is een geheel ander: de wetgever van 1959 had niet een
nabestaandenpensioen voor uitsluitend vrouwen geïntroduceerd omdat hij zich specifiek
het lot van vrouwen aantrok, maar omdat anno 1959 ‘gehuwde vrouw’ een korte maar
vrijwel volledige omschrijving vormde van het deel van de bevolking dat voor zijn
bestaan van het inkomen van een ander afhankelijk was. Slechts voor die groep was het
wettelijke nabestaandenpensioen, gebaseerd op een volksverzekering, bedoeld. Komt
men, na verloop van jaren, tot de ontdekking dat de in de wet omschreven categorie niet
meer samenvalt met de ‘doelgroep’, in die zin dat lang niet meer alle gehuwde vrouwen
afhankelijk zijn van het inkomen van hun echtgenoot en er inmiddels ook een substantiële groep mannen is die wel afhankelijk zijn van het inkomen van hun echtgenote, dan
is de ongelijke behandeling van mannen ten opzichte van vrouwen inderdaad ongerechtvaardigd te noemen, maar hoe deze op te lossen? Iedere nabestaande een pensioen geven
“zet de wet op zijn kop”, zoals een annotator het eerder had uitgedrukt.11 En inderdaad
kan men betogen dat de enig juiste oplossing hier zou zijn de introductie van een andere,
geslachtsneutrale, inkomensdervingsregel dan het niet meer functionele criterium
‘gehuwde vrouw’, een oplossing waarvan men zich kan afvragen of de rechter bij machte
en bevoegd is die te geven; maar dat met de toekenning zonder enig inkomensdervingsvereiste van een uitkering aan iedere nabestaande die met de overleden verzekerde
gehuwd was, de grondslag van de wet wordt verlaten. Wellicht ten overvloede valt hier
nog aan toe te voegen, dat de Raad bij de AWW, die zoals gezegd niet onder de Derde
Richtlijn valt, niet voor de opgave stond zijn uitspraken ook ‘EG-proof ’ te maken en in
het communautaire recht dus ook niet de inspiratie kon vinden om de benadeelde groep
op te trekken naar het niveau van de bevoordeelde.12
Tegenover deze kanttekeningen valt dan te stellen dat niet het belang moet worden onderschat van het duidelijke signaal dat hier door de rechtspraak werd afgegeven, te weten dat
ook de discriminatieverboden uit de algemene mensenrechtenverdragen op het terrein
van de sociale zekerheid serieus moeten worden genomen. Mogelijkerwijs valt hier een
parallel te trekken met de eigenzinnige en nogal discutabele wijze waarop de belastingkamer van de Hoge Raad toepassing geeft aan artikel 26 IVBPR, namelijk alsof dit het
‘neutrale’ gelijkheidsbeginsel in plaats van een verbod van discriminatie bevat, waardoor
allerlei in principe onverdachte onderscheidingen als tussen huiseigenaren en woninghuurders binnen de werking van die bepaling worden getrokken.13 Intussen blijkt van die
11 Zie de noot van Levelt-Overmars onder RSV 1984/147-150 (noot 3).
12 Vergelijk de uitspraken, genoemd in noot 10.
13 Ik schreef hierover in (en verwijs naar) Regelmaat 2000, afl. 6, p. 291,‘Verdacht en onverdacht
onderscheid in artikel 26 IVBPR’. Met ‘onverdacht’ bedoel ik (ook) dat het gaat om onderscheidingen die op zichzelf en los van de regeling waarin ze figureren, geen normatieve ‘kleur’
hebben, in tegenstelling dus tot criteria als ras, sexe, geloof etc. Een wetgever die huurders en
eigenaren ongemotiveerd ongelijk behandelt, kun je van willekeur en mogelijk van schending
van het gelijkheidsbeginsel betichten, maar niet van discriminatie. Het is overigens opvallend
dat deze ruime, uitsluitend in de Nederlandse rechtspraak voorkomende opvatting van het
discriminatieverbod van artikel 26 IVBPR (en artikel 14 EVRM), nauwelijks kritiek ontmoet. Mijn hypothese is dat hieraan debet is een vorm van politieke correctheid onder het
merendeel van de juristen die over mensenrechten schrijven: waar de justitiabele aan het langste eind trekt, respectievelijk de overheid het onderspit delft, past geen kritiek.
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rechtspraak wel een zuiverende invloed op de toepassing van de belastingwetgeving uit te
gaan.14
4.

De Reparatiewet AAW; de betekenis van verschillende typen
uitkeringsvoorwaarden

Het beoogde sluitstuk van de AAW-historie is de Wet van 3 mei 1989, Stb. 126 (Reparatiewet AAW). Daarbij werd de voortgezette aanspraak op AAW-uitkering vanaf 1 juli 1991
gekoppeld aan de voorwaarde dat voorafgaand aan het intreden van de arbeidsongeschiktheid inkomen uit arbeid was verworven. Ik behandel deze wet niet om te illustreren dat
de strijd om gelijke behandeling van man en vrouw in de sociale zekerheid doorgaans
alleen maar verliezers kent en ik ga ook niet in op de communautairrechtelijke aspecten
in verband met de arresten Roks en Posthuma-van Damme/Oztürk15; het is mij te doen
om een passage uit de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep over de niet-strijdigheid van de Reparatiewet AAW met de Derde Richtlijn en met artikel 26 IVBPR, die,
zij het summier en als overweging ten overvloede, een probleem aanroert dat in de jurisprudentie over de doorwerking van verdragsrechtelijke normen in het nationale recht een
aantal keren terugkeert, maar slechts zelden uitdrukkelijk wordt behandeld; de tekst dient
ook ter illustratie van een centraal thema in deze bijdrage. De passage luidt:
“Wel merkt de Raad nog op dat bij de Wet van 3 mei 1989 een juridische
constructie is gevolgd welke op bedenkingen kan stuiten. Hier wordt immers,
anders dan gebruikelijk, bij een ingreep in bestaande rechtsverhoudingen niet
aangeknoopt bij één of meer elementen van de actuele positie die de betrokkenen – in casu als gerechtigden tot een uitkering – innemen, maar wordt
teruggegrepen op een niet meer door de betrokkenen ingenomen, want vóór
het intreden van het verzekerd risico gelegen, positie, waarvan de juridische
status en de betekenis daarvan voor de actuele positie achteraf worden gewijzigd. Dit strookt niet met de juridische notie dat voor een bepaalde rechtspositie geldende (zuivere) ontstaansvoorwaarden in het algemeen hun juridische
relevantie, en daarmee hun aantastbaarheid, verliezen vanaf het tijdstip waarop
de rechtstoestand intreedt tot het ontstaan waarvan zij de voorwaarden vormden.”16
Deze bedenking slaat dus op het feit dat de wetgever voor de voortzetting van het recht
op AAW-uitkering na afloop van de termijn die bij de Reparatiewet AAW was gesteld,

14 Zie R.H. Happé, ‘Toetssteen of steen des aanstoots?’ in Regelmaat 2000, afl. 4, p. 151 e.v. en
zijn inaugurele rede,‘Schuivende machten’, Deventer 1999.
15 Achtereenvolgens HvJ EG 24 februari 1994, RSV 1994/214 en 1 februari 1996, RSV
1996/169; zie ook paragraaf 5 van dit hoofdstuk.
16 CRvB 15 mei 1996, RSV 1996/170.
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alsnog een inkomenseis formuleerde.17 Dat betekende dat iemand die, bijvoorbeeld, in
1963 arbeidsongeschikt was geworden en sinds oktober 1976, toen de AAW in werking
trad, een uitkering had, moest aantonen dat hij voorafgaand aan 1963 inkomen uit arbeid
had verworven om vanaf juli 1991 zijn uitkering te behouden.
Het verwijt dat hier met terugwerkende kracht een aanvullende voorwaarde voor het
recht op uitkering werd gesteld, is strikt genomen niet terecht: de voorwaarde geldt enkel
het recht voor de toekomst. Toch voelt de jurist dat hier de rechtszekerheid op welhaast
grensoverschrijdende wijze geweld wordt aangedaan.Weliswaar kan de wetgever alles, maar
kan hij ook in de loop van een rechtsbetrekking, hier in de gedaante van een bestaande
uitkeringsaanspraak, terugkeren naar een reeds gepasseerd station en daaraan iets veranderen?
Naar mijn mening heeft deze vraag alles te maken met de soorten voorwaarden die het
ontstaan en voortbestaan van dit type rechtsbetrekking beheersen, en met de betekenis
die (tussentijdse) wijziging van rechtsregels daarvoor heeft. Als de omschrijving van het
begrip ‘arbeidsongeschikt’ in de WAO wordt gewijzigd (voorbeeld: de verzekerde wiens
arbeidsongeschiktheid minder dan 35% bedraagt, wordt geacht niet arbeidsongeschikt te
zijn), kijkt niemand ervan op dat die wijziging niet alleen wordt toegepast op nieuwe
gevallen (mensen die na de wetswijziging in de WAO komen), maar ook op bestaande
uitkeringsgerechtigden; eventueel pas na verloop van enige tijd, maar dat laatste geschiedt
dan niet vanuit de gedachte dat de wetswijziging niet voor hen geldt, maar vanuit een
oogpunt van een zekere bescherming van verkregen rechten.
Anderzijds zal het wel (bijzonder) vreemd worden gevonden als na een wijziging van de
kring van verzekerden voor de WAO, waardoor bepaalde arbeidsverhoudingen geen verzekering op grond van die wet meer teweegbrengen, alle lopende uitkeringsgevallen worden (her)beoordeeld op dit punt en de uitkeringen van diegenen die arbeidsongeschikt
zijn geworden – mogelijk twintig jaar geleden! – uit een inmiddels van verzekering uitgesloten arbeidsverhouding worden ingetrokken.18
Het verschil tussen de twee zojuist genoemde, fictieve wetswijzigingen zit hierin, dat de
eerste (wijziging van het arbeidsongeschiktheidsbegrip in de WAO) betrekking heeft op
een voorwaarde die geldt voor zowel het ontstaan als het voortbestaan van het recht: men
moet arbeidsongeschikt zijn om in de WAO te komen, maar ook arbeidsongeschikt blijven om de uitkering te behouden. De tweede daarentegen (wijziging van de kring van

17 Artikel IV van de wet luidt: “De arbeidsongeschiktheidsuitkering op grond van de Algemene
Arbeidsongeschiktheidswet van degene wiens arbeidsongeschiktheid is ingetreden voor 1
januari 1979, wordt ingetrokken indien niet wordt voldaan aan de vereisten voor het recht op
toekenning van arbeidsongeschiktheidsuitkering, bedoeld in artikel 6 van genoemde wet, zoals
dat artikel luidde door inwerkingtreding van de wet van 20 december 1979, Stb. 708.” In dat
artikel 6 is de inkomenseis als voorwaarde voor het recht op AAW-uitkering neergelegd.
18 Wellicht ter verduidelijking: dit laatste voorbeeld kan men ook omkeren. Iemand die geen
WAO-uitkering kreeg omdat zijn arbeidsverhouding geen verzekering opleverde, heeft niets
aan een wetswijziging van twintig jaar later, waarbij die verzekering wordt ingevoerd; tenzij
aan die wijziging een terugwerkende kracht van minimaal twintig jaar wordt verbonden.
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verzekerden) betreft een voorwaarde die uitsluitend het ontstaan van het recht beheerst.19
Is die voorwaarde vervuld, dan is dat hoofdstuk, in casu: het hoofdstuk verzekering, afgesloten, zodat een wijziging van het recht op dat punt ook niet meer van betekenis is.
Feitelijk is het ook zo, dat men na het intreden van het verzekerd risico doorgaans niet
meer als verzekerde wordt aangemerkt, althans niet meer verzekerd behoeft te zijn om de
inmiddels toegekende aanspraak te blijven ontvangen.
De inkomenseis in de AAW, dat wil zeggen de bij de Wet van 20 december 1979 geïntroduceerde uitkeringsvoorwaarde dat men in het jaar voorafgaande aan het intreden van de
arbeidsongeschiktheid een zeker inkomen uit of in verband met arbeid moest hebben
verdiend, behoort tot dezelfde categorie voorwaarden als het verzekerd zijn: een wijziging in de hoogte ervan heeft geen betekenis voor de in het verleden ingestroomde, aan
de oude eis getoetste, gevallen. En aangezien de oude AAW, vóór de Wet van 20 december 1979, geen inkomenseis kende, is het in de zojuist geschetste gedachtelijn een anomalie om aan lopende uitkeringen alsnog een inkomenseis te verbinden. Er is echter geen
rechtsnorm, zo moet de geciteerde overweging van de Centrale Raad van Beroep waarschijnlijk tevens worden begrepen, die de rechter de mogelijkheid biedt om de (formele)
wetgever op dit punt te corrigeren. Desondanks blijft de indruk bestaan dat de wetgever
hier de grens van zijn macht heeft overschreden.
5.

Doorwerking van discriminatieverboden

Het zojuist gesignaleerde verschijnsel (hoe werkt verandering van recht door op rechtsfeiten uit het verleden die bepalend zijn geweest voor een actuele rechtspositie) is ook
een belangrijk element bij de beoordeling voor welke personen en op welke wijze de
rechterlijke toetsing aan een verdragsrechtelijke non-discriminatienorm doorwerkt in de
rechtspositie. Zo kon na de weduwnaarsuitspraken van de Centrale Raad van Beroep20 de
vraag rijzen hoe men, toen eenmaal duidelijk was dat ook hier de rechtstreekse werking
van artikel 26 IVBPR een uitkeringsaanspraak (voor weduwnaars) genereerde,21 moest
aankijken tegen aanspraken van weduwnaars van wie de echtgenote was overleden vóór
de datum waarop rechtstreekse werking kon worden aangenomen. Duidelijk was wel, dat
een uitkering niet eerder kon ingaan dan op die laatstbedoelde datum; maar kon aan een
overlijden van de huwelijkspartner vóór die datum überhaupt wel enig recht worden
ontleend?

19 Over de betekenis van dit onderscheid in het onderhavige verband vond ik slechts iets bij
Levelt-Overmars, noot onder RSV 1983/209; daarop voortbordurend: Keunen in zijn noot
onder RSV 1988/183, alwaar ook literatuurvermelding. Zie ook de SCOSZ-publicatie nr. 14,
‘Sociale-zekerheidsrecht en overgangsrecht’, Deventer 1995 en mijn artikel “Enkele opmerkingen over rechterlijk overgangsrecht’, NJB 1997, afl. 3, p. 108 e.v.
20 Zie noot 7.
21 In de eerste weduwnaarsuitspraken van 7 december 1988 wordt geen datum voor de rechtstreekse werking van artikel 26 IVBPR in dit verband genoemd; de datum 23 december 1984
komt eerst naar voren in de uitspraak van 30 januari 1991, RSV 1991/182 m.nt. J.J.A.
Kooijman.
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Naar ik meen heeft ook de Sociale Verzekeringsbank na de weduwnaarsuitspraken enige
tijd met dit probleem geworsteld en zijn er gedurende een zekere periode beslissingen
afgegeven waarin AWW-uitkering werd geweigerd aan weduwnaars van wie de echtgenote voor de vroegste datum die aan de orde was in de uitspraken van 7 december
1988 (te weten 6 april 1986, aangezien de datum 23 december 1984 pas later naar voren
kwam, zie noot 21) was overleden. Al spoedig is men hiervan teruggekomen en zijn ook
de aanspraken erkend van weduwnaars van wie het huwelijk reeds lang vóór 23 december 1984 door de dood van de partner was geëindigd.Wellicht ten overvloede: de vroegste ingangsdatum blijft 23 december 1984.
Mijns inziens is die erkenning terecht, want in de lijn van het hierboven gemaakte onderscheid tussen ontstaansvoorwaarden en ‘duurvoorwaarden’ (die zowel het ontstaan als het
voortbestaan van de rechtspositie beheersen) zou de redenering als volgt verlopen. De
status van weduwe is een duurvoorwaarde voor het recht op AWW-uitkering. De weduwnaar die verder aan alle AWW-voorwaarden voldoet (echtgenote AWW-verzekerd, huwelijk door de dood ontbonden), stuit op een ‘negatieve duurvoorwaarde’: de weduwnaarstatus is niet door de wet erkend als titel voor het recht op uitkering. Zodra nu een verdragsnorm bewerkstelligt dat voor ‘weduwe’ in de AWW tevens ‘weduwnaar’ moet worden gelezen, vervalt de werking van de negatieve voorwaarde en staat niets meer aan de
uitkeringsaanspraak van de weduwnaar in de weg. In deze benadering is het feit dat het
overlijden bijvoorbeeld in 1972 heeft plaatsgevonden irrelevant. De wet in zijn oorspronkelijke gedaante kent immers ook geen ‘fatale’ termijn in de relatie tussen tijdstip van
aanvraag en het ontstaan van het recht; het gevolg van een late aanvraag is slechts dat de
uitkering ook op een later tijdstip ingaat.
Ontdoet men het overgangsrecht van de AAW van 20 december 1979 van al zijn complicerende franje, dan blijft in die wet een soortgelijk model over dat, althans in de hier
geschetste gedachtegang, tegelijkertijd de misvatting van de wetgever omtrent het nietdiscriminerende karakter van die ‘nieuwe’ AAW illustreert. Ook de hoedanigheid van
gehuwde vrouw was onder de oude AAW een ‘negatieve duurvoorwaarde’ voor het recht
op AAW-uitkering. Toen die door het discriminatieverbod werd geëlimineerd, ontstond
er ‘gewoon’ een recht op AAW voor gehuwde vrouwen, ook voor hen die vóór 1 oktober 1975 arbeidsongeschikt waren geworden.Wie die groep dan buitensluit, discrimineert
dus nog steeds.22
6.

De Verholen-jurisprudentie

De keerzijde van de zojuist geschetste benadering voor weduwnaars in de AWW is dat
verdragsnormen die uitsluitend betekenis hebben voor zuivere ontstaansvoorwaarden, geen
effect sorteren voor de rechtspositie van diegenen bij wie zo’n voorwaarde een rol speelde
voordat de rechtskracht van de verdragsnorm die daarop inwerkt een feit was. Dit verdient
verduidelijking met een voorbeeld, waarvoor ik nog even terugkeer naar de inkomenseis
in de AAW.

22 Aldus ook Levelt-Overmars (noot 19).
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Die inkomenseis is hierboven gekenschetst als een loutere ontstaansvoorwaarde: is die
drempel eenmaal gepasseerd, dan heeft wijziging van de rechtsregels op het punt van die
eis geen betekenis meer voor de inmiddels verworven positie van AAW-uitkeringsgerechtigde. In een uitspraak van 23 juni 1992 oordeelde de Centrale Raad van Beroep dat de
hoogte van de inkomenseis strijdig was met zowel artikel 4, eerste lid, van de Derde Richtlijn als met artikel 26 IVBPR, omdat zij zonder toereikende rechtvaardiging voor veel
meer vrouwen dan mannen een belemmering voor het verkrijgen van een uitkering bij
arbeidsongeschiktheid betekende.23 Dit had tot gevolg dat voor het bedrag dat volgde uit
artikel 6, tweede lid, van de AAW (ten tijde in geding, anno 1989, een in het jaar voorafgaand aan het intreden van de arbeidsongeschiktheid verdiend inkomen van ƒ 4400),
voortaan moest worden gelezen: enig inkomen, en dit voor beide rechtsnormen vanaf
23 december 1984.
In de genoemde uitspraak dateerden de relevante feiten van na die datum, maar in een
latere uitspraak ging het om iemand die vóór 23 januari 1984 arbeidsongeschikt was
geworden en wiens inkomen dus moest worden getoetst aan een nationale regel die haar
rechtskracht nog niet had verloren.24 Uit die uitspraak kan men opmaken dat in zo’n
geval de weigering van AAW-uitkering op grond van het niet voldoen aan de inkomenseis ook na 23 december 1984 niet aantastbaar is.Voor de duidelijkheid moet ik er onmiddellijk bij zeggen, dat deze conclusie in de uitspraak geheel impliciet is, omdat de bijzondere toepassing die de jurisprudentie van het Hof van Justitie van de EG aan de doorwerking van discriminatieverboden geeft – waarover hieronder nader – ertoe moet leiden dat
in deze casus die tevens onder de Derde Richtlijn viel, er geen grondslag is om een aanspraak op uitkering vanaf 23 december 1984 te weigeren, mits er ‘enig inkomen’ in het
refertejaar is verdiend. Ziet men echter van dit typische EG-aspect af, dan leidt de hier
geschetste gedachtelijn ertoe dat bij een arbeidsongeschiktheid ontstaan vóór 23 december 1984 en een daaraan voorafgaand verworven inkomen dat beneden het in de nationale
wetgeving genoemde bedrag lag, geen sprake kan zijn van een tot leven gewekte AAWaanspraak met ingang van 23 december 1984.
Iets soortgelijks is aan de orde bij wat ik maar kortweg noem de Verholen-jurisprudentie.25 Het gaat hier, in grote lijnen geschetst, om de tot 1 april 1985 – maar de facto tot
23 december 1984 – in de Nederlandse wetgeving bestaande regel, neergelegd in de vanaf 1957 geldende KB’s betreffende de uitbreiding en beperking van de kring van verzekerden ingevolge de volksverzekeringen, volgens welke de gehuwde vrouw van wie de
echtgenoot ingevolge een buitenlandse wetgeving verzekerd was voor de door de volksverzekeringen gedekte risico’s, zelf niet als Nederlands verzekerde werd aangemerkt. De
gedachte hierachter, toegespitst op de eerste volksverzekeringswet, de AOW, was dat de
23 Zie RSV 1992/317; in dezelfde uitspraak werd ‘een’ inkomenseis op zich wel gerechtvaardigd
geacht.
24 CRvB 29 september 1992, RSV 1993/203
25 Ontleend aan het arrest HvJ EG 11 juli 1991 (Verholen e.a.), RSV 1991/227 m.nt. Feenstra.
26 Zie hierover de overwegingen van de Hoge Raad in het arrest van 29 mei 1996, RSV
1997/77 m.nt. Keunen.
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gehuwde man in de maatschappelijke omstandigheden van destijds geacht mocht worden
met arbeid in het buitenland een gezins(ouderdoms)pensioen op te bouwen.26 In concreto betekende dit, dat een vrouw van wie de echtgenoot in de jaren tussen 1957 en ultimo
1984 enige tijd in het buitenland had gewerkt, bij het bereiken van de leeftijd van 65 jaar
geconfronteerd werd met een korting op haar AOW-pensioen. De vraag rees of de rechtsnormen betreffende de gelijke behandeling van vrouwen en mannen, die ook hadden
geleid tot het schrappen van de bepaling inzake de uitsluiting van de verzekering, in de
weg stonden aan een dergelijke korting.Vanuit het EG-recht was de vraag in feite: mocht
de uitsluiting van de verzekering vóór 23 december 1984, die op zich op grond van EGrecht niet onrechtmatig kon worden geacht, doorwerken in een korting op het AOWpensioen van vrouwen vanaf 23 december 1984?
Deze vraag werd, met name op het punt van de betekenis van de Derde Richtlijn op dit
punt, door de toenmalige raad van beroep te ’s-Hertogenbosch ter prejudiciële beslissing
voorgelegd aan het Hof van Justitie van de EG. Uit het antwoord blijkt zonneklaar dat de
uitsluiting van de verzekering niet mag doorwerken in pensioenuitkeringen vanaf 23
december 1984.27 Het Hof geeft hier toepassing aan wat men in de wandeling wel de
Borrie Clarke-leer noemt.28 Die leer komt erop neer dat na het effectief worden van de
verplichtingen die uit (in casu) de richtlijn voortvloeien, geen gevolgen van oudere, discriminerende, bepalingen mogen worden gehandhaafd. Dit zou voortvloeien uit de
onmiddellijke werking van het discriminatieverbod zoals dat in de richtlijn is neergelegd.
In de woorden van het HvJ EG:
“...(moet) richtlijn 79/7 aldus worden uitgelegd, dat het de Lid-Staten niet is
toegestaan, na het verstrijken van de in artikel 8 vastgestelde omzettingstermijn, de gevolgen te handhaven van een oudere nationale wettelijke regeling die
onder bepaalde omstandigheden gehuwde vrouwen van het recht op ouderdomspensioen uitsloot.”
De gedachte dringt zich op dat hier een toch wel zeer pregnante betekenis aan non-discriminatienormen wordt toegekend. Het lijkt erop dat het hier om een soort superrechtsnormen gaat waarvan het effect dat van ‘gewone’ rechtsnormen overstijgt.29 Als een
soort Baron von Münchhausen kan het discriminatieverbod zijn werking uitstrekken over
een tijdsbestek waarin het onmiskenbaar (nog) niet van toepassing was. Bij het arrest
Verholen spreekt dat misschien nog wel extra sterk, omdat het juridisch gezien over twee
afzonderlijke beoordelingstrajecten gaat: het verzekerd zijn, dat beoordeeld wordt naar de
rechtsregels die golden in de tijd waarin het al dan niet verzekerd zijn aan de orde was, en
de korting, in casu die van artikel 13 AOW, leidend tot een vermindering van het pensioen van 2% over elk niet-verzekerd jaar, welke aan de orde komt in de tijd dat het pensioenrecht tot uitbetaling komt.Wat het eerste traject betreft, had het Hof van Justitie niet
27 Zie noot 25
28 Ontleend aan het gelijknamige arrest (noot 10).
29 Vergelijk de opmerkingen die Keunen maakt in zijn annotatie bij het arrest Kauer, HvJ EG
van 7 februari 2002, zaak C-28/00, RSV 2002/180.
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lang voor het einde van de aanpassingstermijn van de Derde Richtlijn nog uitgemaakt dat
tot dat tijdstip geen communautaire rechtsnorm in de weg stond aan de uitsluiting van de
verzekering van de gehuwde vrouw als hier aan de orde.30 Wat het tweede traject aangaat,
kan men van een bepaling die zegt dat rechtsgeldige niet-verzekering tot een korting op
het pensioen leidt, toch moeilijk beweren dat zij een discriminerende strekking heeft. Het
resultaat van deze benadering is, dat de combinatie van twee niet-verboden fenomenen
(de uitsluiting van de verzekering vóór de datum waarop dat niet meer mocht, en de korting op het pensioen wegens niet-verzekerde jaren) leidt tot iets dat wèl verboden is.
Ook in de gedachtelijn die hierboven is uiteengezet met betrekking tot de verschillende
soorten uitkeringsvoorwaarden (ontstaans- en duurvoorwaarden) en de inwerking daarop
van verandering van recht door toedoen van verdragsnormen, past de benadering van het
Hof niet: rechtsgeldige niet-verzekering wordt nooit verzekering, zo zou men die lijn
hier kort kunnen verwoorden. Het verzekerd zijn in een opbouwstelsel als de AOW is bij
uitstek een element dat uitsluitend wordt beheerst door de regels zoals die gelden op het
tijdstip waarop het bestaan van verzekering beoordeeld moet worden. Is men eenmaal
over een bepaald jaar volgens de dan geldende wettelijke regels verzekerd geweest, dan is
daaraan niets meer toe of af te doen.Wel is het heel goed mogelijk, en bij de AOW zelfs
regel, dat pas aan het eind van de rit (bereiken van de 65-jarige leeftijd) wordt beoordeeld
over welke perioden iemand verzekerd is geweest; maar of men in, zeg, 1972 verzekerd
was, moet worden beoordeeld naar de in 1972 geldende wettelijke regels. Dat na 1984 de
regel van 1972 niet meer gold, is niet relevant voor het antwoord op de vraag of na 1984
een korting op grond van het niet verzekerd zijn in 1972 mag plaatsvinden. En irrelevant
is tevens dat die regel uit 1972 vanaf een datum in 1984 als discriminatoir wordt aangemerkt.
Vanuit deze laatste benadering is het niet zo verwonderlijk dat de Centrale Raad van
Beroep, die uiteraard voorzover het om de toepassing van de Derde Richtlijn ging het
Hof van Justitie volgde,31 niet geneigd was hetzelfde resultaat te verbinden aan de toepassing van (uitsluitend) artikel 26 IVBPR. Het onaantrekkelijke gevolg hiervan was echter
dat de groep vrouwen met een breuk in hun AOW-verzekeringsverleden, veroorzaakt
door de echtgenoot, werd opgesplitst in twee categorieën: zij die onder de Derde Richtlijn vielen, dat wil zeggen bij het bereiken van hun 65ste jaar nog een band hadden met
arbeid, eventueel in de vorm van een loondervingsuitkering, werden gevrijwaard van de
korting, terwijl de overigen dat nadeel wel ondervonden of bleven ondervinden. En dit,
nota bene, bij een volksverzekering als de AOW, waarvoor nu juist de band met het
arbeidsproces niet essentieel is. De neerslag van dit dilemma vindt men in de overwegingen in de uitspraak, gepubliceerd in RSV 1994/126.32 De rechter in eerste aanleg had het
dilemma opgelost door dit verschillende resultaat op zijn beurt weer strijdig te bevinden

30 HvJ EG 23 september 1982 (arrest Koks), RSV 1983/83.
31 Zie CRvB 26 november 1993, RSV 1994/125 m.nt. Keunen.
32 CRvB 26 november 1993, RSV 1994/126 m.nt. Keunen.
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met artikel 1 van de Grondwet, maar dat kon, begrijpelijkerwijs,33 geen genade vinden in
de ogen van de Raad.
Het voorlopig einde van dit verhaal vindt men in het arrest van de Hoge Raad van
26 augustus 1998.34 Die Raad had de benadering van de Centrale Raad van Beroep als
neergelegd in RSV 1994/126 eerder gesauveerd in zijn arrest van 29 mei 1996,35 waarin
de uitsluiting van de gehuwde vrouw objectief gerechtvaardigd werd bevonden vanuit de
gedachte “dat in de in het besluit bedoelde gevallen het in het buitenland door de man
opgebouwde pensioen mede geacht kon worden voor zijn echtgenote bestemd te zijn”
en “Daarbij mocht de besluitgever, gelet op de in de onderhavige tijdvakken aanwezige
maatschappelijke verhoudingen, ervan uitgaan dat het in vrijwel alle gevallen de man was
die de kostwinner was, zodat hij ermee kon volstaan de echtgenote uit te sluiten en niet
gehouden was tevens een voorziening te treffen voor de gevallen waarin de vrouw kostwinner was.” In deze laatste casus ging het om uitgesloten tijdvakken van 1957 tot in
1977. In het arrest van 26 augustus 1998 liepen de uitsluitingstijdvakken door tot 1 april
1985. De Centrale Raad van Beroep had de evengenoemde rechtvaardigingsgrond valide
bevonden tot 23 december 1984. De HR vond echter, dat de objectieve rechtvaardiging
zich niet verder kon uitstrekken dan tot 1 januari 1980, omdat toen de wetgever, in het
kader van de totstandkoming van de gelijkberechtiging van mannen en vrouwen in de
AAW bij Wet van 20 december 1979, Stb. 708, had uitgesproken dat er niet langer van
kon worden uitgegaan dat in vrijwel alle gevallen de man de kostwinner was. Hiermee
was dus een einde gekomen aan de uitsluiting van de gehuwde vrouw ingaande 1 januari
1980, maar de korting terzake van uitgesloten tijdvakken voorafgaand aan die datum bleef
doorwerken in het nadien aan gehuwde vrouwen toekomende AOW-pensioen, tenzij zij
onder de Derde Richtlijn vielen.
Nationaal gezien (maar zie nader paragraaf 10) is op het punt van de uitsluiting van de
gehuwde vrouw van de AOW-verzekering de lijn dus als volgt: de uitsluiting zelf is
onaantastbaar voor tijdvakken tot 1 januari 1980, daarna is zij niet meer rechtsgeldig; de
korting op de AOW uit hoofde van uitgesloten tijdvakken mag niet plaatsvinden ten aanzien van vrouwen die op hun 65ste onder de Derde Richtlijn vallen; bij de overige vrouwen kan de korting wel worden toegepast (maar dan alleen terzake van tijdvakken tot
1 januari 1980!); en vooruitlopend op hetgeen straks nog aan de orde komt, voeg ik hieraan toe dat niet van betekenis is of de vrouw voor het verlies aan AOW daadwerkelijk
wordt gecompenseerd door een buitenlands deelpensioen.
Voor de puzzelaars besluit ik deze paragraaf met nog één casus met betrekking tot de
doorwerking van discriminatieverboden op ontstaansvoorwaarden voor het recht op uitkering: hoe zit het met het AWW-recht per 23 december 1984 van de weduwnaar wiens
echtgenote ten tijde van haar overlijden, geruime tijd vóór die datum, niet AWW-verze33 Ik verwijs voor de argumentatie behalve naar de genoemde uitspraak ook naar de noot van
Keunen onder het in noot 26 genoemde arrest van de Hoge Raad, RSV 1997/77.
34 Zie RSV 1999/12 m.nt. Keunen; in verband met recente ontwikkelingen kom ik aan het slot
van deze bijdrage nog op dit “voorlopig einde” terug.
35 Noot 26.
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kerd was omdat hij aan een buitenlands stelsel was onderworpen? Die vraag was aan de
orde in een zaak waarin de Centrale Raad van Beroep op 2 juli 1997 uitspraak deed en
oordeelde dat de betrokken weduwnaar geen aanspraak op AWW-pensioen kon maken.36
De casus is interessant, omdat er naast de hierboven genoemde aspecten nog andere elementen in zitten. In de eerste plaats is er het gegeven dat de uitsluiting van de gehuwde
vrouw van de AWW-verzekering vóór 23 december 1984 geen nadelig effect sorteerde,
en dus ook niet als discriminerend ten opzichte van de man kon worden aangemerkt,
omdat die verzekering voor die datum helemaal geen weduwnaarspensioen kon genereren. En vervolgens rijst de vraag of het nadelig effect dat na 23 december 1984 optreedt,
als discriminatie naar geslacht zou kunnen worden aangemerkt; er lijkt immers veeleer
sprake van ongelijk resultaat voor verschillende groepen mannen: zij die een niet AWWverzekerde echtgenote hebben omdat ze zelf in het buitenland verzekerd waren, en zij die
hun echtgenote niet van de AWW-verzekering hebben beroofd omdat ze in Nederland
zijn gebleven. Dan is er nog het punt dat de nabestaandenpensioenen niet onder de
Derde Richtlijn vallen en toepassing van de Borrie Clarke-leer bij gebreke van aanrakingspunten met het EG-recht niet voor de hand ligt. Desondanks blijft overeind, dat de
persoon van het ene geslacht, in overigens identieke omstandigheden, in een andere positie komt te verkeren dan die van het andere geslacht. Mogelijk kan de uitspraak dienen
ter illustratie van de stelling dat die enkele vaststelling niet altijd en niet zonder meer voldoende is om te concluderen tot discriminatie.
7.

Reflexwerking van het EG-recht op andere verdragsnormen

In het hierboven besprokene liggen ook elementen van een andere rode draad die door
de rechtspraak van de Centrale Raad van Beroep op supra- en internationaalrechtelijk
terrein loopt: in hoeverre wordt bij de toepassing van niet-communautairrechtelijke verdragsnormen analoge toepassing gegeven aan de op een overeenkomstige gebied (bijvoorbeeld discriminatie man/vrouw) in het EG-recht ontwikkelde leerstukken? De
Keizer heeft hiernaar onderzoek gedaan en daarbij voor dit verschijnsel de term ‘reflexwerking’ geïntroduceerd, daarbij aangevend dat hier een eigensoortige invulling van een
bestaand begrip wordt gehanteerd.37
Als men de hierboven gegeven beschouwingen naar aanleiding van de Verholen-jurisprudentie deels als achterliggende gedachten bij de vorming daarvan wil zien, zou de indruk
kunnen worden gewekt dat de Centrale Raad van Beroep zeker niet geneigd is reflexwerking toe te passen wanneer hij zich ongelukkig voelt bij het in het EG-recht ontwikkelde concept. In dat verband durf ik ook wel te stellen dat toepassing van de door het
Hof van Justitie ontwikkelde leer van de ‘onmiddellijke werking’ van discriminatieverboden op alle verdragsnormen betreffende discriminatie (en dus ook niet beperkt tot
man/vrouw) tot een onoverzienbaar veld van problemen zou leiden, dat zeker niet was

36 Zie CRvB 2 juli 1997, RSV 1997/241.
37 T.M.P. de Keizer, Reflectie op reflexwerking; SMA 2000, afl. 9, p. 371 e.v. Over de gebruikte
en door mij hier overgenomen term: noot 5.
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voorzien door de bij bijvoorbeeld het IVBPR aangesloten staten toen zij dat verdrag
ondertekenden.38
Maar misschien moet de vraag worden omgekeerd: wanneer is er, uitgaande van een specifiek in het communautaire recht ontwikkeld leerstuk op het punt van het kernthema
discriminatie tussen vrouw en man, aanleiding voor analoge toepassing daarvan bij de
hantering van de meer algemene, niet supranationale rechtsnormen op het gebied van
discriminatie? Waarbij dan bedacht moet worden dat er altijd een zekere minimumstandaard is aan te geven, die voor beide soorten rechtsnormen geldt en waarbij overeenkomstige toepassing niet behoeft te betekenen dat er ook reflexwerking is.
In retrospectief is het vaak gemakkelijk gezegd, maar ik vermoed, in weerwil van het feit
dat de wetgever er anders over dacht, dat er een grote mate van consensus was en is over
het discriminerende karakter van het overgangsrecht van de AAW per 1 januari 1980,
zowel onder de algemene norm van artikel 26 IVBPR als – a fortiori – onder de bijzondere norm van het EG-recht. Reflexwerking komt dan slechts in ondergeschikte zin aan
de orde, bijvoorbeeld vanuit de behoefte aan synchronisatie van de inwerkingtreding van
de (rechtstreekse werking van de) norm. Veel meer dan ‘praktische redenen’ kan men
hiervoor niet aanvoeren.39 Uiteindelijk is op dit punt in de rechtspraak van de Centrale
Raad van Beroep wat betreft de relatie tussen de Derde EG-richtlijn en artikel 26
IVBPR een vrij helder beeld ontstaan: nadat in de ‘5 januari uitspraken’ met betrekking
tot de AAW was gekozen voor de datum 1 januari 1980, onder de motivering dat de
wetgever pretendeerde ingaande die datum gelijke behandeling van vrouwen en mannen
te realiseren, is naderhand over de gehele linie als ijkdatum 23 december 1984 naar voren
getreden. Aanvankelijk echter was die helderheid ver te zoeken. In de rechtspraak, ook in
eerste aanleg, circuleerde een veelheid van data.40 De eerste uitspraak van de Centrale
Raad van Beroep, die over de WUV, noemde als datum 23 december 1984, uiteraard aanknopend bij de Derde Richtlijn, echter zonder dat duidelijk was of de WUV onder de

38 Zo is anno 1996 de (toenmalige) Nieuwe Algemene Bedrijfsvereniging nog een hersteloperatie begonnen om vrouwen die in 1967 op grond van een kostwinnersbepaling in de WOA
(Wet overgangsregeling arbeidsongeschiktheidsverzekering) geen WAO-uitkering kregen in
aansluiting op hun uitkering op grond van de Invaliditeitswet/Interimwet Invaliditeitsrentetrekkers, voorzover ze onder de Derde EG-richtlijn vielen, alsnog een WAO-uitkering toe te
kennen (zie Stct. 1996 nr. 119). De relevante feiten voor deze uitkeringsaanspraak, die in de
meeste gevallen niet eerder dan in 1995 zal kunnen ingaan, moeten worden geplaatst in of
omstreeks 1963.
39 Zie het overzicht van de jurisprudentie in het in noot 37 genoemde artikel. Om misverstand
te vermijden: met ‘praktische redenen’ wordt in de jurisprudentie kennelijk bedoeld dat het,
ervan uitgaande dat de verschillende verdragsnormen zich in de tijd verder ontwikkelen,
praktisch is de werking zo mogelijk te synchroniseren.
40 Het in noot 8 genoemde artikel vermeldt: 1 januari 1985 (ontleend aan een uitspraak van de
CRvB als ambtenarenrechter inzake gelijkstelling samenwonen met huwelijk,TAR 1987, 13),
23 december 1984 (einde aanpassingstermijn van de Derde EG-richtlijn), 11 maart 1979
(inwerkingtreding IVBPR voor Nederland), 1 januari 1980 (CRvB d.d. 5 januari 1988 inzake
het overgangsrecht AAW van de Wet van 20 december 1979, Stb. 708) en 11 maart 1985 (de
aanpassingstermijn van zes jaar van de Derde Richtlijn overeenkomstig toegepast op artikel 26
IVBPR).
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materiële werkingssfeer van die richtlijn viel.41 Vervolgens kwamen de AAW-uitspraken
van 5 januari 1988, ten aanzien waarvan zonder meer viel aan te nemen dat de materie
(ook) onder de Derde Richtlijn viel maar die dus, onder toepassing van artikel 26
IVBPR, een afwijkende datum te zien gaven. Daarna kwamen de AWW-uitspraken van
7 december 1988, wederom geen Derde Richtlijn-materie, maar desondanks, zij het pas
in tweede instantie, met de datum 23 december 1984.42 Korte tijd later kwam de kostwinnersbepaling van de WWV aan de orde; onmiskenbaar Derde Richtlijn en de datum
23 december 1984.43 Nadien is geen ander tijdstip meer aan de orde geweest. Uit de in
noot 23 genoemde uitspraak over de inkomenseis in de AAW blijkt tenslotte, dat ‘1 januari
1980’ als de enige uitzondering op de regel (namelijk 23 december 1984) moet worden
gezien.
Wie nog eens goed kijkt naar de uitspraken van 5 januari 1988, ontdekt een aspect dat
misschien toch iets afdoet aan het plausibele van de datumkeuze: de casuspositie van de
(gepubliceerde) uitspraken44 betreft rechtsfeiten (intrekking of weigering toekenning van
AAW-uitkering) niet alleen van vóór 23 december 1984, maar ook van voor 1 november
1983, de datum van de uitspraken van de Centrale Raad van Beroep waarin de rechtstreekse werking van artikel 26 IVBPR op het gebied van de sociale zekerheid nog van
de hand werd gewezen.45 Vanuit een oogpunt van rechterlijk overgangsrecht was het wellicht eleganter geweest om de ingangsdatum van de rechtstreekse werking niet vroeger
vast te stellen dan op 2 november 1983, nu de wetgever tot die datum op gezag van de
rechter mocht aannemen dat hij artikel 26 IVBPR niet schond. Ik geloof echter niet dat
er een rechter is die voor deze datum heeft gekozen. Het gevolg van die keuze zou zijn
geweest dat de 5 januari uitspraken het karakter van ‘prospective overruling’ hadden
gekregen, in die zin dat de besluiten tot weigering of intrekking van AAW-uitkering op
de datum in geding in stand zouden zijn gebleven en dat het oordeel over de werking
van artikel 26 IVBPR pas met ingang van een latere datum effect zou hebben gekregen.
Een punt dat in het kader van reflexwerking bij deze uitspraken ten slotte nog de aandacht verdient, is het feit dat de Centrale Raad van Beroep, toetsend aan artikel 26
IVBPR, de mogelijkheid van rechtvaardigingsgronden aanvaardt, hoewel het hier om
directe discriminatie gaat. Volgens de heersende leer is zulks bij toetsing aan de Derde
Richtlijn niet mogelijk. Nu geen rechtvaardigingsgronden aanwezig worden geacht, blijft
de vraag onbeantwoord of de Raad hier bij toetsing aan de Derde Richtlijn tot een andere
motivering zou zijn gekomen dan bij de toetsing aan artikel 26 IVBPR.

41 In de uitspraak van 14 mei 1987 (noot 5) is dat in het midden gelaten, maar uit de uitspraak
van 17 december 1993, AB 1994, 258 blijkt dat de CRvB van oordeel is dat de WUV niet
onder de Richtlijn valt.
42 RSV 1989/67, respectievelijk RSV 1991/182 (zie noot 7 en noot 21).
43 CRvB van 10 mei 1989, RSV 1990/231; teruggaande op het arrest Dik, HvJ EG 8maart
1988, RSV 1988/183.
44 Zie noot 1.
45 Zie noot 3.
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8.

De zaak Vos

Een bijzondere variant van reflexwerking tussen EG-recht en artikel 26 IVBPR èn van
de doorwerking van discriminatieverboden is te vinden in een zaak die qua materie buiten het bestek van deze bijdrage valt, omdat zij betrekking heeft op de Nederlandse ambtenarenpensioenregeling in de ABPW (zoals deze tot 1 januari 1996 gold) in relatie tot
artikel 119 (oud, thans 141) van het EG-verdrag. De relatie met de hierboven behandelde
vraagstukken is echter duidelijk aanwezig, daarom ga ik er toch – kort – op in.
Na de arresten Barber en Beune van het Hof van Justitie van de EG46 kon worden vastgesteld dat het ABP-(ouderdoms)pensioen van een ambtenaar binnen de werkingssfeer
van de EG-regels over gelijke beloning voor mannen en vrouwen viel en dat de beperking van de werking in de tijd van die normen, zoals het Hof die had aangebracht in het
arrest Barber, daarop van toepassing was. Dat laatste betekende dat het verbod van ongelijke beloning niet van toepassing was op aanspraken, verkregen op grond van tijdvakken
van arbeid voorafgaand aan 17 mei 1990, tenzij de betrokkene vóór die datum een
rechtsvordering had ingesteld.
Het (ingewikkelde) Nederlandse systeem van inbouw van AOW-aanspraken in het ABPpensioen kon ertoe leiden dat een gehuwde mannelijke ambtenaar met ABP-diensttijdvakken vóór 1 januari 1986 als gevolg van een hoger inbouwbedrag een lager ABP-pensioen ontving dan een overeenkomstige vrouwelijke gehuwde ambtenaar.47 Hoewel dit
strikt genomen in strijd was met artikel 119 EG, bleef deze ongelijkheid, communautairrechtelijk bezien, als gevolg van de ‘Barber-clausule’ in stand, behalve in de gevallen waarin een mannelijke ambtenaar al vóór 17 mei 1990 deze ongelijke behandeling had aangevochten. De beperking in de tijd welke het HvJ EG had aangebracht, vond haar grondslag in ‘dwingende overwegingen van rechtszekerheid’ (openbreken van in rechte onaantastbaar geworden rechtsbetrekkingen, dreigende ontwrichting van pensioenstelsels) en
diende door de nationale rechter bij de toetsing aan het EG-recht als een gegeven te
worden aanvaard. Dat laatste gold uiteraard niet voor de toetsing aan artikel 26 IVBPR
(en artikel 14 EVRM, zo van toepassing). De Centrale Raad van Beroep vond echter,
mede gelet op het feit dat EG-lidstaten gehouden waren de aangebrachte beperking op
het discriminatieverbod te respecteren, dat er voldoende grond was om een overeenkomstige beperking toe te passen bij de toetsing aan de genoemde verdragsartikelen.48 De
dwingende overwegingen van rechtszekerheid uit het EG-recht dienden derhalve als
rechtvaardiging voor de inbreuk op het discriminatieverbod van artikel 26 IVBPR.

46 Het betreft achtereenvolgens de zaken C-262/88 d.d. 17 mei 1990, Jur. I-1889 en C-7/93
d.d. 28 september 1994, Jur. I-4471. De beperking in de tijd is later vastgelegd in het zogeheten Barber-protocol bij het Verdrag van Maastricht.
47 De inbouw beliep bij de gehuwde man maximaal 80% van het volledige (oude) AOWgehuwdenpensioen en bij de betreffende vrouw 80% van het ongehuwdenpensioen (70% van
het oude gehuwdenpensioen).
48 CRvB 26 november 1998, RSV 1999/92. Kritisch hierover: A. Woltjer in NJCM-bulletin
2000, p. 1012 e.v. Zie ook van dezelfde auteur: “Wetgever, rechter en het primaat van de
gelijkheid” (diss.), Den Haag 2002, p. 235 e.v.
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Pikant aan deze zaak is, dat zij ook aan het oordeel is onderworpen van het toezichthoudend orgaan bij het IVBPR, het Human Rights Committee in Genève, in de zaak Vos
tegen Nederland.49 Dit comité constateert een schending van artikel 26 IVBPR, waaraan
vervolgens de Nederlandse regering, daartoe uitgenodigd, weigert gevolgen te verbinden,
onder uitgebreide verwijzing naar de CRvB-uitspraak van 26 november 1998.
Een lastig dilemma: de specifieke (man/vrouw-discriminatie), toegespitste (gelijke beloning) norm kent een restrictie die niet is verbonden aan de algemene, globale norm.Voor
de rechter komt daar nog bij dat hij enerzijds te maken heeft met een dwingende interpretatie (HvJ EG), anderzijds met een (niet bindend maar toch) ‘gezaghebbend oordeel’.
Bovendien rijst de vraag, hoe in EG-verband zou worden gedacht over een lidstaat (of
haar – rechterlijke – organen) die de ‘gemeenschapstrouw’ (artikel 10 EG-verdrag) negeert
en met een beroep op artikel 26 IVBPR de door het HvJ EG bindend voorgeschreven
beperking in de tijd buiten toepassing laat. Het laat zich aanzien dat deze vragen, met een
beroep op het oordeel van het Comité, in de rechtspraak nog wel eens terug zullen
komen.
Teruggrijpend naar de eerdere beschouwingen merk ik nog op, dat het HvJ EG in zijn
Barber-jurisprudentie enigszins in de knoop lijkt te komen met de consequenties van zijn
eigen opvatting over de ‘onmiddellijke werking’ van het discriminatieverbod naar geslacht.50
Als de effectiviteit van de norm werkelijk moet worden beoordeeld naar het resultaat
(gelijke behandeling per 23 december 1984 betekent gelijke aanspraken vanaf die datum),
dan is het ingrijpen in bestaande rechtsverhoudingen daaraan inherent en is de noodrem
van ‘dwingende overwegingen van rechtszekerheid’ niet consistent.
Ter afsluiting wil ik graag voor alle duidelijkheid met nadruk stellen dat ik met de twee
voorgaande paragrafen het onderwerp ‘reflexwerking’ allerminst uitputtend heb behandeld.
9.

De Centrale Raad van Beroep en artikel 14 EVRM: concrete en
abstracte toetsing

Het discriminatieverbod uit het EVRM komt relatief laat in de rechtspraak van de
Centrale Raad van Beroep naar voren, omdat er lang onduidelijkheid is over de vraag of
sociale-zekerheidsaanspraken als ‘possessions’ in de zin van artikel 1 van het Eerste Protocol kunnen worden aangemerkt. Zoals bekend, moet voor het inroepen van artikel 14
EVRM een koppeling worden gelegd met een in het Verdrag gewaarborgd recht, en
daarover komt pas enige duidelijkheid met arrest Gaygusuz t. Oostenrijk.51 Dat levert dan
overigens niet veel nieuws op omdat de Centrale Raad van Beroep, althans tot heden,
geheel overeenkomstig de praktijk van de Hoge Raad, uit artikel 14 EVRM niet meer of

49 Kennisgeving 786/1997 van 26 juli 1999; zie Stct. 1999, 214 en de NJCM-publicatie
genoemd in de vorige noot.
50 Zie ook hierboven onder 6 en Keunen (noot 29).
51 EHRM 16 september 1996, o.m. RSV 1997/234.
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iets anders afleidt dan uit artikel 26 IVBPR; zie bijvoorbeeld de uitspraken over de Wet
Van Otterloo, de Anw en de Koppelingswet.52
Een voorbeeld van een specifieke toetsing aan het EVRM vormt de uitspraak van
22 december 1999, waarin de beëindiging van de AAW-uitkering op grond van artikel IV
van de, in deze bijdrage in paragraaf 4 reeds aan de orde gekomen, Reparatiewet AAW
wordt getoetst aan artikel 1 van het Eerste Protocol bij het EVRM.53
Aandacht verdient in dit verband ook nog de uitspraak van 5 augustus 199854, waarin is
beslist dat het criterium ‘behorend tot de beroepsbevolking’ uit de Derde EG-richtlijn,
dat zoals we eerder hebben gezien bepalend is voor de vraag of bij een gehuwde vrouw
de uitsluiting van de AOW-verzekering mag doorwerken in pensioenbetalingen vanaf
23 december 1984, niet terzijde wordt gesteld door artikel 14 EVRM.
Of de lijn van de Centrale Raad van Beroep (en van de Hoge Raad, die althans in de
Verholen-jurisprudentie de lijn van de CRvB in essentie heeft gevolgd) op alle onderdelen stand zal houden bij de toetsing aan artikel 14 door het EHRM zelf, is de vraag.55 Er
zijn tendensen in de rechtspraak van het Hof die een zekere ongerustheid (of hoopvolle
verwachting, zo men wil) rechtvaardigen. Eén daarvan is de neiging tot concrete toetsing,
of, anders en meer toegespitst op artikel 14 gezegd, tot een materiële invulling van het
discriminatieverbod. Ik doel daarmee op de beoordeling die zich niet beperkt tot de
vraag of de wetgever in algemene zin een bepaald onderscheid mocht maken, maar die
zich mede uitstrekt tot de vraag of de in algemene zin geldende rechtvaardiging zich ook
in het concrete geval daadwerkelijk en voldoende manifesteert. Dat is wellicht een begrijpelijke benadering vanuit het perspectief van – individuele – mensenrechten, maar de
vraag rijst of de hanteerbaarheid van het EVRM als instrument – ook – voor de wetgever
niet in gevaar komt.
In het arrest Thlimmenos t. Griekenland van 6 april 200056 vindt men een voorbeeld van
deze benadering. Thlimmenos was in 1983 tot vier jaar gevangenisstraf veroordeeld
omdat hij als Jehova’s getuige weigerde een militair uniform te dragen; een misdrijf volgens de Griekse wet. Als hij in 1988 deelneemt aan een vergelijkend examen voor de
benoeming tot registeraccountant, scoort hij heel hoog maar wordt hij niet benoemd,
omdat de Griekse wet bepaalt dat een veroordeling wegens misdrijf in de weg staat aan
het vervullen van de functie van registeraccountant. Het EHRM onderzoekt zijn klacht
door te toetsen aan artikel 14 in verbinding met artikel 9 EVRM (vrijheid van gedachte,
geweten en godsdienst). Met enige nadruk wordt overwogen dat het onnodig is om een
zelfstandige toetsing aan artikel 9 te verrichten. Waar het om gaat, volgens het Hof, is of
er een voldoende rechtvaardiging is om Thlimmenos op dezelfde wijze te behandelen als
andere wegens misdrijf veroordeelden. Die is er niet, want (R.O. 47) “(…) unlike other

52
53
54
55

Achtereenvolgens: RSV 1999/38, RSV 2001/138 en RSV 2001/188 + 216.
CRvB 22 december 1999, RSV 2000/78.
RSV 1999/34.
Zoals uit het vervolg blijkt, moet die vraag reeds thans ten dele ontkennend worden beantwoord.
56 Ik verwijs naar de publicatie van de belangrijkste overwegingen van het arrest en de noot
daarbij van A.C. Hendriks en T. Loenen in NJCM-bulletin 2000, p. 1095 e.v.
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convictions for serious criminal offences, a conviction for refusing on religious (…) grounds to wear the
military uniform cannot imply any dishonesty or moral turpitude likely to undermine the offender’s
ability to exercise this profession.”
Uit de wijze waarop het EHRM deze klacht berecht, valt te concluderen dat het denkbaar is dat een veroordeling tot vier jaar gevangenisstraf wegens de weigering om godsdienstige redenen een militair uniform te dragen door de EVRM-beugel kan, en tevens
het weren van lieden die tot die straf zijn veroordeeld uit het beroep van accountant
evenmin in strijd is met het Verdrag, terwijl toch het niet toelaten tot het beroep van
accountant van iemand wiens strafrechtelijke veroordeling een godsdienstige achtergrond
heeft, strijd oplevert met het EVRM.
Dit lijkt niet helemaal concludent.57 Waar ik echter vooral op wil wijzen is dat zich hier
een aanzet laat zien van een ontwikkeling die in zijn consequentie inhoudt dat geen
enkele regel zonder meer toepasbaar is in een individueel geval, maar dat steeds aanvullend zal moeten worden beoordeeld of de achter die regel liggende beginselen en waarden in die toepassing wel voldoende tot uitdrukking komen. In die benadering kunnen
vele Nederlandse ingezetenen betogen, dat hun AOW-pensioen enige jaren vóór hun
65ste moet ingaan, omdat zij door langdurig hard werken eerder versleten zijn dan de
gemiddelde Nederlander en de ratio van de leeftijdgrens toch is dat men in die toestand
voor zijn bestaansmiddelen niet meer op arbeid is aangewezen. Wie tegenwerpt dat de
redenering van het Hof slechts opgaat als het beroep op (on)gelijke behandeling wordt
gekoppeld aan een ander in het Verdrag gewaarborgd – fundamenteel – recht, dient zich
te realiseren dat iedere ‘possession’ in de zin van het Eerste Protocol een fundamenteel
recht belichaamt en dat zeer veel claims in het kader van een beroep op gelijke behandeling zich in een ‘possession’ laten vertalen; bovendien vervalt de bedoelde voorwaarde bij de
binnenkort te verwachten inwerkingtreding voor Nederland van het Twaalfde Protocol.
Ik vraag me af, of deze benadering niet miskent dat er altijd een discrepantie bestaat tussen de norm, geformuleerd als (fundamenteel) beginsel, en de concrete uitwerking daarvan in een wettelijke regel; een zekere mate van ‘over-‘ dan wel ‘underinclusion’ is daarbij
onvermijdelijk, zoals Loenen en Hendriks in hun annotatie bij het arrest Thlimmenos
opmerken.58 Ik zou hier nog met enige nadruk aan willen toevoegen, dat het mijns
inziens op dit punt gaat om een probleem met een meer fundamenteel karakter dan het
aspect van de ‘margin of appreciation’ die de Verdragsstaten volgens het EHRM toekomt
bij de incorporering in de wetgeving van een norm als artikel 14.
Het voorgaande is ook van belang bij de eveneens al aan de orde gekomen Verholenjurisprudentie, betreffende de korting op het AOW-pensioen van de vrouw die van de
verzekering was uitgesloten omdat haar echtgenoot aan een buitenlands stelsel was onderworpen. Zoals gezegd, vormde de ratio van deze regel de veronderstelling dat de echt-

57 Vergelijk hetgeen hierboven in paragraaf 6 is opgemerkt: de combinatie van twee niet verboden fenomenen leidt tot iets dat wel verboden is.
58 Zie noot 56.
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genoot met zijn buitenlandse verzekering een gezinspensioen opbouwde en dat daarom,
in de structuur van de AOW destijds, de verzekering van de echtgenote op grond van
ingezetenschap overbodig want dubbel-op zou zijn. Die veronderstelling kon bezwaarlijk
ten volle worden getoetst aan de werkelijkheid, want dan zou bij ieder individueel geval
een aantal moeilijk of niet te beantwoorden vragen rijzen: hoe zijn, in ieder in aanmerking komend buitenlands stelsel, de pensioenaanspraken geregeld, de vraag of de man een
eventuele drempelperiode wel zal volmaken, de vraag of het huwelijk over, zeg, dertig
jaar nog in stand zal zijn, en zo meer. Nochtans moet worden vastgesteld dat de ratio van
de regel niet opgaat als bij het 65ste levensjaar van de vrouw blijkt dat zij voor het verlies
aan AOW niet of volledig wordt gecompenseerd door een buitenlands (deel)pensioen. De
vraag is dan, of de werking van het gelijkheidsbeginsel zo ver strekt, dat de uit de nietverzekerde jaren voortvloeiende pensioenkorting achteraf ongedaan moet worden gemaakt.
Zoals ik hierboven in paragraaf 6 bij de samenvatting van de nationale jurisprudentie op
dit punt al aanstipte, heeft de Hoge Raad een daartoe strekkend beroep uitdrukkelijk verworpen. In het arrest op het cassatieberoep tegen de uitspraak van de Centrale Raad van
Beroep van 16 april 199759 heet het:
“In de bestreden oordelen ligt besloten het juiste oordeel dat voor de vraag of
de door de Hoge Raad voor de onderhavige uitsluiting aanvaarde objectieve
en redelijke rechtvaardiging ook in het onderhavige geval geldt, niet van
belang is of in feite mede ten behoeve van X (de echtgenote, fz) een ouderdomspensioen is opgebouwd.”60
Waarom dit oordeel juist is, wordt niet nader beargumenteerd, maar ik meen te mogen
concluderen dat ook de Hoge Raad het standpunt inneemt dat bij de beoordeling van de
objectieve rechtvaardiging van wat ik dan neutraal noem: differentiaties, een zekere mate
van abstractie geboden is. Het zou voor de rechtsontwikkeling van groot belang zijn als
het Straatsburgse Hof over deze kwestie in de toekomst een principieel oordeel geeft.
10.

Slot: een ommekeer?

De vraag of het Hof te Straatsburg het met de Hoge Raad en de Centrale Raad van
Beroep eens is wat betreft de uitsluiting van de gehuwde vrouw in ‘Verholen-zaken’,
blijkt inmiddels te zijn beantwoord: bij het persklaar maken van deze bijdrage neem ik
kennis van het arrest van het EHRM van 4 juni 2002 inzake Wessels-Bergervoet t. The
Netherlands (Application no. 34462/97),61 waarin het Hof zijn (negatieve) oordeel geeft
over de zojuist en ook al eerder in deze bijdrage besproken korting op het AOW-pensioen van een gehuwde vrouw.

59 Zie RSV 1997/201.
60 HR 26 augustus 1998, RSV 1999/12, m.nt. Keunen; expliciet anders: Rb Maastricht 27 mei
1998,AB 1998, 347 m.nt. F.J.L. Pennings.
61 RSV 2002/181
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Niet onvermeld mag blijven dat deze ‘applicant’ sinds 1989 (toen ze 65 jaar werd) de korting aanvecht, bij een uitspraak van de Centrale Raad van Beroep van 26 november 1993
in het ongelijk werd gesteld (nadat ze bij de toenmalige raad van beroep te Arnhem had
gewonnen), tevergeefs in cassatie ging bij de Hoge Raad62 en anno 2002 in Straatsburg
alsnog succes boekt. Hier past behalve een gelukwens met het behaalde resultaat, een
compliment voor de vasthoudendheid.
Het is mij in dit stadium niet meer mogelijk om diepgaand op deze opmerkelijke ontwikkeling in te gaan. Het EHRM geeft, tamelijk summier gemotiveerd, te kennen, dat al
vanaf de inwerkingtreding van de AOW (1 januari 1957) dit systeem niet deugde. De
redenering verloopt als volgt:
– artikel 14 is geschonden wanneer staten personen in overeenkomstige situaties verschillend behandelen;
– een man in dezelfde omstandigheden als W. zou niet van de AOW-verzekering zijn
uitgesloten;
– voor ongelijke behandeling op grond van uitsluitend geslacht en huwelijkse staat moeten “very strong reasons” worden aangevoerd;63
– de door de Nederlandse regering aangevoerde rechtvaardigingsgrond van ‘ongewenste
cumulatie van pensioenrechten’ doet er niet aan af dat bij een man in dezelfde situatie
als W. wel cumulatie van aanspraken kon optreden;
– ten aanzien van het argument dat ten tijde van belang de meeste kostwinners mannen
waren, merkt het Hof op,“even assuming that such an argument had merit”(!), het van
enig belang te achten dat het Verdrag en het Eerste Protocol voor Nederland in werking traden op 31 augustus 1954.
Het Hof voegt dan toe, dat de nadelige effecten in dit geval zich openbaarden in 1989,
toen de oorspronkelijke doelstelling van de regeling al niet meer opging, en dat in dat
verband ook betekenis toekomt aan het feit dat bij de afschaffing van de gewraakte regeling in 1985 geen maatregelen zijn genomen om het discriminerend effect van de oude
regeling weg te nemen. Of dit een zelfstandig argument is of enkel een ‘verzwarende
omstandigheid’, is niet geheel duidelijk.
Dit alles leidt tot de conclusie dat voor het verschil in behandeling tussen gehuwde vrouwen en gehuwde mannen geen objectieve en redelijke rechtvaardiging aanwezig is.
De eerste vraag die rijst zou kunnen zijn: hoe past dit in de leer dat het EVRM in het
licht van de huidige omstandigheden moet worden geïnterpreteerd? Zie bijvoorbeeld
reeds het arrest Tyler uit 197864, en het zeer recente arrest Dangeville, waarin wordt overwogen dat het EVRM is “… un instrument vivant à interpréter à la lumière des conditions de vie actuelles (…)”.65 Maar dat is toch iets anders dan dat bij de toepassing van
het verdrag een tijdmachine in werking treedt, die op rechtsfeiten van 45 jaar geleden de
62 Dat beroep leidde tot het (toen) richtinggevende arrest van 29 mei 1996 (noot 26).
63 Bekend ( als ‘very weighty reasons’) uit o.m. de arresten Gaygusuz (noot 51) en Van Raalte
(EHRM 21 februari 1997, o.m. RSV 1998/5).
64 EHRM d.d. 25 april 1978, series A nr. 26 (R.O. 31).
65 Dangeville t. Frankrijk, EHRM d.d. 16 april 2002, European Human Right Cases 2002, aflevering 6, nr. 45, m.nt.A.W. Heringa (R.O. 47).
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normen van vandaag toepast. Zou het Hof serieus menen, dat kostwinnersbepalingen
– want zo is de gewraakte regeling toch in de nationale jurisprudentie in feite gekwalificeerd – anno 1957 net zo verdacht waren als ze sinds de jaren ’80 worden aangemerkt?
Verder is vermeldenswaard dat de doorwerkingsleer, die van belang is in de jurisprudentie
van het Hof van Justitie van de EG (de ‘onmiddellijke werking van het discriminatieverbod’, zie 6) en waarover in deze bijdrage het een en ander is gezegd, hier slechts een
secundaire rol speelt: als de regeling van het begin af aan niet deugt, komt de vraag hoe
het zit met de rechtsgevolgen van eens toelaatbare maar later door een discriminatieverbod getroffen regels niet aan de orde.
Ten slotte (voorlopig althans) constateer ik dat het EHRM niet de weg van de concrete
toetsing heeft gevolgd: niet van belang is dat W., zoals uit het arrest blijkt, voor het verlies
aan AOW daadwerkelijk is gecompenseerd door een buitenlands pensioen. Maar dat
betekent ook dat de nu gekozen benadering in veel gevallen tot overcompensatie leidt.
De vrouw die vanaf haar 65ste jaar wel degelijk profiteert van een door de man over zijn
buitenlandse tijdvakken opgebouwd pensioen, krijgt daarnaast over diezelfde tijdvakken
een gratis AOW-pensioen.
Over dit arrest is nog veel meer te zeggen, en dat zal ongetwijfeld nog gebeuren. Kijkend
vanuit het hoofdthema van deze bijdrage ben ik vooral benieuwd of het vraagstuk van de
‘doorwerking’ nog eens in principiële zin bij het Hof te Straatsburg aan de orde zal
komen. Maar ook in praktische zin roept dit arrest de vraag op, welke onderdelen van de
nationale jurisprudentie op het gebied van discriminatie herziening of althans heroverweging behoeven. Zo lijkt het zeker niet uitgesloten, dat het Hof te Straatsburg in ‘de zaak
Vos’ (zie paragraaf 8) het standpunt van het Comité in Genève kiest, als het daarover zou
komen te oordelen. Immers, het gegeven dat het EG-recht een aanpassingstermijn tot 23
december 1984 hanteerde om in nationale wetgevingen de gelijke behandeling van mannen en vrouwen tot stand te brengen, heeft het oordeel van Straatsburg in de zaak
Wessels-Bergervoet niet beïnvloed, zodat het er niet onmiddellijk naar uitziet dat het zich
wel iets aan de ‘Barber-clausule’ of het gelijknamige protocol gelegen zal laten liggen. Dat
nog meer, thans nog als afgedaan beschouwde, kwesties andermaal op de tafel van de
rechter zullen belanden, lijkt na dit arrest onvermijdelijk.
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11.

Helpt de Centrale Raad van Beroep Jan Splinter
door de bestuursrechtelijke winter?
L.J.A. Damen *

1.

Het bestuursrechtelijk klimaat voor de burger wordt ‘winters’

Sinds enkele jaren wordt het bestuursrechtelijk klimaat voor de burger ‘winters’. De wet
in formele zin wordt van een waarborg voor de rechtszekerheid en rechtsgelijkheid van
de burgers getransformeerd tot een – onschendbaar – beleidsinstrument tegen de burgers;
zie de Wet balansverkorting geldelijke steun volkshuisvesting,1 de Wet rechtskracht diverse
planologische kernbeslissingen, de Westerscheldewet, de Schipholwet en de door het
kabinet-Balkenende ingediende ‘ruim-baan-voor-asfalt-spoedwet’.2 Verder wordt de toegang tot de rechtsbescherming beperkt, doordat de jurisprudentie steeds hogere eisen
stelt aan de (juridische) kwaliteit van de activiteiten en inbreng van de burgers.
Achter de vier officiële doelstellingen van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) zit een
‘officieuze ideologie’, die van de ‘wederkerige en horizontale rechtsbetrekking’. Al vanaf
de eerste tranche gaat de Awb uit van (toenemend) ‘wederkerig bestuur’, van wederkerige
rechtsbetrekkingen. Om te beginnen moet het bestuur rekening houden met de belangen
van de burger zoals deze die zelf ziet.Volgens de regering is weliswaar bij het nemen van
besluiten formeel nog steeds sprake van een eenzijdige vaststelling door het bestuur, maar
materieel is, ook door de veranderende verhouding tussen burger en bestuur, een tendens
naar een meer wederkerige wijze van rechtsvaststelling ontstaan. Ook in de tweede en
derde tranche wordt daarvan uitgegaan.
Met ‘horizontalisering’ wordt een stap verder gezet dan met wederkerigheid: bestuursorganen gaan op voet van gelijkwaardigheid om met burgers, via samenwerking en afspraken. De begrippen wederkerige en horizontale rechtsbetrekking kunnen dus niet op één
lijn worden geplaatst. Bij de wederkerigheidsgedachte lijkt een addertje onder het gras te
zitten. In de wederkerige rechtsbetrekking tussen bestuur en burger heeft niet alleen het
bestuur plichten, maar ook de burger. Zijn die laatste plichten buitenwettelijk geïmpliceerd in de wederkerigheidsgedachte? Leidt dat niet tot minder in plaats van meer waarborgen? Of is daar conform het legaliteitsbeginsel een uitdrukkelijke wettelijke grondslag
voor nodig?
*

1

2
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Bij de officieuze ideologie van de Awb heb ik al eens kritische kanttekeningen geplaatst. 3
De ‘Awb-mens’ bleek een aansprekend trefwoord voor deze problematiek te zijn, en
vormde een leidraad voor de bundel De Awb-mens: boeman of underdog?.4 Ook daarbuiten
werd over die officieuze ideologie uitvoerig gediscussieerd.5
Nu hoor je wel eens dat dit – onvoldoende doordachte – concept van de wederkerige en
horizontale rechtsbetrekking bij concrete beslissingen over de ontwikkeling van het
bestuursrecht nooit een rol heeft gespeeld, maar ik heb de indruk dat het concept wel
degelijk invloed heeft in de bestuurspraktijk en de jurisprudentie.
2.

Invloed Bestuur in geding

Eind 1997 verschijnt Bestuur in geding, rapport van de “werkgroep inzake de juridisering
van het openbaar bestuur” (de werkgroep-Van Kemenade).6 Na lezing van dit rapport
dacht ik in mijn naïviteit: waarom krijgt dit rapport zo’n serieuze aandacht in de vakpers?
Tegenover de wetenschappelijk verantwoorde evaluatierapporten van de Awb-evaluatie
1996 stond een flutrapport: het was nauwelijks onderbouwd met verwijzingen naar jurisprudentie, het was voornamelijk gebaseerd op vooronderstellingen en incidenten, het
bestond uit nogal karikaturale beelden van het optreden van de bestuursrechter en het
was geschreven op basis van een kennelijk gebrekkige kennis van het bestuursrecht.7 Al
snel werd ik echter door insiders in bestuur(srechte)lijk Den Haag gewaarschuwd. Niet
wegens de inhoud, maar wegens het breed bij bestuurders levende ongenoegen over het
bestuursrecht en wegens de invloed van de samenstellers van het rapport – zoals Van
Kemenade, die in Haagse kringen (nog) invloedrijk was, en zijn metgezel Peper, toen nog
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksaangelegenheden – was een badinerend
wegwuiven van de kritiek niet verstandig. Inmiddels weet ik dat Bestuur in geding inderdaad een keerpunt was, de omslag naar een bestuursrechtelijke winter met vele vriespunten.
In januari 1998 dacht ik nog dat het allemaal wel zou meevallen. Ik nam toen met Van
Kemenade deel aan een discussie voor een zaal met PvdA-bestuurders, zoals wethouders,
gedeputeerden en soortgelijken.8 Nu was een van de voorstellen in Bestuur in geding
om artikel 8:69, tweede lid, Awb (de rechter vult ambtshalve de rechtsgronden aan) te

3
4
5

6
7
8

Zie voor een uitwerking en vindplaatsen L.J.A. Damen, Bestaat de Awb-mens?, in: J.L. Boxum
e.a. (red.),Aantrekkelijke gedachten, Deventer: Kluwer 1993, p. 109-129, hier p. 111-112.
R.L.Vucsán (red.), De Awb-mens: boeman of underdog?, Nijmegen:AAL 1996.
Zie vooral E.C.H.J. van der Linden, A.Q.C. Tak (red.), Eenzijdig en wederkerig, Deventer:
Kluwer 1995, i.h.b.W.J.J. Beurskens, De ‘wederkerige rechtsbetrekking’: koekoeksei in het nest
van het publiekrecht, p. 23-60.
Haarlem november 1997, hierna: Bestuur in geding.
Zie L.J.A. Damen,Van rechtsstaat naar rechtersstaat?, De bestuursrechter onder vuur, deel II,
Trema 1998, p. 241-249 voor mijn uitvoerige kritiek.
Die bijeenkomst was mede belegd ter presentatie van het rapport “De weegschaal van politiek
en recht”, een “voorstel voor een nieuw evenwicht”, een publicatie van het aan de PvdA
gelieerde Centrum voor Lokaal Bestuur, z.p., 1997, waarin soortgelijk, niet onderbouwd,
ongenoegen van PvdA-bestuurders wordt geventileerd.
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schrappen. Ik heb toen heel vilein dat PvdA-gezelschap het voorbeeld voorgehouden van
een werknemer – ik noem hem alsnog Jan Splinter – aan wie een WAO-uitkering wordt
ontzegd. Splinter komt zonder rechtsbijstand in beroep bij de rechter en klaagt alleen
over de medische aspecten. De rechter ziet echter na een korte blik in het dossier meteen
al dat het uitvoeringsorgaan gezien de arbeidskundige aspecten de uitkering ten onrechte
heeft geweigerd.Wat te doen? Moet de rechter de werknemer in het ongelijk stellen: dan
had hij maar over het wel relevante punt moeten klagen? Of moet de rechter de klacht
van Splinter ruim opvatten? Blijkens een uitspraak van eind 1998 doet de Centrale Raad
van Beroep dat laatste.9 In de lijn van Bestuur in geding zou dat eigenlijk niet meer kunnen. Blijkens de reactie van Van Kemenade was het natúúrlijk niet zijn bedoeling om
‘mijn’ Jan Splinter niet tot zijn recht te laten komen. Ik had te scherp in de nog open
staande WAO-zenuw van de PvdA geboord.
Los echter van dit WAO-geval moest er wel ruim baan komen voor het ‘betonsocialisme’,
de Kokkiaanse variant van het Uyliaanse ‘biefstuksocialisme’. Inmiddels weten we dat het
betonsocialisme nog heilig is vergeleken met het ‘Fortuynasfaltisme’. Het is vooral op het
terrein van de ruimtelijke ordening en milieu dat de Van-Kemenadeianen gefrustreerd
zijn door de grenzen die het bestuursrecht ook daar stelt. Hoeveel procedures moeten
niet worden doorlopen om weer zo’n prachtige landingsbaan, autosnelweg (A73) of
– nauwelijks benutte – haven of industrieterrein aan te leggen? Het bestuursrecht wordt
door dergelijke bestuurders gezien als een negatieve randvoorwaarde voor het openbaar
bestuur, in plaats van als een positieve randvoorwaarde, als iets waarop ook het bestuur
binnen een rechtsstaat trots kan zijn.10
3.

‘Afdelingitis’

De bestuursrechtelijke ‘verwintering’ is al voor, maar vooral na Bestuur in geding te vinden
in de jurisprudentie van de Afdeling bestuursrechtspraak. Nogal wat11 jurisprudentie van
de Afdeling, vooral die in hoger beroep, lijdt aan ‘Afdelingitis’: een mengeling van het
stellen van steeds hogere eisen aan de (processuele) inbreng en opstelling van de burgers,
een met de mantel der liefde bedekken van allerlei fouten van bestuursorganen en een
onvoldoende motiveren van rechterlijke uitspraken.
Zo stelt de Afdeling bijzonder hoge eisen aan de juridische inbreng van de burger, al in
de primaire fase, maar vooral in de bezwaarfase, zowel ten aanzien van het tijdig inbrengen van argumenten voor het standpunt van de burger als ten aanzien van het tijdig aan-

9

CRvB 18 december 1998, JB 1999/18 m.nt. Schlössels. Zie ook R.J.G.M.Widdershoven e.a.,
Algemeen bestuursrecht 2001, Hoger beroep, Den Haag: BJu 2001, p. 87 (hierna: Hoger
beroep 2001).
10 Zie L.J.A. Damen, Met de Awb op weg naar een nieuwe relatie tussen bestuur en burger?, in:
J.M. Polak e.a., Congresbundel Evaluaties Awb, ’s-Gravenhage:VUGA Uitgeverij B.V. 1998, p.
11-21, hier p. 20-21.
11 “Nogal wat”: ik zie ook regelmatig voorbeeldige uitspraken, waarin de Afdeling helder en
goed gemotiveerd een geschil beslist en adequaat leiding geeft aan de rechtsontwikkeling.
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dragen van bewijs (de ‘argumentatieve fuik’ en de ‘bewijsfuik’). Ook bij overschrijding
van termijnen wordt steeds minder ruimte gelaten voor excuses.
Bestuursorganen kunnen echter met overschrijding van allerlei (redelijke) termijnen nog
tot ver in de procedure ‘switchen’ van juridische onderbouwing van een aangevochten
besluit12 en krijgen een tweede en derde kans tot herstel, al dan niet via de artikelen 6:18
en 6:19 Awb.13 Het motto is: als het besluit uiteindelijk maar juridisch recht te breien
valt.Voor deze benadering bestaan op zich zelf ook wel goede motieven zoals ‘finaliteit’
en ‘tijdigheid’ van conflictbeslechting (artikel 6 EVRM). Het is echter de vraag of deze
motieven langzamerhand niet vooral ten nadele in plaats van ten voordele van de burger
werken.
De Afdeling motiveert verder haar uitspraken – zeker die in hoger beroep – regelmatig
veel kariger dan de rechtbanken en de Centrale Raad, die het motiveren van hun beslissingen nog als een ambachtelijke bezigheid plegen uit te oefenen. Zo zegt de Afdeling
vaak dat de rechtbank iets terecht heeft gezegd, of dat het oordeel van de rechtbank juist
is, en daarmee basta, ook in die gevallen waarin in het hoger beroepschrift wel zinnige
gronden en argumenten tegen de aangevallen uitspraak zijn aangevoerd. Het lijkt soms
wel of de Afdeling zich zelf heeft benoemd tot cassatierechter en de beperkte motiveringsplicht van artikel 81 Wet op de rechterlijke organisatie van toepassing acht.
Deze ‘verwintering’ van het bestuursrechtelijk klimaat zet zich naar mijn waarneming14
nog steeds voort. Net zoals de Afdeling rechtspraak na de invoering van de wet Arob een
decennium heeft uitgetrokken om – in het kader van de leerfunctie van de rechtsbescherming – de bestuursorganen bij te brengen hoe zij behoorlijk moeten besturen,
heeft de Afdeling bestuursrechtspraak nu kennelijk een decennium uitgetrokken om de
burgers bij te brengen hoe zij zich moeten opstellen om met enige kans op succes op te
komen tegen hen onwelgevallige besluiten. Is dit nu de door de Awb-wetgever beoogde
overgang van recours objectif naar recours subjectif?
4.

Staat een zwak bestuur tegenover een oppermachtige burger?

De argumenten voor de bestuursvriendelijke benadering die achter deze ‘Afdelingitis’
schuilen, zijn principieel onder woorden gebracht in een Afdelingsuitspraak van 24 april
1998, waarvan het belang in de literatuur mijns inziens is onderschat. In deze zaak gaat
het om de vraag of een ambtelijke aanbiedings- of oplegnota behoort tot de “op de zaak

12 Dat kan ook bij de CRvB; zie CRvB 21 februari 2001, RSV 2001/121; CRvB 7 juni 2001,
AB 2001, 251. In CRvB 23 december 1998, AB 1999, 351 m.nt. Pennings, verzette de goede
procesorde zich hier echter tegen.
13 Zie bijv. ABRS 12 december 2001, AB 2002, 323 m.nt. Marseille, JB 2002/27 m.nt. Albers,
Gst. (2002) 7173.6 m.nt. Schlössels (marktkoopman Almere).
14 Ik zeg het maar voorzichtig voordat ook ik van de minister van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksaangelegenheden, mede namens de minister-president en de minister van Justitie,
te horen krijg dat mijn “oordeel is gebaseerd op impressies en niet is onderbouwd met
sociaal-wetenschappelijk en/of bestuurskundig empirisch onderzoek”. Zie Aanhangsel van de
Handelingen II, 2001/02, 1592, en NJB 2002, p. 1722-1723, met reactie van A.Q.C.Tak.
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betrekking hebbende stukken” die – ingevolge artikel 7:4, tweede lid, dan wel 8:42, eerste
lid, Awb – ter inzage moeten worden gelegd dan wel moeten worden overgelegd. De
president van de rechtbank ’s-Gravenhage wijst er op dat door het in de procedure inbrengen van alle stukken “tussen rechtzoekende en bestuursorgaan een enigszins gelijkwaardige
positie wordt gecreëerd”. De aloude gedachte van de ongelijkheidscompensatie dus.
Volgens de Afdeling is deze opvatting “in haar algemeenheid onjuist”. Ten principale
wordt overwogen:
“Indien de overheid niet, zoals andere rechtzoekenden, de mogelijkheid zou
hebben om haar interne en externe adviseurs te raadplegen over de aan de
orde zijnde vragen alvorens haar positie te bepalen, zou de gelijkwaardigheid
tussen behartigers van het algemene en van het individuele belang in het
gedrang kunnen komen.”15
Nu zijn er twee mogelijkheden. Of deze uitspraak is een ‘hapax’ en dan wordt de soep
misschien niet zo heet gegeten als zij nu is opgediend.16 Of er is wel over nagedacht, en
er is extern zelfs gecoördineerd met de andere hoogste bestuursrechtelijke colleges, en
dan past scherpe kritiek.
Het gaat allereerst in casu helemaal niet over externe adviezen zoals van advocaten, maar
over een intern ambtelijk stuk. Wat misschien nog wel opgaat voor externe juridische
adviezen, gaat nog niet op voor interne (juridische) adviezen. In ieder geval is voor de
toetsing van de geheimhouding van dergelijke adviezen de procedure van artikel 7:4 Awb
respectievelijk 8:29 Awb aangewezen.
In lijn met de gedachte van de wederkerige en horizontale rechtsbetrekking ligt de misvatting die aan de uitspraak ten grondslag ligt, namelijk dat “de overheid” (bedoeld zal
zijn: een bestuursorgaan) een rechtzoekende in plaats van een rechtsvormer is, een rechtzoekende die bovendien als een soort bescherming behoevende behartiger van het algemeen belang
wordt neergezet tegenover een oppermachtige behartiger van het individuele belang. Zo wordt
de zaak helemaal op zijn kop gezet. Het is het bestuursorgaan dat het bestuursrecht
vormt, en zijn rechtsvormende besluiten worden heel sterk beschermd door het vermoeden van rechtmatigheid. De burger moet maar zien dat hij de onrechtmatigheid die hij
meent te zien, voor de rechter aangetoond krijgt. Daarbij verkeert de modale burger, de
niet-Awb-mens, in een feitelijk nogal zwakke positie. Het bestuursprocesrecht moet juist
deze ongelijkheid compenseren en de burger helpen zich tegen het oppermachtige
bestuur te verweren. Moet het bestuur niet zonder meer rechtmatig handelen, en zich
daarom zo controleerbaar mogelijk opstellen, voor de burger én voor de rechter?

15 ABRS 24 april 1998, JB 1998/145 m.nt. Schlössels, L.J.A. Damen e.a. (red.), Rechtspraak
Bestuursrecht 1997-1998: de annotaties, ’s-Gravenhage: Elsevier 1999, p. 169 m.nt. Van der
Meulen (Woningbedrijf Den Haag).
16 Dat zou verklaren waarom deze uitspraak in Van Wijk/Konijnenbelt & Van Male, Hoofdstukken van bestuursrecht, twaalfde druk, Den Haag: Elsevier 2002, in het geheel niet wordt
vermeld.

Sdu Uitgevers

247

4.

jubileumboek CRvB 25-03-2003 17:54 Pagina 248

Centrale Raad van Beroep 1903-2003

De opstelling van de Afdeling is in ieder geval mijlen ver verwijderd van de ‘klassieke’
opstelling van de sociale-zekerheidsrechter die ter zitting merkt dat de gemachtigde van
de uitvoeringsinstelling over stukken beschikt die niet in het dossier zitten: “daar mogen
wij en uw tegenpartij zeker wel even een kopietje van hebben?”, en vervolgens wordt de
bode gebeld. Daarbij paste ook een proceshouding van de gemachtigden van de uitvoeringsinstellingen die zich niet beriepen op door de burger gemaakte processuele fouten,
maar bij dergelijke kwesties refereerden. Inmiddels hebben de uitvoeringsinstellingen
veelal gekozen voor een scherpere processtrategie, en procederen ook zij met het mes op
tafel. Soms menen zij zelf wel een selectie uit de relevante stukken te mogen maken.17
Gaat het er in het bestuursproces niet vooral om of een aangevochten besluit rechtmatig
is, en moet daarom niet gewoon alle relevante informatie op tafel komen, ook als die
nadelig is voor het standpunt van het bestuur?
5.

Lijdt de Centrale Raad van Beroep ook aan ‘Afdelingitis’?

Centraal in dit opstel staat de vraag: laat de Centrale Raad van Beroep zich – al dan niet
in de overlegcircuits – meeslepen door de geschetste ‘Afdelingitis’, of helpt de Raad Jan
Splinter juist door de bestuursrechtelijke winter? Daarbij rijst ook de vraag of we niet toe
moeten naar een bestuursrecht, in het bijzonder een bestuursprocesrecht, van twee gestrengheden: een soepel bestuurs(proces)recht voor twee-partijen-verhoudingen waarbij naast
het bestuursorgaan slechts één belanghebbende burger is betrokken, en een strenger bestuurs(proces)recht bij meer-partijen-verhoudingen met veelsoortige, tegenstrijdige belangen?
In de laatste soort procedures redt de ‘serieuze ontwikkelde leek’ het al helemaal niet
meer.18 Rechtsbijstand wordt dan onontbeerlijk of moet zelfs verplicht worden gesteld.
Zij zal dan wel veel beter moeten worden vergoed. De griffierechten zijn sinds 1994
voortdurend verhoogd, terwijl de tarieven voor de vergoeding van rechtsbijstand, die toch
al niet riant zijn, sinds 1994 zelfs niet aan de inflatie zijn aangepast.
6.

Wordt de burger anders te veel recht gedaan?

Als een bestuursrechter aanleiding ziet tot de vernietiging van een besluit, dan heeft het
bestuursorgaan iets fouts gedaan, iets onrechtmatigs gedaan. Dat onrechtmatige kan meer
of minder ernstig zijn, meer of minder procedureel, meer of minder materieel: de ene
onrechtmatigheid is de andere niet. Het is helemaal niet vreemd dat er af en toe een onrechtmatig besluit wordt genomen. Gaat het om het nemen van grote aantallen beschikkingen
in een ‘beschikkingenfabriek’, dan is een bepaald aantal fouten immers vrijwel onvermijdelijk. Bij het toezicht in de sociale zekerheid wordt wel gewerkt met een toelaatbaar
foutenpercentage van 1. Ook in het ‘beschikkingenatelier’ kan er echter wel eens iets fout

17 CRvB 16 augustus 2000,AB 2001, 104 m.nt. Bröring.
18 Ook in de procedures die ik zelf voer, of waarin ik burgers adviseer, heb ik grote moeite fatale
fouten te vermijden. Zonder mijzelf tot ‘maatman’ te maken, een bestuursrechtelijk ontwikkelde leek ben ik toch wel.
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gaan. Hoe dan ook, het is dus niet vreemd als de rechter af en toe verklaart dat een
besluit onrechtmatig is. Het bestuursorgaan had het van het begin af aan dus anders, wel
rechtmatig moeten doen. De kwaliteit van de besluitvorming moet omhoog, of het gaat
om een fout die valt binnen de acceptabele foutenmarge.
Voorzover een appellant heeft geklaagd over een volgens hem onjuist besluit, komt hij
dus tot zijn recht als de rechter ingrijpt zodra deze een onrechtmatigheid ziet. Of wordt
die burger te veel recht gedaan als de rechter ook ingrijpt bij onrechtmatigheden die de
appellant helemaal niet heeft gezien en dus ook niet over heeft geklaagd?
Simpeler gezegd: is de burger een soort ‘aangever’ voor de rechter? Hoeft de burger niets
anders te zeggen dan dat hij ongelukkig is over een besluit? Kan Jan Splinter volstaan met
de mededeling dat hij meent recht te hebben op een WAO-uitkering, dat hem dat recht
ten onrechte wordt onthouden en dat het bestreden besluit dus moet worden vernietigd?
De rechter ontfermt zich vervolgens over het dossier, past ongelijkheidscompensatie toe
tussen de one shotter aan de kant van de burger en de repeat player aan de kant van het
bestuur, en doet aldus recht in het individuele geval.
Of moet Jan Splinter nauwkeurig aangeven of hij het oneens is met het hele besluit of
met delen ervan, en zo ja, welke delen, en welke bezwaren hij dan precies tegen die delen
heeft? Kan de rechter vervolgens volstaan met de beoordeling van die delen van het
besluit waarover is geklaagd, en moet hij de aangevoerde juridische bezwaren alleen aanvullen? Of moet hij vanuit een dienende functie (klantvriendelijke rechter) ook zelf juridische argumenten ontwikkelen, zelf verzinnen? En kan de rechter Jan Splinter dan eventueel voorhouden dat het ook wel zijn schuld is dat er nu een geschil is, en dat hij eventueel ongelijk zal krijgen, omdat hij zich in eerdere fases, bij de voorbereiding van het
primaire besluit, in de bezwaarfase of bij de rechtbank onjuist heeft opgesteld? In hoeverre moet Jan Splinter precies zijn geweest in het naar voren brengen van zijn bezwaren, in
het meteen op tafel leggen van al zijn kaarten, en in welke fase?
Deftiger gezegd: betekent de verschuiving van recours objectif naar recours subjectif dat de
appellerende burger alleen de omvang van het geschil afbakent (artikel 8:69, eerste lid,
Awb: op grondslag van het beroepschrift), of betekent zij dat meteen allerlei juridische
eisen kunnen worden gesteld aan het procesgedrag van die burger? Mogen aan burgers
die iets van het bestuur willen verkrijgen, zoals een uitkering of een vergunning, allerlei
eisen worden gesteld?
Wordt een burger te veel recht gedaan als hij hoewel hij allerlei processuele fouten heeft
gemaakt, toch materieel gelijk krijgt, domweg omdat hij dat heeft? Gaat het er niet uiteindelijk om dat – indien enigszins mogelijk – de rechtsverhouding tussen burger en
bestuur rechtmatig wordt? Is het bestuursprocesrecht niet alleen maar een hulpmiddel tot
het bereiken van rechtmatigheid, van gerechtigheid?
7.

Processuele booby traps voor de burger

Jan Splinter moet eerst maar eens proberen bij de rechter binnen te komen. Daarbij staan
voor de processueel niet geschoolde Jan de nodige booby traps opgesteld.
De eerste is die van de termijn van in het algemeen zes weken. Is de burger op tijd in bezwaar
of beroep gekomen? Zo nee, welke excuses worden aanvaard? Zijn dat er steeds minder?
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7.1.

Rechtsmiddelenvoorlichting

Om te beginnen staat in de artikel 3:45 en 6:23 Awb dat bestuursorganen en rechters de
burger moeten voorlichten over zijn rechtsmiddelen. Een simpele lezer van deze bepalingen zou denken dat als dat niet adequaat is gebeurd, en het bestuursorgaan19 dus de wet
schendt, dit een voldoende excuus in de zin van artikel 6:11 Awb is.Van de termijnoverschrijding wordt inderdaad geen verwijt gemaakt, als de betrokkene door het bestuursorgaan onjuist is voorgelicht over zijn bezwaar- of beroepsmogelijkheden.20
Je zou veronderstellen dat een termijnoverschrijding ook als niet verwijtbaar wordt aangemerkt als de verplichting tot rechtsmiddelenvoorlichting door het bestuursorgaan niet is
nagekomen. Uit de memorie van toelichting bij de Awb blijkt dat de regering in die richting denkt. Wordt de mededelingsplicht niet nageleefd, dan “zal de termijnoverschrijding
verschoonbaar kunnen zijn. Een en ander zal overigens afhangen van de deskundigheid
die de belanghebbende bezit.”21 In de jurisprudentie van de Centrale Raad bestaat echter
de tendens om het niet vermelden van een bezwaar- of beroepsclausule op zich zelf niet als
een voldoende excuus aan te merken.22 De Afdeling bestuursrechtspraak oordeelt inmiddels net als de Centrale Raad van Beroep dat bij het ontbreken van een bezwaar- of
beroepsclausule “als uitgangspunt behoort te gelden dat de termijnoverschrijding niet
verschoonbaar is, tenzij sprake is van bijzondere omstandigheden.”23 Daarmee hebben
– voorzover zichtbaar – niet in het kader van ‘Afdelingitis’, maar van een soort ‘Raaditis’
de Raad en de Afdeling de artikelen 3:45 en 6:23 Awb feitelijk afgeschaft. Bröring merkt
in zijn noot onder de uitspraak van de Raad inzake de Iraakse asielzoeker terecht op dat
er kennelijk een plicht voor de burger bestaat om informatie in te winnen. In deze tijd
winnen de meeste burgers in ‘loketverhoudingen’ dergelijke informatie meestal niet
schriftelijk, maar aan het loket of telefonisch in. Dat bergt grote risico’s voor de burger in
zich, omdat nogal eens bewijsproblemen ontstaan voor de burger die zich op de verstrekte
informatie beroept.
Mijns inziens is het door de Centrale Raad en de Afdeling gevolgde beleid van ‘niet-verschoonbaar-tenzij’ in geval van termijnoverschrijding na een ontbrekende rechtsmiddelenvoorlichting onvoldoende op de wetsgeschiedenis gebaseerd, onvoldoende gemotiveerd, en zeker voor situaties zonder derde-belanghebbenden onaanvaardbaar.

19 De rechtbanken doen het eigenlijk altijd wel goed.
20 ABRS 13 oktober 1998, Gst. (1999) 7107.7 m.nt. Goorden (fictieve bouwvergunning
Heerjansdam). ABRS 25 mei 2000, ABKort 2000, 425 (Bewonersvereniging Willis/Indijk):
termijnoverschrijding verschoonbaar gezien de onjuiste publicaties van termijnen.
21 Kamerstukken II 1988/89, 21 221, nr. 3, p. 131, PG Awb I, p. 299.
22 CRvB 7 oktober 1999, AB 2000, 35 m.nt. Hennekens, RSV 2000/108 (ontslagen conciërge);
CRvB 29 februari 2000, AB 2000, 443 m.nt. Bröring (Iraakse asielzoeker). In CRvB 14 februari 2002, AB 2002, 239 m.nt.Voermans (medewerker Gratie) gaat het om een ‘repeat player’
die beter had moeten weten.
23 ABRS 8 mei 2001, AB 2001, 291 m.nt. Damen, JB 2001/172 (woonboot Wijchen). Zie ook
ABRS 8 mei 2001,AB 2001, 292 m.nt. Damen (standplaats Kijkduin).
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7.2.

Lang op vakantie?

Mag Jan Splinter lang op vakantie gaan en daarom te laat een rechtsmiddel aanwenden?
Nee:
“De Raad is van oordeel dat een betrokkene die voor een langere tijd afwezig
is, toereikende maatregelen dient te treffen ter behartiging van de eigen belangen. Als wordt nagelaten om adequate maatregelen te treffen om tegen een of
meer eventueel in de vakantie te ontvangen besluiten tijdig bezwaar aan te
tekenen, moet dit voor de rekening van de betrokkene blijven. Dit klemt te
meer indien betrokkene, zoals in casu, een besluit kan verwachten. In de omstandigheid dat betrokkene met toestemming van het orgaan, c.q. met medeweten
van de verzekeringsarts buitenslands was, ziet de Raad geen verschoonbare
reden voor termijnoverschrijding.”24
Waarom eigenlijk niet? Waarom kan de kennis van het ene onderdeel van een bestuursorgaan niet worden toegerekend aan een ander onderdeel? In juridisch perspectief gaat
het om één ondeelbaar bestuursorgaan. De Raad vervolgt:
“De Raad deelt ook niet de opvatting van betrokkene dat de besluiten door
verzending aan het vakantieadres bekend hadden behoren te worden gemaakt.
Een rechtsplicht voor het orgaan om bekendgemaakte besluiten naar het vakantieadres te zenden, kan in het algemeen niet worden aanvaard.”
Waarom niet in het algemeen, of zelfs maar in casu? Het is toch een feit van algemene
bekendheid dat veel allochtone burgers, ook uitkeringsgerechtigden, voor meer dan 6
weken naar hun land van herkomst gaan, vaak met toestemming of medeweten van het
bestuursorgaan. Moeten die ‘niet-Awb-mensen’ allemaal zaakwaarnemers aanstellen die
blindelings tegen alle binnen komende besluiten in bezwaar of beroep gaan? Dat is misschien goed voor de productiecijfers van bezwaarschriftafdelingen en rechterlijke colleges, maar welk algemeen belang wordt gediend met deze gestrengheid?
Deze vraag dringt zich a fortiori op als de Raad ambtshalve ingrijpt in een geval waarin het
bestuursorgaan en de rechtbank de termijnoverschrijding wegens een langdurige vakantie
hadden gepardonneerd.25 Het gaat om een burger aan wie door de Sociale Verzekeringsbank deelname aan de vrijwillige verzekering ingevolge de AOW en de Anw was geweigerd.Welk algemeen belang wordt met deze processuele gestrengheid gediend?

24 CRvB 13 augustus 2002, NJB 2002, p. 1714, USZ 2002/290 (vakantie in Marokko).
25 CRvB 3 april 2002, RSV 2002/156 (met de gemachtigde op wereldreis).
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7.3.

Verzenden en ontvangen: wie bewijst?

Het komt verder nogal eens voor dat een burger zegt dat hij een niet aangetekend verzonden besluit of brief van een bestuursorgaan niet heeft ontvangen. Op wie rust de
bewijslast dat een besluit is verzonden en vervolgens ontvangen?
Het bestuursorgaan krijgt om te beginnen de bewijslast dat het besluit is verzonden. Doorgaans lukt dat: bij veruit de meeste bestuursorganen bestaat een behoorlijke verzendregistratie.26 De Afdeling bestuursrechtspraak legt de bewijslast van niet-ontvangst vervolgens op
de geadresseerde burger: een burger die stelt dat hij een niet-aangetekend verzonden stuk
van een bestuursorgaan niet heeft ontvangen, moet dat op een “niet ongeloofwaardige”
wijze ontkennen.27 Pas als hij in deze – nogal diabolische – opgave is geslaagd, moet het
bestuursorgaan bewijzen dat het stuk wel is ontvangen, en daarin zal het doorgaans niet
slagen. Bewijs van ontvangst valt bij niet-aangetekende verzending tegenover een ontkennende burger natuurlijk niet te leveren. Het College van Beroep voor het bedrijfsleven
volgt dezelfde voor de burger strenge benadering als de Afdeling.28
De Centrale Raad van Beroep en de belastingkamer van de Hoge Raad volgen een voor
het bestuur strengere benadering: de onzekerheid moet – gezien het belang van toegang
tot de rechter (artikel 6 EVRM) – niet voor risico van de burger worden gebracht.29 De
Centrale Raad gaat een enkele keer ook de kant op van de niet ongeloofwaardige ontkenning, maar dan komt er weer een voor het bestuur strengere uitspraak.30
Stelt een burger een stuk, bijvoorbeeld een bezwaarschrift, tijdig aan een bestuursorgaan te
hebben gezonden, dan moet hij de verzending én ontvangst al bij enkele ontkenning door
het bestuursorgaan bewijzen, en dat zal hem niet lukken als hij het stuk niet aangetekend
of met bewijs van ontvangst heeft verzonden. Als hoofdregel formuleerde de Afdeling
bestuursrechtspraak: “Ingeval een poststuk niet aangetekend wordt verzonden, aanvaardt
de verzender in beginsel het risico dat het betreffende stuk nimmer wordt ontvangen.”31
Kennelijk is met “verzender” alleen een burger bedoeld, en niet ook een bestuursorgaan.

26 Komt het echter tot een geschil, dan blijkt het ‘boekje met de aangetekenden’ nogal eens zoek
te zijn; n.b. het ‘kroonjuweel’ van een bureaucratie! Soms ontbreekt een postregistratie: ABRS
26 september 2001,AB 2002, 176 m.nt. Damen (vader en zoon Springer).
27 ABRS 26 juni 2000, AB 2000, 337 met overzichtsnoot Damen, Gst. (2000) 7131.5 m.nt.
Goorden (niet ontvangen huursubsidiebrief); ABRS 28 augustus 2002, ABKort 2002, 639
(Oostburg).
28 CBB 31 oktober 1995, JB 1995/309, Rawb 1996, 25 m.a. De Waard (gemiste scholingssubsidie); CBB 22 december 1998, Rawb 1999, 120 m.nt.Voermans (Good clinical practice).
29 CRvB 17 september 1996, AB 1997, 71 m.nt. Bröring, Rawb 1997, 98 m.nt. De Waard (bijstand Ede); CRvB 7 oktober 1999, Rawb 2000, 94 m.nt.Voermans (correctie- en boetenota’s); HR 27 maart 1996, JB 1996/124, m.nt. Simon (boete en toegang tot de rechter).
30 CRvB 15 november 2000, RSV 2001/47 (FVP-bijdrage); strenger weer CRvB 23 mei 2001,
JB 2001/183 (elektronisch postboek).
31 ABRS 2 september 1996, AB 1997, 51 m.nt. Verheij (landbouwsubsidie). Zie CRvB 31mei
2001, RSV 2001/194, voor de bewijsnood van een burger die een aanvraagformulier voor
een subsidie niet aangetekend had verzonden. Sanctie op de termijnoverschrijding: geen subsidie.
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Immers, een bestuursorgaan kan volstaan met een verwijzing naar zijn verzendadministratie. Deze ongelijke behandeling door Afdeling en College, ook in gevallen waarin derdebelanghebbenden geen rol spelen, ontmoet terecht de nodige kritiek in de literatuur.
7.4.

Tijdige betaling griffierecht

Het komt ook nogal eens voor dat een burger zijn griffierecht niet op tijd heeft betaald.
Als hij helemaal niet betaalt, dan is er natuurlijk geen reden voor pardon. Kennelijk heeft
hij zijn interesse in de zaak verloren. Anders ligt het als iemand wel heeft betaald, maar
bijvoorbeeld door het trage bancaire verkeer net te laat. Ik herinner mij een verzetszaak
van een mevrouw die zo haar hoger beroep over een voor haar principiële zaak over
gelijke behandeling zag stranden; inmiddels was het geld al lang binnen, maar vergeefs.
Ook hier gaat het er dus kennelijk niet om iemand aan haar recht te helpen, maar om hard
and fast rules te hanteren. Welk algemeen belang is daarmee gediend? Het ‘je-kan-anderswel-aan-de gang-blijven’ overtuigt niet tegenover de soms ernstige kwetsing van het
rechtsgevoel van de betrokken burger. Bovendien, als de burger wel op tijd betaalt, kan
het soms nog jaren duren voordat zijn beroep wordt behandeld.
Dit alles wringt te meer omdat een (verwerend) bestuursorgaan bij het instellen van
hoger beroep deze risico’s niet loopt.Volgens de Centrale Raad van Beroep is het niet in
strijd met het gelijkheidsbeginsel dat een burger pas in hoger beroep wordt ontvangen
nadat hij het verschuldigde griffierecht op tijd heeft voldaan, terwijl een bestuursorgaan
in hoger beroep kan gaan, maar het verschuldigde griffierecht pas hoeft te voldoen indien
de uitspraak van de rechtbank in stand wordt gelaten (artikel 22 Beroepswet).Volgens de
Raad dient blijkens de wetsgeschiedenis het hogere griffierecht in hoger beroep er “vooral toe om de burger, nadat zijn zaak al eenmaal door de rechter is beoordeeld, ertoe te
brengen een verantwoorde afweging te maken met betrekking tot de keuze om al dan
niet verder te procederen, en moet het tevens zichtbaar maken dat aan rechtsbedeling
– met name in twee instanties – kosten zijn verbonden”. De regeling voor bestuursorganen met betaling achteraf is vooral om praktische redenen gekozen.Volgens de Raad gaat
het al met al om een “als redelijk te aanvaarden grondslag voor de zienswijze” dat burger
en bestuursorgaan in dit opzicht niet “als volledig vergelijkbaar zijn aan te merken”.32
Toch blijft de vraag of ook bestuursorganen er niet toe moeten worden gebracht een verantwoorde afweging inzake doorprocederen te maken. Of speelt een financiële prikkel
van € 327 voor overheidsbureaucratieën toch geen rol? Moet het griffierecht dan niet
zeer stevig worden verhoogd? Het zou interessant zijn eens een onderzoek te doen naar
de kwaliteit van door bestuursorganen ingestelde hogere beroepen en beroepschriften:
hoeveel daarvan zijn resultaat van een ‘verantwoorde afweging’, hoeveel niet? Er blijft hoe
dan ook een – mijns inziens in de redenering van de Raad niet voldoende gerechtvaardigd – verschil in ontvankelijkheidsrisico’s tussen burger en bestuursorgaan bestaan. Dat
verschil zou natuurlijk ook blijven bestaan indien de uitvoeringsinstellingen wel vooraf
moeten betalen, maar als ‘repeat players’ een rekening-courant openen bij de Centrale

32 CRvB 10 juni 1998, JB 1998/174.
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Raad: weg risico. Dat roept eens te meer de vraag op waarom burgers die één keer in
hun leven procederen, zo hard afgeserveerd moeten worden.
Geïnspireerd door artikel 6 EVRM stelt de Centrale Raad zich wel soepel op tegenover
een burger die aanvankelijk een verzoek om vrijstelling wegens financieel onvermogen
doet, en vervolgens betaalt “binnen de termijn die hem redelijkerwijs (…) gesteld had
dienen te worden”.33
7.5.

Motivering beroepschriften

Op het punt van de motivering van beroepschriften wordt het klimaat ook meer winters.
Artikel 6:5, eerste lid, Awb bepaalt dat een bezwaar- of beroepschrift gronden moet aanvoeren. Soms voert een burger niet veel meer aan dan dat hij vindt dat hij die uitkering
wel moet krijgen, dat hij wel ziek is of iets dergelijks. Als je toelaat dat burgers in het
bestuursrecht zonder advocaat procederen, dan loop je natuurlijk het risico dat er niet
veel meer komt dan dat. Gaat het er nu om dat de burger adequate beroepschriften kan
schrijven, hetgeen wellicht voor de beoordeling door een arbeidskundige interessante
informatie over zijn herplaatsbaarheid kan opleveren, of dat hem recht wordt gedaan?
7.6.

Omschrijving bestreden besluit

Enigszins absurd is de zaak waarin de Centrale Raad er aan te pas moet komen om vast
te stellen dat de appellant in de bezwaarfase wel had voldaan aan de eis van artikel 6:5,
eerste lid, (c) Awb: de burger moet omschrijven tegen welk besluit het bezwaar is
gericht.34 Dat het idee van het dienende bestuur al zo ver is uitgesleten dat de bedienden
van het bestuursorgaan dit niet in samenspraak met de betrokkene konden vaststellen, is
verontrustend.
8.

Positieve ontwikkelingen

Positief is de jurisprudentie over het ‘informele’ incidentele appèl. Inmiddels bestaat wel consensus over de wenselijkheid van zo’n appèl. In de tussentijd is het behelpen. De Raad
stelt zich royaal op door te accepteren dat een gedaagde – doorgaans een burger – die te
laat ontdekt dat hij ten onrechte geen beroep heeft ingesteld, alsnog komt met een “herhaling van zijn in eerste aanleg betrokken stellingen”.35 Soms kan hem echter worden
tegengeworpen dat er een gerede aanleiding was om wel hoger beroep in te stellen.36

33 CRvB 17 april 2002, JB 2002/174, RSV 2002/190. De thematiek van artikel 6 EVRM (o.a.
redelijke termijn: zie EHRM 14 mei 2002, NJB 2002, p. 1204 (Meulendijks) en doorbreking
appèlverbod) laat ik verder buiten beschouwing.
34 CRvB 9 juli 2002, JB 2002/284, RSV 2002/248.
35 CRvB 18 december1998, JB 1999/18 m.nt. Schlössels. In CRvB 16 december1999, TAR
2000, 29 en 27 september 2002, JB 2002/257 m.nt. De Lange-Bekker, USZ 2002/243, is
sprake van een sterke verwevenheid met de beroepsgronden van appellant.
36 CRvB 24 juli 2002, USZ 2002/270.
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Positief is evenzeer de jurisprudentie die verlangt dat de burger in een bezwaarprocedure
uitdrukkelijk wordt gewezen op dreigende processuele sancties als een als fataal bedoelde termijn wordt gesteld om een gepleegd verzuim te herstellen.37
9.

Herhaalde verzoeken

Ik heb daarentegen nogal wat moeite met de harde lijn die wordt gevolgd bij herhaalde
verzoeken in de zin van artikel 4:6 Awb.Als een bestuursorgaan conform artikel 4:6, tweede
lid, Awb zo’n verzoek vereenvoudigd afdoet omdat geen nova zijn aangevoerd, dan is de
taak van de rechter beperkt tot het controleren of er inderdaad geen nova zijn, én als die
inderdaad ontbreken, tot het marginaal toetsen of de discretionaire bevoegdheid tot vereenvoudigde afdoening rechtmatig is gebruikt. Het komt echter ook nogal eens voor dat
het bestuur zelf gaat twijfelen over de juistheid van een eerder besluit, op inhoudelijk
onderzoek uitgaat, en na een volledige heroverweging opnieuw negatief beslist. Waarom
de rechter dat laatste besluit niet net zo indringend zou moeten toetsen als het ‘gewone’
besluit, is mij nooit duidelijk geworden.38
De jurisprudentie waarin wordt aangenomen dat nieuwe jurisprudentie geen novum is, lijkt
mij rijp voor heroverweging.39 Zij dwingt immers de burger om bij elk besluit te procederen om zijn rechtspositie niet te verspelen. Dat leidt niet alleen tot kasten vol beroepszaken zoals we bij de malus-zaken hebben gezien, maar kan zelfs leiden tot honderdduizenden bezwaarschriften zoals we bij de vakantiebonnen hebben gezien. De regering wil
dat laatste probleem nu oplossen met het wetsvoorstel inzake massaal bezwaar40, maar die
regeling wordt beperkt tot het fiscale terrein.Waarom elders zoals in de sociale zekerheid,
een belanghebbende gedwongen moet blijven op alles te schieten, omdat hij anders
geconfronteerd wordt met formele rechtskracht en niet alsnog tot zijn recht komt, is mij
niet duidelijk. In de malus-zaken zijn uiteindelijk alleen de brave burgers die gewoon
hebben betaald of die een processuele fout hebben gemaakt, het kind van de rekening
geworden.41
Het bestuursorgaan heeft het dus rechtens fout gedaan, maar omdat het teveel werk zou
zijn, hoeft het zijn fouten tegenover de benadeelde burgers niet te corrigeren. De laatsten

37 CRvB 5 april 2000,AB 2000, 298 m.nt. Bröring, JB 2000/125, USZ 2000/160.
38 Zie voor een positieve uitschieter Rb. Groningen 7 maart 2002, JB 2002/137 m.nt. Stroink
(gelijkheid bij studiefinanciering).
39 CRvB 18 december 1997, AB 1998/124 m.nt. Bröring, JB 1998/40 m.nt. Van der Linden,
Rawb 1998/118 m.nt. Widdershoven (Malus II); CRvB 15 januari 1998, AB 1998, 188;
CRvB 21 maart 2001, JB 2001/119; CRvB 27 september 2001, ABKort 2001, 625. CRvB 22
november 2001, TAR 2002, 39: hetzelfde geldt voor een oordeel van de Commissie gelijke
behandeling.
40 TK 2001-2002, 28 349, nrs. 1-3. Zie ook BA 2002/6, p. 3-6.
41 Zie N.Verheij, Opkomst en ondergang van de malus, aflevering 3 (slot), in: L.J.A. Damen e.a.
(red.), Rechtspraak Bestuursrecht 1997-1998: de annotaties, ’s-Gravenhage: Elsevier 1999, p.
201-218, n.a.v. CRvB 28 mei 1998, AB 1998, 244 m.nt. Bröring, JB 1998/150 m.nt.
Vernimmen-de Jong, RSV 1998/173 (Malus III).
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zijn de klos, maar degenen die de kasten met beroepszaken hebben gevuld, komen goed
weg. Over onwenselijke juridisering gesproken.
10.

Alle burgers lieverdjes?

Het is wel begrijpelijk dat de Centrale Raad uit zijn slof schiet als iemand procedeert terwijl zijn belang in hoger beroep is beperkt tot het verkrijgen van een verhoging van zijn
uitkering met enkele euro’s over één dag: dit belang staat “op geen enkele wijze in een
redelijke verhouding tot de – voor een belangrijk deel uit de algemene middelen betaalde – kosten die met het voeren van dit geding voor alle betrokkenen waren gemoeid. Nu
de Raad evenwel geen geschreven of ongeschreven regel of beginsel van procesrecht
bekend is dat zich ertegen verzet dat in een geval als dit van de reguliere mogelijkheden
van het vragen van een voorziening gebruik wordt gemaakt, heeft de Raad het beroep
aan een inhoudelijke beoordeling onderworpen.”42 Natuurlijk zijn niet alle burgers lieverdjes en waarschijnlijk geeft het dossier dat ik niet ken, aanleiding tot deze verzuchting.
11.

Waarom al die gestrengheid?

Veel van de hiervoor besproken uitspraken met een ‘winterse’ benadering zijn ieder op
zich zelf nog wel te verdedigen. Het is het totale beeld van een streng bestuursprocesrecht
dat mij benauwt.43
Het strenge beleid van de rechter heeft onder andere als achtergrond het idee dat het
bestuur ook recht heeft op rechtszekerheid. Is dit niet een leerstellig cliché? Allereerst zou
men kunnen stellen dat het bestuur dat recht op het punt van termijnen heeft verwerkt
doordat het zich zelf op grote schaal niets aantrekt van de voor het bestuur geldende wettelijke termijnen. Soms is er zelfs sprake van systematische termijnoverschrijdingen aan de
kant van het bestuur.
In welke beschikkingenfabriek ontstaat verder – afgezien van de kosten – nou echt een
probleem als een dossier weer uit de kast moet worden gehaald, vaak alleen wat later dan
anders het geval zou zijn geweest? Als behandelaar treedt toch al vaak iemand anders op
dan degene die het dossier tot dan toe heeft behandeld.
Wat anders is natuurlijk de rechtszekerheid voor andere (belanghebbende) burgers. De
houder van een bouwvergunning kan er aanspraak op maken op een bepaald – niet te
ver weg gelegen – moment te weten of hij met zijn bouwvergunning kan gaan bouwen
of niet. Komt de buurman na een wereldreis van een jaar terug, dan is hij te laat om nog
de bouwvergunning voor het inmiddels gebouwde huis weg te kunnen procederen. Maar
geldt dat ook voor die WAO-gerechtigde die (al dan niet met toestemming of medeweten van het bestuursorgaan) lang naar Marokko is gegaan, zoals zo velen in vergelijkbare omstandigheden doen?
42 CRvB 26 juli 2002, JB 2002/286.
43 Dit is niet het geijkte kader om in te gaan op de jurisprudentie van de Afdeling in vreemdelingenzaken waarin op het punt van de formalisering van het bestuurs(proces)recht ten nadele
van de burger de grenzen van het aanvaardbare soms ver worden overschreden.
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12.

De argumentatieve fuik en de bewijsfuik

Nemen we aan dat de burger inmiddels alle procedurele hobbels heeft genomen en bij de
rechter ‘binnen’ is. Is hij nu ook echt binnen? Is het mogelijk dat hij zich soms bij de
voorbereiding van het primaire besluit en vooral tijdens de bezwaar- en beroepsprocedure
zo heeft opgesteld dat hij nu niet meer bij de rechter met bepaalde bezwaren, gronden,
argumenten of bewijzen aan kan komen? Kortom, we zijn nu bij de problematiek, aangeduid met de pejoratieve begrippen ‘argumentatieve fuik’ en ‘bewijsfuik’.
Een niet adequaat opereren door de burger kan vergaande consequenties hebben. Hij had
eerder bepaalde bezwaren, gronden, argumenten of bewijzen moeten aanvoeren, maar
heeft dat uit onhandigheid of uit vermeende slimmigheid niet gedaan. Zwemt hij nu ook
bij de Centrale Raad in een ‘fuik’ zoals bij de Afdeling al snel het geval is?44 Aangezien
aan deze problematiek bij de evaluatie van het hoger beroep in “Hoger beroep 2001” uitvoerig en genuanceerd aandacht is besteed, zal ik er maar kort bij stil staan.45
In de Afdelingsjurisprudentie is – deels conform systeem en geschiedenis van de Awb (en
van bijzondere wetgeving als de Wet milieubeheer en de Wet op de Ruimtelijke Ordening),
deels ingevolge een eigen benadering46 – in toenemende mate sprake van een argumentatieve fuik en een bewijsfuik:
– hetgeen in de aanvraag van een beschikking of bij een aanvulling van zo’n aanvraag
had kunnen worden aangevoerd, mag in beginsel niet pas in de bezwaarschriftprocedure worden aangevoerd;47
– hetgeen in de bedenkingenprocedure (als bedenking) had kunnen worden aangevoerd,
mag in beginsel niet pas bij de rechter worden aangevoerd;48
– hetgeen in de bezwaarschriftprocedure (als bezwaar) had kunnen worden aangevoerd,
mag in beginsel niet pas bij de rechter worden aangevoerd;49

44 Zie L.J.A. Damen, De bewijsfuik. Hoe en wanneer moet een oud-mijnwerker zijn silicose
bewijzen?, annotatie bij ABRS 28 juni 1999, AA 2000, p. 61-69 (Silicose II), ook gepubliceerd
AB 1999, 360 m.nt. Schreuder-Vlasblom, JB 1999/197, m.nt. Schlössels, Rawb 2000, 89 m.a.
De Waard, Embregts; idem, Heb je een externe adviseur nodig voor het aanvragen van een
subsidie voor extern advies?, annotatie bij ABRS 26 september 2000,AA 2002, p. 31-39.
45 Zie Hoger beroep 2001, hoofdstuk 4; F.A.M. Stroink, R.J.G.M. Widdershoven, Hoger beroep
in het bestuursrecht. Deel I, Herkansing of trechter?, JBPlus 2001, p. 163-174; idem, Deel II,
De rol van partijen bij de omvang van het geding en ambtshalve toetsing, JBPlus 2002, p. 2937; B.W.N. de Waard, De goede procesorde, JBPlus 2001, p. 148-162.
46 Overigens (nog steeds) zonder adequate motivering; zie ook noot 49.
47 ABRS 26 september 2000, AB 2001, 407 m.nt. Verheij, JB 2000/321 m.nt. Van der Linden,
Rawb 2001, 20 m.nt.Voermans,AA 2002, p. 31 m.nt. Damen (Reisiger).
48 ABRS 9 mei 1995, AB 1995, 529; Vz.ABRS 12 augustus1996, AB 1997, 135 m.nt. Backes,
inzake 20.6 Wm;ABRS 11 januari 1997, JB 1997/103, m.nt. Seerden.
49 Hoger beroep 2001, p. 72-77. In ABRS 25-1-2001, AB 2001, 171 m.nt. Michiels, wordt overwogen: “Uit het samenstel van de artikel 3:2, 7:1 lid 1 en 7:11 lid 1 Awb en uit de geschiedenis van de totstandkoming van deze bepalingen vloeit voort dat in beroep aangevoerde
bezwaren die niet hun grondslag vinden in door de betrokken appellanten tegen het primaire
besluit ingebrachte bezwaren, geen rol kunnen spelen bij de beoordeling van een beroep.”
Terecht acht Michiels deze motivering ontoereikend.
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– hetgeen bij de rechtbank (als grond) had kunnen worden aangevoerd, mag in beginsel
niet pas in hoger beroep worden aangevoerd.50
Het betreft dus allereerst een kwestie van fases: in welke instantie moet ik mijn kaarten op
tafel leggen? Als je pas bij de rechter met iets komt aanzetten, dat je ook al in de bezwaarschriftfase had kunnen aanvoeren, dan ben je in beginsel een fase te laat. Dit geldt te
meer omdat het hele besluitvormings- en rechtsbeschermingsproces als een trechter is
gedacht waarbinnen het geschil zich steeds verder toespitst. Vervolgens kan van belang
zijn op welk moment binnen een fase je je kaarten op tafel legt. Kun je op zich zelf in een
bepaalde fase een punt nog wel aanvoeren of een bewijs nog wel leveren, dan is de vraag
of je dat al bij het eerste geschrift in die fase, of bij aanvullend geschrift, of binnen tien
dagen voor de (hoor)zitting of pas op de (hoor)zitting kunt doen.51 De Afdeling hanteert
deze fuiken nogal consequent, ook in gevallen waarin er geen derde-belanghebbenden
zijn en meer souplesse op haar plaats lijkt.
De Centrale Raad van Beroep lijkt minder dan de Afdeling bestuursrechtspraak te zijn
gecharmeerd van deze fuiken. Lopen we de verschillende fases langs, dan zien we:
– hetgeen in de aanvraag van een beschikking of bij een aanvulling van zo’n aanvraag
had kunnen worden aangevoerd, bijvoorbeeld feiten die een nader licht werpen op
een in geschil zijnde aanspraak, mag in beginsel nog wel in de bezwaarschriftprocedure
worden aangevoerd;52
– hetgeen in de bezwaarschriftprocedure had kunnen worden aangevoerd, mag in beginsel alsnog bij de rechtbank worden aangevoerd;53
– hetgeen bij de rechtbank als grond had kunnen worden aangevoerd, maar niet is aangevoerd, mag in beginsel alsnog in hoger beroep worden aangevoerd, waarbij in het
ambtenarenrecht een strengere koers wordt gevolgd dan in het sociale-zekerheidsrecht.54 Kennelijk worden ambtenaren geacht beter te kunnen procederen dan uitkeringsgerechtigden. Nieuwe argumenten worden zeer royaal toegelaten, ook als ze in
eerste aanleg tardief of helemaal niet zijn aangevoerd.55 Ook nieuwe bewijsstukken
worden zeer royaal toegelaten.56
De Centrale Raad lijkt de begrenzing te zoeken in het ‘verdedigingsbeginsel’: als het
bestuursorgaan maar voldoende gelegenheid heeft om verweer te voeren, bestaat niet snel

50 Hoger beroep 2001, p. 116-122, 124-131.
51 In ABRS 1-6-1999, AB 1999, 326, m.nt. Schreuder-Vlasblom, wordt – zoals de annotator in
haar annotatie terecht aangeeft – onvoldoende onderscheiden tussen enerzijds fases en anderzijds momenten binnen een bepaalde fase. ABRS 13-7-1999, JB 1999/200, m.nt. Stroink,
biedt een mooi voorbeeld van beide: een nieuw juridisch argument wordt pas in hoger
beroep, dus in een te late fase, aangevoerd, pas kort voor de zitting en pas ter zitting onderbouwd, dus op een te laat moment binnen die fase.
52 CRvB 6 juni 2001, RSV 2001/211.
53 Hoger beroep 2001, p. 77.
54 Hoger beroep 2001, p. 113-116, en de daar vermelde jurisprudentie. Streng is ook CRvB
19 april 2001, RSV 2001/174.
55 CRvB 16 oktober 1998, AB 1999, 48, USZ 1999/22, RSV 1999, 45. Zie verder Hoger
beroep 2001, p. 123-124.
56 CRvB 5 december 2001, USZ 2002/53.
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strijd met de “goede procesorde” of een andere reden om een alsnog aangevoerde grond,
argument of bewijs niet te accepteren. Recentelijk formuleert de Raad het als volgt:
“wanneer een belanghebbende een grief tijdig kenbaar maakt aan de Raad en
de gedaagde partij in de gelegenheid is geweest gemotiveerd op die grief te
reageren, staat geen geschreven of ongeschreven rechtsregel aan de beoordeling
van die grief in de weg. Niet gebleken is dat appellant met het aanvoeren van
deze grief buiten de grenzen van het geschil is getreden of in een eerdere fase
van de procedure welbewust ervan heeft afgezien bepaalde (mogelijke) gebreken van het bestreden besluit aan de orde te stellen.”57
Alleen als een burger – al dan niet uit slimmigheid – zijn kaarten in de mouw heeft
gehouden, kan hij dus bedrogen uitkomen. Dan is echter sprake van misbruik van procesrecht.
13.

Alleen Awb-mensen overwinteren

In de geschetste bestuursrechtelijke winter dreigt het bestuursrecht een systeem te worden van belonen van die burgers die over de juiste bureaucratische vaardigheden beschikken, of die voor het bestuur relevante belangen vertegenwoordigen (de Awb-mensen), en
het niet-belonen van hen die niet over die vaardigheden beschikken, of bestuurlijk niet
relevant zijn (de niet-Awb-mensen). Een subsidie of een uitkering dreigt dan weer een
gunst te worden, voor het verkrijgen waarvan je wel je beste bureaucratische beentje voor
moet zetten. Zo verwatert de taak van met de verlening van uitkeringen of subsidies
belaste bestuursorganen, namelijk om deze zoveel mogelijk terecht te laten komen bij die
burgers die er recht op hebben, ook de niet-Awb-mensen.
In een democratische rechtsstaat is het bestuur er voor de burger, en de burger niet voor
het bestuur. Het gaat erom dat de burger recht wordt gedaan, dat wil zeggen dat hij
zoveel mogelijk krijgt waar hij recht op heeft, en zo weinig mogelijk nodeloos wordt lastig gevallen. De rechter heeft bij deze bezorging van het recht eveneens een dienende rol.
De rechter moet de burger zoveel mogelijk tot zijn recht laten komen. Hij moet daarom
de rechtsbetrekking tussen burger en bestuur, hoewel die in het bestuursprocesrecht niet
centraal staat, op orde brengen en daarbij – behalve voor querulanten en bij evident misbruik van (proces)recht – zo weinig mogelijk procedurele barrières opwerpen: deformaliseren in plaats van formaliseren.
In ieder geval wordt de kwaliteit van de primaire besluitvorming niet bevorderd als de
rechter tegenover het bestuur een soepele houding met een beperkte leerfunctie aanneemt, en
tegenover de burger een strenge houding met een uitgebreide leerfunctie. Voor de burgers zal
deze leerfunctie reeds daarom niet werken omdat zij doorgaans maar één keer procederen.

57 CRvB 29 januari 2002, JB 2002/100 m.nt.Albers, RSV 2002/96, USZ 2002/79.
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14.

Naar een bestuurs(proces)recht van twee gestrengheden

Mijn conclusie is dat de Centrale Raad van Beroep niet erg lijdt aan ‘Afdelingitis’ en Jan
Splinter redelijk door de bestuursrechtelijke winter probeert heen te helpen. De Raad
motiveert zijn uitspraken – zeker in vergelijking met de Afdeling bestuursrechtspraak – in
het algemeen ambachtelijk en voldoende. Op het punt van de toegang tot het proces is
echter sprake van een gestrengheid die voor twee-partijen-verhoudingen niet altijd te
verdedigen valt.Van fuiken wil de Raad doorgaans niet weten, terwijl het zoeken naar de
materiële waarheid en het streven naar ongelijkheidscompensatie nog wel een belangrijke
rol spelen. Op de door de Centrale Raad bestreken terreinen lijkt me dat zonder meer
juist. Dit leidt wel tot een bestuurs(proces)recht van twee gestrengheden: een soepel
bestuurs(proces)recht voor twee-partijen-verhoudingen waarbij naast het bestuursorgaan
slechts één belanghebbende burger is betrokken, en een strenger bestuurs(proces)recht bij
meer-partijen-verhoudingen met veelsoortige, tegenstrijdige belangen.
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12.

Terugblik op een eeuw rechtsvorming door de
Centrale Raad van Beroep
R.M. van Male *

1.

Inleiding

Wat valt er te zeggen over de wijze waarop de Centrale Raad van Beroep zijn rechtsvormende taak in de afgelopen honderd jaar heeft opgevat? Hoe verhoudt zich zijn taakopvatting tot die van de wetgever en het bestuur op dit terrein en op welke manieren
heeft hij blijk gegeven van zijn staatsrechtelijke positie daarbij? Het zijn maar enkele van
de vele vragen die rijzen wanneer men terugkijkt op een eeuw rechtsvorming op het
gebied van het sociaal zekerheidsrecht en het ambtenarenrecht. Deze bijdrage beoogt niet
al deze vragen aan de orde te stellen en nog minder om ze te beantwoorden. Volstaan
wordt met een terugblik op een beperkt aantal befaamde uitspraken die – niettegenstaande
hun betekenis voor het bijzonder bestuursrecht – stuk voor stuk een karakteristieke bijdrage hebben geleverd aan de ontwikkeling van het algemeen deel van het staats- en
bestuursrecht. Alhoewel hachelijk – het gaat om een atypische selectie van befaamd
geworden ‘klassiekers’ – zal nagegaan worden of een bepaalde lijn valt te ontdekken.
2.

Leeswijzer

De opzet van deze bijdrage is de volgende. Om de gedachten te ordenen worden in paragraaf 3 algemene opmerkingen van rechtstheoretische aard gemaakt over de rechtsvormende taak van de rechter in het algemeen. Het gaat daarin dus niet alleen over de rechtspraak van de Centrale Raad van Beroep.Voorts worden enkele van de gebruikte begrippen verhelderd. Wanneer de lezer daarin niet geïnteresseerd is kan hij ze overslaan en
direct doorbladeren naar paragraaf 4. In die paragraaf worden ‘klassieke’ rechtsvormende
uitspraken van de Raad besproken. Daarbij is de werkwijze gevolgd dat eerst, in het kort,
de casuspositie en de rechtsvraag worden samengevat en dat daarna de door de Raad
genomen beslissing en de motivering waarop deze berust worden weergegeven. Vervolgens worden deze, voorzover mogelijk en zinvol, becommentarieerd vanuit het algemene
rechtstheoretische kader dat wordt uiteengezet in paragraaf 3. In paragraaf 5 worden conclusies getrokken.

*
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3.

Rechtsvinding en rechtsvorming

3.1.

Van gebonden naar vrije rechtsvinding

De (rechtswetenschappelijke) inzichten over de bijdrage die de rechter aan de rechtsvorming kan en mag leveren zijn in een eeuw tijd ingrijpend gewijzigd. Het voorheen wel
gehuldigde inzicht dat uit algemene regels betrekkelijk simpel kan worden afgeleid wat in
het voorliggende geval rechtens heeft te gelden, heeft in de loop van de vorige eeuw
geleidelijk aan plaats gemaakt voor een algemeen gedeeld besef dat de rechter geen recht
kan vinden zonder zelf keuzen te maken1; keuzen bij de interpretatie van rechtsregels,
bij (het onderzoek naar) de vaststelling van de relevante feiten en bij de waardering van
die feiten in het licht van de geïnterpreteerde rechtsregels. In dit complexe systeem van
keuzen en waarderingen, waarin vele gezichtspunten een rol spelen, manifesteert zich
de autonome inbreng van de rechter en – daarmee – zijn eigen bijdrage aan de rechtsvorming. In de afgelopen honderd jaar is de betekenis van de autonome component
gegroeid2 en is de rechterlijke rechtsvinding geëvolueerd van gebonden naar min of meer
vrij.3 Een aantal ontwikkelingen heeft daaraan bijgedragen. Genoemd worden – naast de
invloed van zich ontwikkeld hebbende rechtswetenschappelijke inzichten over interpretatie – het toenemend gebruik van vage begrippen in de wetgeving, het toekennen van
discretionaire bevoegdheden aan bestuursorganen, de gewijzigde aard en omvang van de
wetgeving, het onvermogen van de wetgever om bepaalde onderwerpen te regelen en het
afgenomen waarborggehalte van – vooral lagere – regelgeving.
3.2.

De betekenis van het legaliteitsbeginsel voor de rechtsvormende taak van de rechter in
het bestuursrecht

In het bestuursrecht is er minder ruimte voor vrije rechtsvinding dan in het burgerlijk
recht 4. Dit komt door het legaliteitsbeginsel, welk beginsel de rechtspositie van burgers
tegenover het bestuur wil waarborgen door voor overheidsbestuur het vereiste van een
wettelijke grondslag te stipuleren. Hiermee wordt beoogd recht te doen aan de beginselen van gelijkheid, rechtszekerheid, belangenafweging, motivering en democratie. Zo
beschouwd brengt het legaliteitsbeginsel – onder meer – mee dat bestuursorganen over
geen andere bevoegdheden kunnen beschikken dan die welke bij of krachtens de wet aan
hen zijn toegekend of overgedragen. Bovendien brengt het mee dat die bevoegdheden

1
2
3

4

Rechtspreken is kiezen, aldus J.B.M.Vranken (Asser-Vranken p. 141).
Door G.J. Wiarda, Drie typen van rechtsvinding, derde druk Zwolle 1988, autonome rechtsvinding genoemd.
Rechtsvinding in de betekenis van het zoeken naar en vinden van een beslissing die optimaal
recht doet aan de wederzijdse belangen in het ter beoordeling aangebracht rechtsgeschil; vgl.
Paul Scholten, Algemeen deel, derde druk, Zwolle 1974 (Asser-Scholten); verder A. Pitlo,
Evolutie in het privaatrecht, Haarlem 1979.
J.B.M.Vranken,Toeval of beleid?, Over rechtsvorming door de hoogste rechters, NJB 2000, p. 2.
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– voorzover het gebonden bestuur betreft – binnen het vooraf bepaalde wettelijke kader
moeten worden uitgeoefend.
Kenmerkend voor het bestuursrecht is verder dat de wetgever zijn uit het legaliteitsbeginsel voortvloeiende taak vaak heeft overgedragen aan het bestuur. Daardoor heeft de
bestuursrechter veelal te maken met de toepassing van rechtsnormen die het bestuur zelf
– krachtens machtiging van de wetgever (attributie of delegatie van bevoegdheid) – heeft
vastgesteld. Dit is van directe betekenis voor zijn rol bij de rechtsvorming. Daar immers
waar de wetgever de verdere rechtsvorming heeft willen overlaten aan het min of meer
democratisch gelegitimeerde bestuur past de rechter in beginsel terughoudendheid. Niet
alleen wanneer het gaat om de beoordeling van het door het bestuur behartigen van het
algemeen belang door middel van algemene regels, maar ook bij min of meer concreet of
individueel werkende besluiten.
Pas daar waar geconstateerd kan worden dat de door het legaliteitsbeginsel veronderstelde
rechtswaarborgen in de bestuurlijke rechtsvorming feitelijk minder doorwerking gehad
(kunnen) hebben, kan een meer vrije rechterlijke rechtsvorming in het bestuursrecht
gerechtvaardigd zijn. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij besluitvorming door zelfstandige bestuursorganen.
Aan het legaliteitsbeginsel zit ook een procesrechtelijk aspect vast. Indien immers de
bestuursrechter zelf nieuw recht vormt komt hij daarbij – mogelijk – op het terrein van
één van de partijen in het geding. Daardoor loopt zijn onpartijdigheid mogelijk schade
op. De Lange heeft er in 19915 terecht op gewezen dat de aan het legaliteitsbeginsel ten
grondslag liggende idee van de machtenscheiding van bijzondere betekenis is voor de
publiekrechtelijke rechtsvinding, zulks in weerwil van het feit dat er in rechtsgedingen en
in de jurisprudentie maar weinig een beroep op wordt gedaan. Eerst sedert de jaren tachtig is daarin verandering gekomen nu de gewone rechter in enkele belangrijke arresten,
waarin hij het zelf maken van een keuze met betrekking tot de rechtsvorming achterwege liet, een beroep heeft gedaan op de plaats van de onafhankelijke rechter in het staatsbestel.6 De Centrale Raad van Beroep is hem daarin gevolgd.7
3.3.

De rechtsvormende taak van de rechter: zoeken naar legitimatie

Daar waar de wetgever zwijgt is het niet aan de rechter hem daarin te volgen. De rechter
moet in de aangebrachte zaak immers een beslissing nemen, ook wanneer de wetgeving
voor die beslissing geen concreet richtinggevend aanknopingspunt biedt; niet beslissen
zou rechtsweigering zijn en dat is hem niet toegestaan (artikel 13 Wet algemene bepalingen). Gegeven aard, omvang en inhoud van de wetgeving en het de facto functioneren
van de democratische besluitvorming is vandaag de dag algemeen aanvaard dat de rechter

5
6
7
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R. de Lange, Publiekrechtelijke rechtsvinding, Zwolle 1991, p. 216.
Te beginnen bij HR 12 oktober 1984, NJ 1985, 230 (Wet Nederlanderschap oud).
CRvB 13 november 1986, AB 1987, 564,TAR 1987, 13 (notarieel samenlevenden); CRvB 10
februari 1993, RSV 1993/252; CRvB 19 juli 1994, RSV 1995/118; CRvB 9 juni 1998, USZ
1998/234 en RSV 1998/240.
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ook een rechtsvormende taak heeft.8 Die taak is echter niet onbegrensd. De rechter zal
zich er steeds van bewust (moeten) zijn dat het in principe niet aan hem is om bij de
rechtsvinding keuzen te maken die zijn rechtsvormende taak te buiten gaan.9 Aangezien
zijn democratische legitimatie beperkt is – hij kan niet bogen op de gunst van de kiezers
en zijn staatsrechtelijke legitimatie uitsluitend vinden in zijn grondwettelijke gewaarborgde
positie in het staatsbestel en zijn gebondenheid aan de fundamentele waarden en rechtsbeginselen van onze rechtsorde –, behoort hij het maken van keuzen die met een beroep
op het recht niet overtuigend gemotiveerd kunnen worden in principe aan de wetgever
of het democratisch gelegitimeerde bestuur over te laten.
Dit betekent niet – indien de regelgever geen rechtsvormende keuze heeft gemaakt – dat
de rechter zich ook van het maken van een keuze zou moeten onthouden, maar wel dat
hij, als hij daartoe overgaat, rekening houdt met wat men tegenwoordig het maatschappelijke draagvlak van zijn beslissing (de democratische legitimatie van de rechterlijke rechtsvorming) noemt. Daarbij kan hij zich bij voorbeeld richten op de beginselen en fundamentele waarden van onze rechtsorde als zodanig10, ofschoon daarin lang niet in alle
gevallen tot een naar objectieve maatstaf gemeten te aanvaarden oplossing besloten ligt;
fundamentele waarden en beginselen wijzen nu eenmaal niet zelden in een tegengestelde
oplossingsrichting. Een andere methode is dat de rechter zich oriënteert op de rechtsopvattingen in de samenleving. Daarvoor is echter pas ruimte als na het tijdstip waarop de
democratische wetgever gesproken heeft geruime tijd is verstreken (evolutionaire interpretatie)11. Bovendien rijst de vraag hoe die opvattingen moeten worden vastgesteld. De
rechtspraak is daarvoor minder goed geëquipeerd dan de wetgever en het politieke bestuur.
Het ligt dan ook voor de hand – zo maar enigszins mogelijk – aansluiting te zoeken bij
de reeds gearticuleerde wil van de wetgever; dat wil zeggen door een beroep te doen op
de wetsgeschiedenis, andere openbare stukken waarin de wetgever zijn inzichten verklaard heeft, of een oplossing te zoeken die aansluit bij reeds in de wet geregelde gevallen.
Met name wanneer de wetgever recent zijn opvattingen kenbaar heeft gemaakt, mag de
rechter ervan uitgaan dat deze de maatschappelijke opvattingen representeren.12 In al deze
methoden kan een vorm van democratische legitimatie voor de rechterlijke rechtsvorming worden gezien.13 De rechter kan voor zijn keuzen ook een beroep doen op inzichten in de rechtswetenschappelijke literatuur, maar de mate waarin deze de in de samenleving heersende opvattingen representeren varieert sterk; gaat het om sterk vernieuwend
8

9

10
11
12
13

Artikel 101a Wet RO; voorts voor het bestuursrecht: Kamerstukken II 1988/89, 21 221, nr. 3,
p. 9; Kamerstukken II 1993/94, 23 700, p. 15; J.B.M.Vranken, Toeval of beleid, Over rechtsvorming door de hoogste rechters, NJB 2001, p. 1-5
HR 12 oktober 1984, NJ 1985, 230 en CRvB 13 november 1986, AB 1987, 564,TAR 1987,
13 (notarieel samenlevenden); CRvB 10 februari 1993, RSV 1993/252; CRvB 19 juli 1994,
RSV 1995/118; CRvB 9 juni 1998, USZ 1998/234 en RSV 1998/240.
A.F.M. Brenninkmeijer, Rechtsbescherming en rechtsvorming door de hoogste bestuursrechters, NJB 2000, p. 700.
G.J.Wiarda, Drie typen van rechtsvinding, Zwolle 1988, p. 24; vgl. Rijpkema p. 191.
Asser-Vranken, p. 51.
Rijpkema, Rechtersrecht, over de rechtsvormende rol van de rechter in een democratische
rechtsstaat, Den Haag, 2001, p. 18.
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wetenschappelijk onderzoek dan lopen die inzichten immers vooruit op die van de
samenleving. Ontbreekt de mogelijkheid van een overtuigend beroep op in de samenleving heersende rechtsopvattingen dan kan de rechter zich rechtstreeks laten leiden door
fundamentele waarden en rechtsbeginselen en zich rekenschap geven van de mogelijkheid dat de democratisch gelegitimeerde regelgever (voor toekomstige gevallen) zelf een
andere keuze maakt.14 Het eventuele democratische tekort van zijn keuze zal in zulk een
geval kortstondig kunnen zijn. Hoe kortstondig hangt af van de urgentie van de wetgever
om zelf handelend op te treden.
3.4.

Procesrechtelijke aspecten van rechtsvorming

De rechtsvormende taak van appèlinstanties, zoals de Centrale Raad van Beroep, die in
laatste aanleg recht doen, staat onder invloed van de taakopvatting die aan die positie verbonden wordt geacht en meer in het bijzonder aan de onderlinge relatie en waardering
van de onderscheiden taken. De taak van de appèlrechter in het bestuursrecht omvat meer
dan alleen het beslissen van aangebrachte geschillen in de concrete omstandigheden van
het geval. Grofweg genomen zijn drie functies te onderscheiden:
– rechtsvinding in het aangebrachte geval in welk verband partijen in principe in de
gelegenheid zijn om de in eerste aanleg gemaakte fouten te herstellen (herkansingsfunctie);
– het houden van toezicht op de kwaliteit van het werk van de eerste rechter (controlefunctie);
– rechtsvorming; de appèlrechter moet de rechtseenheid bewaken en bijdragen aan de
rechtsontwikkeling waar dat geraden voorkomt (rechtsvormende functie).
Laatstgenoemde functie is in het bestuursrecht van bijzonder belang omdat de mogelijkheid van cassatieberoep bij de Hoge Raad in de regel ontbreekt.
De herkansingsfunctie gaat ervan uit dat in hoger beroep het geschil tussen partijen
opnieuw in volle omvang ter beoordeling voorligt en dat partijen nova kunnen aanvoeren en inbrengen.Wordt daarentegen de controlefunctie benadrukt dan ligt dat minder
voor de hand omdat de eerste rechter met die nova geen rekening heeft kunnen houden.
Legt men het accent bij de rechtsvormende functie, dan ligt het evenmin voor de hand
het geding geheel over te doen; naarmate in hoger beroep immers meer geschilpunten
van feitelijke en juridische aard aan de orde zijn, neemt de kans toe dat een oordeel moet
worden gegeven waarin beoordelingen van het recht en de feiten met elkaar zijn verweven.15 Dit betekent meer dan eens dat vragen met betrekking tot de interpretatie van het
recht, los van de in geding zijnde feiten, minder scherp en helder beantwoord kunnen
worden dan wellicht wenselijk zou zijn.16
14 J.M. Barendrecht, Het constitutionele toetsingsrecht van de rechter, Handelingen NJV deel 1,
1992, Zwolle 1992, p. 119 e.v.; J. de Boer, De broedende kip in EVRM-zaken, NJB 1995,
p. 1029.
15 A.R. Neerhof, Het geschil voorbij, Deventer 1995, p. 225.
16 Zie over deze kwestie: R.J.G.M. Widdershoven e.a., Hoger beroep in het bestuursrecht,
Evaluatieonderzoek Awb II, Den Haag 2001.
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4.

’s Raads ‘klassiekers’

De manier waarop de rechtsvormende taak van de Centrale Raad van Beroep in de afgelopen jaar is geëvolueerd laat zich het beste illustreren aan de hand van een selectie van
zijn, uit een oogpunt van rechtsvorming, meest befaamde uitspraken. Hieronder zal een
aantal van deze uitspraken in chronologische volgorde worden behandeld.Voor een goed
begrip zullen, voor zoveel nodig, de casusposities en de te beantwoorden rechtsvraag of
rechtsvragen worden beschreven. Aangegeven zal worden waarom deze arresten voor de
rechtsontwikkeling van belang worden geacht.
4.1.

De Utrechtse gemeentesecretaris (CRvB 31 oktober 1935,ARB p. 168)17

De Centrale Raad van Beroep heeft een grote rol gespeeld bij de ontwikkeling van de
beginselen van behoorlijk bestuur. Al tussen de beide wereldoorlogen ging hij ertoe over
een door een bestuursorgaan vastgesteld algemeen verbindende voorschrift strijdig te
achten met het rechtszekerheidsbeginsel. De zaak zat als volgt in elkaar.
De gemeentesecretaris van Utrecht was opgekomen tegen het met terugwerkende kracht
tot 1 april 1934 verlagen van zijn salaris met 20%. Hij had dat gedaan door beroep in te
stellen tegen enkele daartoe strekkende salarisbesluiten van burgemeester en wethouders
van 7 mei, 16 mei en 10 juli 1935. B en W stelden zich op het standpunt dat zij strikt
overeenkomstig de toepasselijke algemeen verbindende voorschriften hadden gehandeld
aangezien zij uitvoering hadden gegeven aan een tot die verlaging strekkend – als algemeen verbindend voorschrift te kwalificeren – besluit van gedeputeerde staten van de
provincie Utrecht van 19 maart 1935. Daarmee leek de kous af, aangezien de Ambtenarenwet 1929 bepaalde dat besluiten en handelingen, jegens een ambtenaar als zodanig
genomen, slechts konden worden aangevochten op de grond dat zij feitelijk of rechtens
in strijd zijn met de toepasselijke algemeen verbindende voorschriften of met het verbod van
détournement de pouvoir; andere ‘beroepsgronden’ kende die (proces)wet niet. De gemeentesecretaris had daar tegenover gesteld dat de regeling van gedeputeerde staten van
19 maart 1935, voorzover daarin aan de nieuw vastgestelde jaarwedden terugwerkende
kracht was verleend, rechtskracht miste, zodat de rechtmatigheid van de salarisbesluiten
van burgemeester en wethouders beoordeeld moest worden aan de toepasselijke eerdere
regeling van 1933, met welke regeling die besluiten in strijd waren.
Dit riep de vraag op waarom die regeling dan verbindende kracht miste. De Raad beantwoordde haar door te wijzen op artikel 4 van de Wet Algemene Bepalingen der wetgeving van het Koninkrijk, inhoudende dat de wet alleen voor het toekomende verbindt
en geen terugwerkende kracht heeft, en op artikel 3 juncto 1 van de Wet van 26 april 1852,
Stb. 92 (zoals die wet toen luidde), waarin geregeld was dat een algemene maatregel van
bestuur niet eerder kan werken dan op de tweede dag na die der dagtekening van het
staatsblad, waarin hij is geplaatst, en door welke regeling, volgens de Raad, iedere vorm

17 De samenstelling van de kamer kon niet worden achterhaald omdat deze uitspraak zich niet
in het rijksarchief bevindt.
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van terugwerking van algemene maatregelen van bestuur is uitgesloten. Aan de omstandigheid dat voor regelingen, vastgesteld door gedeputeerde staten, niet zulk een regeling
was vastgesteld, wenste de Raad geen betekenis toe te kennen, aangezien daaruit ‘zeker’
niet mag worden afgeleid, dat bij het ontbreken van enig wettelijk voorschrift ‘nopens’ de
terugwerking van die regelingen, gedeputeerde staten de vrijheid zouden hebben dat wel
te doen. De Raad was van oordeel dat rechtszekerheid voor de ambtenaar, ook met betrekking tot rechtmatig door hem genoten wedde, een zo kostbaar goed is, dat deze niet met
terugwerkende kracht te zijnen nadele mag worden aangetast door een nieuwe regeling.
Het algemene rechtsbeginsel, hetwelk aantasting van hetgeen rechtmatig is verworven verbiedt, diende
volgens de Raad te worden geëerbiedigd, ook al is dat beginsel niet in een uitdrukkelijke
wetstekst neergelegd, reden waarom de regeling van gedeputeerde staten van 19 maart
1935, voorzover het bepaalde dat aan de salarisverlaging terugwerkende kracht werd verleend tot 1 april 1934, rechtskracht moest worden ontzegd.
Deze uitspraak is niet vrij te pleiten van een zekere stoutmoedigheid. Het was immers
nog niet zo lang geleden dat de wetgever er geen misverstand over had laten bestaan dat
het de ambtenarenrechter niet vrijstond besluiten (en handelingen) te toetsen aan ongeschreven rechtsbeginselen.18 Niettemin ging de Raad ertoe over om de rechtspraktijk van
de Kroon, die tot dan toe in het ambtenarenrecht aan het rechtszekerheidsbeginsel had
getoetst, voort te zetten. De uitspraak laat ons gissen waarom deze rechtspolitieke keuze
zo moest uitvallen.Van een algemeen gedragen rechtsovertuiging dat het beginsel dat de
wet moet worden toegepast, in zeer bijzondere omstandigheden moet wijken voor de
toepassing van algemene (rechts)beginselen en beginselen van behoorlijk bestuur, was in
die tijd geen sprake. Integendeel, de doorwerking van rechtsbeginselen in het Nederlandse bestuursrecht stond in de jaren dertig van de vorige eeuw aan het begin van haar
ontwikkeling, evenals de theorievorming met betrekking tot een meer vrije rechterlijke
rechtsvinding in het bestuursrecht.Voorzover al pleidooien werden gehouden voor toetsing aan (algemene) rechtsbeginselen, zagen deze op de toepassing ervan in concrete
gevallen waarin bestuursorganen keuzevrijheid hadden. Dit maakt het des te opmerkelijker dat de Raad in de uitspraak betreffende de Utrechtse gemeentesecretaris een algemeen rechtsbeginsel in stelling bracht tegenover een lager algemeen verbindend voorschrift. Even opmerkelijk was dat hij dat deed door toetsing van dat voorschrift zelf aan
het rechtszekerheidsbeginsel en niet – slechts – door de toepassing ervan ongeoorloofd te
achten wegens strijd met dit beginsel. De toetsing van door bestuursorganen vastgestelde
algemeen verbindende voorschriften aan (algemene) rechtsbeginselen is in het algemene
bestuursrecht pas in de jaren tachtig en negentig van de vorige eeuw tot ontwikkeling
gekomen en geeft tot op heden voedsel aan heftige juridische discussies. Onmiskenbaar is
dat de Raad bij de ontwikkeling van dit leerstuk het voortouw heeft genomen.
Wat in de uitspraak betreffende de Utrechtse gemeentesecretaris verder opvalt is de motivering van de gekozen oplossing. De Raad leidt het rechtszekerheidsbeginsel af uit twee
belangrijke wetten in formele zin en zoekt voor het niet geregelde geval van de terug-

18 P. Nicolai, Beginselen van behoorlijk bestuur, Deventer 1990, p. 45-46.
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werking van provinciale regelingen een oplossing die aansluit bij de wel in de wet geregelde gevallen; een wijze van rechtsvinding die sterk doet denken aan de techniek die de
Hoge Raad in 1959 hanteerde in het arrest Quint/Te Poel.19 Deze wetssystematische
methode van rechtsvinding moet voor het bestuursrecht van bijzondere betekenis worden geacht omdat hij gelegitimeerd wordt door elders door de democratische wetgever
gearticuleerde rechtsoordelen20.
4.2.

De gemeentesecretaris van Winkel (CRvB 6 juli 1937,ARB p. 783) 21

Hoezeer in het bestuursrecht geworsteld is met de spanning tussen recht en beleid blijkt
uit de uitspraak inzake de gemeentesecretaris van Winkel: hoe dient een onafhankelijke
rechter het oordeel van een bestuursorgaan met betrekking tot de inhoud van het algemeen belang te benaderen?
Het ging in deze zaak om de toepassing van het spontaan vernietigingsrecht; meer in het
bijzonder om een koninklijk besluit van 22 februari 1936 waarbij het besluit van de raad
van de gemeente Winkel van 27 december 1935 om P.J. Korver te benoemen tot gemeentesecretaris vernietigd was wegens strijd met het algemeen belang. De Kroon was daartoe
overgegaan omdat een door haar beoogde bezuinigingsmogelijkheid teniet gedaan dreigde
te worden. Op 1 januari 1936 was een wet in formele zin in werking getreden die het
mogelijk maakte gemeenten met minder dan 5000 ‘zielen’ aan te wijzen waarin het ambt
van gemeentesecretaris door de burgemeester moest worden bekleed. De gemeenteraad
van Winkel had daar echter aan willen ontkomen door kort vóór de inwerkingtreding
van de nieuwe wet een nieuwe gemeentesecretaris te benoemen. De Kroon vond echter
dat zij voor de voeten was gelopen en vernietigde het benoemingsbesluit. Korver had
tegen het vernietigingsbesluit beroep ingesteld, welk beroep door het ambtenarengerecht
te Amsterdam gegrond was verklaard. Dit gerecht had het bestreden besluit nietig verklaard, de nietigheid van dat besluit gedekt verklaard en de Staat der Nederlanden veroordeeld tot ƒ 2500 schadevergoeding. De Kroon was van die uitspraak in hoger beroep
gekomen.
De Raad diende in deze zaak de vraag te beantwoorden of het bestreden besluit feitelijk
of rechtens in strijd kwam met de toepasselijke algemeen verbindende voorschriften of
met het verbod van détournement de pouvoir. Hij begon met voorop te stellen dat als toepasselijk algemeen verbindend voorschrift alleen artikel 185 van de toenmalige gemeentewet in aanmerking kwam, luidende: “De besluiten van den raad en burgemeester en wethouders kunnen, voorzover zij met de wetten of het algemeen belang strijden, door ons
worden geschorst of vernietigd.” De grief van de Kroon dat de administratieve rechter
niet bevoegd is om aan de grond ‘algemeen belang’ te toetsen werd verworpen. De Raad
overwoog daartoe dat uit de voorstellen van de Staatscommissie van 1891, de ontwerpen
19 HR 30 januari 1959, NJ 1959, 548,AAe VIII, p. 171.
20 Zie ook CRvB 17 augustus 1983, AB 1984, 150 (AAW) voor een toepassing van deze techniek.
21 Ook de samenstelling van deze kamer viel niet meer te achterhalen omdat de uitspraak niet
meer is terug te vinden in het rijksarchief.
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Loeff en de Commissie-Koolen van 1931 moest worden afgeleid dat de rechter naar de
daarin neergelegde opvattingen niet bevoegd was om kennis te nemen van beroepen
tegen besluiten betreffende de uitoefening van het spontaan vernietigingsrecht, maar dat
het ontbreken van zulk een bevoegdheid niet geregeld was in de Ambtenarenwet 1929,
zodat de door de regering gewenste beperking van de rechterlijke bevoegdheid ‘de iure
constituto’ niet bestond en de Raad dus de plicht had om te onderzoeken of het door de
Kroon vernietigde raadsbesluit inderdaad in strijd was met het algemeen belang. De Raad
beantwoordde die vraag uiteindelijk bevestigend; niet door een eigen – niet op rechtsregels gegronde – afweging van de in geding zijnde belangen, maar op grond van het
verbod van détournement de pouvoir. Hij overwoog daartoe dat de Commissaris van de
Koningin bij brief van 12 december 1935 had geadviseerd om vooruit te lopen op de
inwerkingtreding van de nieuwe wet door de burgemeester te belasten met het ambt van
secretaris, welk advies de gemeenteraad naast zich had neergelegd. De Raad was van oordeel dat de gemeenteraad, door in afwijking van dat duidelijke advies te handelen, van
zijn bevoegdheid kennelijk een ander gebruik had gemaakt dan tot de doeleinden waarvoor hij zijn bevoegdheid had gekregen. Hij achtte zodanig gebruik van bevoegdheid
‘uitermate bedenkelijk’ en mitsdien in strijd met het algemeen belang, en verbond daaraan de conclusie dat het benoemingsbesluit van gemeentesecretaris door de Kroon
terecht was vernietigd.
Deze uitspraak is lange tijd bekritiseerd omdat een onafhankelijke rechter rechtstreeks
getoetst zou hebben aan de notie ‘algemeen belang’. Kijkt men – met de kennis van vandaag – echter wat preciezer dan blijkt het om toetsing aan het verbod van détournement de
pouvoir te gaan en daar was – gezien de tekst van de Ambtenarenwet 1929 – niets mis
mee.
4.3.

De onderwijzeres van Pingjum (CRvB 2 oktober 1951,ARB 1952, 190,AAe II,
p. 116; J.H. Kuiper,W.H. van Basten Batenburg,A. Blom)

Ook in de zaak betreffende de onderwijzeres van Pingjum ging het om de doorwerking
van ongeschreven recht. De Centrale Raad van Beroep werd voor de vraag gesteld of een
ten onrechte op een te hoog bedrag vastgesteld, aan een onderwijzeres uitbetaald ambtenarensalaris met terugwerkende kracht kon worden herzien en teruggevorderd.
De betrokken onderwijzeres was van 12 december 1949 tot 1 juni 1950 tijdelijk ingevallen toen een opengevallen vacature niet tijdig vervuld bleek te kunnen worden. Pas in
december 1950, toen het Rijk de gemeentelijke declaratie niet volledig wilde uitbetalen,
kwam de voormalige gemeente Pingjum er achter dat aan haar teveel salaris was uitbetaald.Verrekening van het te veel betaalde met toekomstige salarisbetalingen van betrokkene was niet meer mogelijk omdat de onderwijzers inmiddels niet meer als zodanig
werkzaam was. Daarom ging de gemeente ertoe over het te veel betaalde te verrekenen
met de salarisbetalingen aan haar echtgenoot, het schoolhoofd van Pingjum. Deze ontstak
daarop in toorn en verzette zich tot in hoogste instantie.
De Centrale Raad van Beroep kwam uiteindelijk tot de conclusie dat het in strijd met
het algemene rechtsbeginsel van de rechtszekerheid, waarop de ambtenaar aanspraak heeft, was
te achten, dat het besluit tot vaststelling van het salaris met terugwerkende kracht in zijn
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nadeel werd herzien. Dat de gemeente moest opdraaien voor haar eigen fout, omdat het
rijk het salaris niet volledig wilde vergoeden, kon daaraan geen afbreuk doen aangezien
dat een kwestie tussen de gemeente en het Rijk betrof, aldus de Raad, die er daarbij op
wees dat het op de periode 12 december 1949 tot 1 juni 1950 betrekking hebbende salaris door burgemeester en wethouders bevoegd was vastgesteld en uitbetaald.
Deze uitspraak trok de aandacht omdat de Centrale Raad – volgens critici – in strijd met
de tekst van artikel 58 van de Ambtenarenwet 1929 een beroep deed op het algemene
rechtsbeginsel van de rechtszekerheid. Een rechtspolitieke keuze voor het rechtsbeginsel
dat ten grondslag ligt aan artikel 1395 BW (oud; onverschuldigde betaling) zou ook
mogelijk zijn geweest, maar, zo schreef A.M. Donner in zijn noot in Ars Aequi, daarmee
zou onvoldoende recht zijn gedaan aan de eenzijdige vaststelling van de ambtelijke
rechtspositie, die om een tegengewicht in de vorm van een bijzondere rechtszekerheid
voor de ambtenaar vraagt. Waarom de Raad gekozen heeft voor het rechtszekerheidsbeginsel en niet voor het beginsel dat moet worden terugbetaald hetgeen men ten onrechte
heeft ontvangen, blijft gissen. De Raad heeft daaraan in zijn uitspraak geen overwegingen
gewijd. Donner heeft er verder op gewezen dat de Vertrauensschutz niet werkt wanneer
het de betrokken ambtenaar zonder meer duidelijk heeft kunnen zijn dat hem teveel salaris is betaald, of wanneer de onjuiste salarisvaststelling toegeschreven moet worden aan
onjuiste of onvolledige informatie van de betrokkene zelf, elementen die tot de vaste
jurisprudentie van de Raad zijn gaan behoren.
Wat verder opvalt is de relatie die in deze uitspraak is gelegd tussen het algemene rechtsbeginsel van de rechtszekerheid en het besluit van B en W tot vaststelling en uitbetaling
van salaris. Het werd in strijd met de rechtszekerheid geacht dat een door B en W bevoegd
vastgesteld en uitbetaald salaris met terugwerkende kracht wordt herzien. Daarmee lijkt
tevens te zijn verwezen naar de formele rechtskracht van die vaststellingsbeschikking. In
de literatuur heeft de uitspraak inzake de onderwijzeres van Pingjum de aandacht getrokken door de impliciet blijvende, lenige beslissing dat de algemene rechtsbeginselen gerekend moeten worden tot de algemeen verbindende voorschriften waaraan de ambtenarenrechter blijkens artikel 58 van de Ambtenarenwet 1929 mocht toetsen.22
Eerst in zijn uitspraak van 30 december 195223 heeft de Centrale Raad van Beroep ook
het beginsel dat ten grondslag ligt aan artikel 1395 BW (oud), te weten dat hetgeen zonder verschuldigd te zijn betaald is, kan worden teruggevorderd, erkend als een beginsel
dat – ook – van toepassing is in het bestuursrecht, en wel als een algemeen rechtsbeginsel
van gelijke waarde als dat van de rechtszekerheid. Indien beide beginselen in een bepaald
geval niet met elkaar verenigbaar zijn, hing het volgens de Raad van de bijzondere omstandigheden van het geval af aan welk van de twee beginselen de voorrang moet worden
gegeven. Hij merkte daarbij op dat eerstgenoemd beginsel ‘zeker de voorrang’ heeft,
indien de ontvanger der betaling de onverschuldigdheid ervan kende of redelijkerwijs had
kunnen onderkennen.

22 A.M. Donner in zijn noot onder deze uitspraak in Ars Aequi en G.J. Wiarda, Drie typen van
rechtsvinding, 1988, p. 82.
23 ARB 1953, p. 477.
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4.4.

De ontslagen kaakchirurg (CRvB 3 mei 1972,AB 1973, 232; Nuver, Schipper,
Grosheide)

De figuur van het zelfstandige schadebesluit – een op schadevergoeding betrekking hebbende beslissing van een bestuursorgaan die vatbaar is voor beroep bij de bestuursrechter
– is door de Centrale Raad van Beroep verbazingwekkend gemakkelijk – en zonder veel
omhaal van woorden – reeds aanvaard in een uitspraak van 1972.
Men ging er tot die uitspraak van uit dat positief recht was dat de ambtenaar, die meende
dat zijn werkgever verplicht was bij hem veroorzaakte schade (uit onrechtmatige daad) te
vergoeden, in een op het verkrijgen van die vergoeding gerichte actie bij de ambtenarenrechter niet-ontvankelijk zou worden verklaard.24 Die veronderstelling berustte op het,
op zichzelf genomen juiste, uitgangspunt dat de Ambtenarenwet 1929 de bevoegdheid
van de rechter om het bestuursorgaan tot schadevergoeding te veroordelen beperkte tot
gevallen waarin de gevolgen van een nietig verklaard besluit voor gedekt waren verklaard
en situaties waarin een feitelijke handeling nietig was verklaard. Deze bevoegdheid ontbrak voor het ‘normale’ geval waarin het bestreden besluit nietig was verklaard zonder dat
de rechtsgevolgen voor gedekt waren verklaard. Omdat de rechtsgang naar de burgerlijke
rechter – blijkens het zogeheten Ambtenarenwetarrest25 van de Hoge Raad – evenzeer
was afgesloten, was hier sprake van een lacune in de toegang tot de rechter, maar de wetgever had dat kennelijk zo gewild omdat hij van mening was dat door de rechterlijke vernietiging van een onrechtmatig besluit of onrechtmatige weigering, “die deze wilsuitingen opheft” het geleden onrecht voldoende was hersteld.
De zaak, waarin de Centrale Raad van Beroep, deze lacune in de rechtsbescherming dichtte,
betrof een chef de clinique van de tandheelkundige kliniek van de Rijksuniversiteit
Utrecht, die daar ontslagen was wegens opheffing van zijn betrekking. Partijen verschilden niet meer van mening over de onrechtmatigheid van het ontslag, maar uitsluitend
nog over de hoogte van de materiële en immateriële schadevergoeding. De Universiteit
was bereid een vergoeding te betalen, maar niet zoveel als de ontslagen kaakchirurg wilde
ontvangen.
De Raad wijdde uitvoerige overwegingen aan dit geschilpunt en liet deze uitmonden in
het volgende – niet nader gemotiveerde – oordeel:
“De weigering van Curatoren aan eiser verdere schadevergoeding te betalen
kan, nu de Ambtenarenwet 1929 beroep openstelt tegen besluiten, handelingen
en weigeringen om te besluiten of te handelen, door de ambtenarenrechter
worden getoetst. Strijd met geschreven algemeen verbindende voorschriften
levert deze weigering niet op, doch de Raad acht haar wel in strijd met het tot
die voorschriften behorende algemeen beginsel van behoorlijk bestuur, dat
vordert, dat de in aanmerking komende belangen op redelijke wijze tegen

24 CRvB 23 november 1966,AB 1967, 356.
25 HR 13 november 1941, ARB 1942, 485, NJ 1942, 172. Idem HR 12 januari 1951, NJ 1951,
537.
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elkander worden afgewogen. Zodanige afweging heeft naar ’s Raads oordeel in
onvoldoende mate plaats gevonden.”
Th.A.M. van der Horst wierp in zijn noot onder deze uitspraak in de AB de vraag op of
dit niet strijdig moest worden geacht met de Ambtenarenwet 1929, waar deze geen
mogelijkheid biedt om tegen de overheidswerkgever te procederen ter zake van schadevergoeding uit onrechtmatige overheidsdaad. Wanneer het gewenst was die mogelijkheid
in het leven te roepen, moest de wetgever maar ingrijpen, zo vond hij.26
De Centrale Raad bleek echter niet geïmponeerd en herhaalde zijn benadering in uitspraken van 7 maart 1975, AB 1975, 150 en 1 september 1978, AB 1979, 80 (Schipper,
Kloos, Boesjes). In laatstbedoelde uitspraak wees de Raad erop dat:
“ook buiten de in de artikelen 47, 48 en 104 Ambtenarenwet 1929 genoemde
gevallen (…) de ambtenarenrechter in beginsel niet onbevoegd is van een beroep
ter zake van schadevergoeding kennis te nemen, mits dat beroep is gericht
tegen een besluit van een administratief orgaan inhoudende een afwijzing van
een verzoek om schadevergoeding.”
E.H. Nuver – voorzitter van de kamer die de uitspraak van 1972 had gedaan – mengde
zich in de discussie en gaf aan dat hij deze opvatting van de Raad sterk gefundeerd
vond.27 Hij achtte het een praktisch voordeel dat indien het om gecombineerde besluiten
gaat – bij voorbeeld een ontslagbesluit en een daaraan gekoppelde schadevergoeding –
niet twee verschillende rechterlijke instanties geadieerd behoeven te worden.28 In zijn
artikel in De Gemeentestem29 bestreed hij de opvatting van Van der Horst dat het blijkens
de wetsgeschiedenis van de Ambtenarenwet 1929 de uitdrukkelijk wil van de wetgever is
geweest om de schadevergoeding uit onrechtmatige overheidsdaad buiten de bevoegdheid van de ambtenarenrechter te houden en dat dit ook uit het systeem van die wet
moet worden afgeleid. Hij relativeerde de betekenis van de letter van deze wet, waartoe
hij aanvoerde dat de wetgever niet alles kan hebben overzien en beriep zich – voor wat
de toegang tot de ambtenarenrechter betreft – op de duidelijke tekst ervan die nadrukkelijk beroep mogelijk maakt tegen besluiten en handelingen en weigeringen om te besluiten en te handelen.
Opmerkelijk is dat de vraag waarom de beslissing van de ambtelijke werkgever over schadevergoeding een besluit in de zin van de Ambtenarenwet 1929 moest worden gevonden, in
bovengenoemde uitspraken niet is gemotiveerd. In de uitspraak inzake de kaakchirurg
wordt terloops gemeld dat een schadevergoedingsbeslissing een besluit is waartegen in
rechte kan worden opgekomen; in de latere uitspraken wordt niet meer gedaan dan aan-

26 Idem Van der Horst, Ontwikkelingen in het ambtenarenrechtelijk schadevergoedingsrecht, De
Gemeentestem 6549 (16 maart 1979).
27 Zie zijn noot onder deze uitspraak in de AB.
28 Hij realiseerde zich kennelijk niet de gevolgen van het Ambtenarenwetarrest (zie noot 25).
29 De woorden van de wet of de wil van de wetgever, Gst. 1979, 6550 (23 maart 1979).
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geven dat er geen wettelijke belemmeringen zijn om deze beslissingen aan te merken als
appellabele besluiten.
4.5.

De Vriezenveense vroedvrouw (CRvB 18 februari 1975,AB 1976, 63;
Van der Meiden,Van Galen, Bulte)

Met betrekking tot de doorwerking van algemene rechtsbeginselen en beginselen van
behoorlijk bestuur in het bestuursrecht heeft de Centrale Raad van Beroep als eerste aanvaard dat deze beginselen kunnen derogeren aan een strikte toepassing van de letter van
de wet. De Raad deed dat voor het eerst in enkele uitspraken van februari 1975; ook
voor het eerst betrof het belangrijke rechtsvormende uitspraken op het terrein van het
sociale zekerheidsrecht.
In de op 18 februari 1975 gewezen uitspraak ging het om een als zelfstandige werkende
verloskundige, een te Vriezenveen gevestigde vroedvrouw. Zij was voor het risico van
arbeidsongeschiktheid altijd particulier verzekerd geweest, maar had, na op het bestaan
van de WAO te zijn geattendeerd, de bedrijfsvereniging gevraagd of zij een vrijwillige
WAO-verzekering kon afsluiten. Deze had de vraag bij brief van 23 februari 1973 bevestigend beantwoord. Bij brief van 24 april 1973 was aan belanghebbende meegedeeld dat
zij met ingang van 1 maart 1973 in de vrijwillige verzekering was opgenomen. Zij had
vervolgens haar particuliere arbeidsongeschiktheidsverzekering opgezegd. In oktober 1976
kwam de bedrijfsvereniging tot het nadere standpunt dat de WAO geen ruimte bood
voor deze vrijwillige verzekering en dat zij dus een fout had gemaakt. Bij brief van
8 november 1973 werd daarvan aan belanghebbende mededeling gedaan. Belanghebbende
kon zich daar niet mee verenigen en ging in beroep bij de bestuursrechter.
De Centrale Raad onderschreef het standpunt van de bedrijfsvereniging dat de WAO
geen ruimte bood om belanghebbende, werkzaam als zelfstandige verloskundige, toe te
laten tot de vrijwillige arbeidsongeschiktheidsverzekering. Hij verwierp echter het standpunt dat het bestuur van een bedrijfsvereniging, dat in strijd met de wet een bepaalde
beslissing heeft genomen, onder alle omstandigheden verplicht zou zijn die beslissing
ongedaan te maken, zo niet met terugwerkende kracht dan toch in elk geval voor de toekomst, en zulks ongeacht de maatschappelijke gevolgen die dat ongedaan maken, met
name voor de belanghebbende, met zich mee zou brengen. Hij was van oordeel dat omstandigheden denkbaar zijn die het aanvaardbaar maken dat een bedrijfsvereniging, ook
indien een beslissing in strijd met de wet is genomen, aan deze beslissing gebonden is,
althans in die zin dat daarvan niet zonder meer kan worden teruggekomen. De Raad was
van oordeel dat zodanige omstandigheden in casu aanwezig waren. Hij betrok daarbij dat
belanghebbende volkomen te goeder trouw en niet verwijtbaar had gehandeld, dat de
bedrijfsvereniging enige maanden lang premiebetalingen had aanvaard en dat appellante,
die de leeftijd van 55 jaar inmiddels was gepasseerd, niet meer terugkon naar haar particuliere arbeidsongeschiktheidsverzekeraar.
De Raad liet zich in deze uitspraak niet uit over de vraag welke rechtsgrond kan rechtvaardigen dat toepassing van een dwingende wetsbepaling onder omstandigheden geen
rechtsplicht kan zijn. Hij volstond ermee enkele omstandigheden te noemen die hem in
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casu tot het oordeel hadden gebracht dat de bedrijfsvereniging niet (zonder meer) van
zijn eerdere beslissing mocht terugkomen.
4.6.

De onverzekerde zwager (CRvB 18 februari 1975,AB 1975, 243;Van der Meide,
Van Galen, Bulte)

In deze uitspraak van 18 februari 1975 zoekt men eveneens tevergeefs naar een rechtsgrond voor de contra legemwerking van het ongeschreven recht.
De bedrijfsvereniging had een werkgever bij brief van 27 juni 1966 laten weten dat een
met name genoemde werknemer (de zwager van de werkgever) niet op basis van een
arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht werkzaam was, omdat tussen die werkgever en
de werknemer een familierechtelijke verhouding bestond die daaraan in de weg stond.
Niettemin werd voor deze werknemer bij brief van 17 december 1971 premie geheven
over de jaren 1968 tot en met 1970. De bedrijfsvereniging beriep zich erop dat zij volgens de wet premie moest heffen en dat de Coördinatiewet Sociale Verzekering geen uitzondering mogelijk maakte. De werkgever stelde daar tegenover dat de bedrijfsvereniging
de rechtszekerheid had geschonden aangezien hij er – gegeven de niet herroepen brief
van 27 juni 1996 – van uit had mogen gaan dat de zwager niet verplicht verzekerd was;
hij beriep zich dus op het vertrouwensbeginsel, een algemeen beginsel van behoorlijk
bestuur. De bestuursrechter werd daarmee voor een conflict van rechtsnormen gesteld:
enerzijds de verplichting om de wet na te leven, resulterende in het rechtmatig kunnen
vaststellen en opleggen van premieplicht, anderzijds de verplichting van het bestuursorgaan om recht te doen aan het ongeschreven recht, te weten de verplichting dat door
het bevoegde orgaan gewekte duidelijke en ondubbelzinnige verwachtingen dienen te
worden geëerbiedigd.
De Raad reageerde hierop met een apodictische overweging die geen inzicht gaf in onderliggende afwegingen en motieven. Hij achtte bijzondere gevallen denkbaar waarin strikte
toepassing van een wetsbepaling in die mate in strijd komt met het ongeschreven recht
dat zij op grond daarvan geen rechtsplicht meer kan zijn. Voor de beoordeling van de
vraag of zich in het onderhavige geval een dergelijk bijzonder geval voordeed, achtte hij
het van belang of het bestuursorgaan, zonder dat onjuiste of onvolledige uitlatingen van
de justitiabele daar aanleiding toe hadden gegeven, in ondubbelzinnige schriftelijke uitlatingen aan deze te kennen had gegeven dat hij voor zijn werknemer niet als premieplichtige werkgever was aan te merken, of het onjuist zijn van die uitlatingen is of behoorde te
worden onderkend door de justitiabele, of de justitiabele op de juistheid van die uitlatingen redelijkerwijs mocht vertrouwen en of wijziging van het eerdere standpunt tot kennelijk onredelijke gevolgen zou leiden. De gedingstukken en het verhandelde ter zitting
van de Raad gaven onvoldoende aanknopingspunt om deze vragen te kunnen beantwoorden, reden waarom het aangewezen werd geacht dat het orgaan een nieuw besluit
zou nemen.
Wat in deze uitspraak opvalt is haar apodictische karakter. De Raad poneert simpelweg de
regel die hij voor dit soort van gevallen aangewezen acht zonder aan te geven waarop hij
deze regel baseert.Van een herleiding tot enige interpretatiemethode – bij voorbeeld die
van een beginselconforme interpretatie – blijkt niet. Anders dan de Hoge Raad in zijn
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zogenoemde doorbraakarresten30 had hij er op kunnen wijzen dat de gebondenheid van
het bestuur aan de wet ook op een ongeschreven rechtsbeginsel – het legaliteitsbeginsel –
berust en een conflict van rechtsbeginselen kunnen neerzetten waartussen de rechter
gemotiveerd dient te kiezen.
4.7.

De zwangere werkster (CRvB 16 november 1971, RSV 1972/50;Ars Aequi XXI,
337; Rutgers van der Loeff, Cerutti, Frenkel)

Lang niet altijd is duidelijk of de rechtspraak een nieuwe weg inslaat. Voor het eerst in
1971 heeft de Raad in een uitspraak duidelijk aangegeven dat hij omging.
Het ging in die zaak om het WW-recht van de ongehuwde huishoudelijke hulp van een
Groningse huisarts. Deze was door haar werkgever wegens zwangerschap ontslagen omdat
hij ongehuwde zwangerschap niet verenigbaar vond met het representatieve aspect van
haar functie. Ging het hier om onvrijwillige werkloosheid? Het bestuursorgaan, het
bestuur van de Bedrijfsvereniging voor de Gezondheid, Geestelijke en Maatschappelijke
Belangen, vond van niet: werkneemster had, gezien het feit dat zij ongehuwd zwanger
was geraakt, haar ontslag aan eigen schuld en toedoen te wijten; het ontslag was mitsdien
niet onvrijwillig zodat de gevolgen ervan niet op de WW konden worden afgewenteld.
Vond de Centrale Raad van Beroep dat ook?
De eerste inhoudelijke overweging van de Raad gaf de hulp weinig hoop: naar vaste
rechtspraak was werkloosheid, voortvloeiende uit een ontslag wegens zwangerschap, in
een geval waarin deze het gevolg is van een door de betrokkene niet ongewilde intieme
omgang, en waarin zij tevoren wist dat, casu quo moest verwachten dat zij ontslagen zou
worden, in de regel niet als onvrijwillig in de zin van de WW aan te merken.
Vervolgens gaf de Raad echter aan dat hij ‘omging’. Hij achtte in casu bepalend of de
hulp zich toerekenbaar zodanig had gedragen, dat zij redelijkerwijs kon en moest beseffen, dat zij het risico van het verwijderde gevolg van haar ontslag liep, geheel daargelaten
of zij ‘Victoriaans aandoende ontslagmotieven moest verwachten’ als waarvan in casu
sprake was. Bij de vraag wat de betrokkene redelijkerwijs moest verwachten, diende de
rechter aansluiting te zoeken bij de algemene rechtsovertuiging. Daarvan uitgaande diende
een ieder, volgens de Raad, zoveel als redelijkerwijs mogelijk is, rekening te houden met
inzichten van anderen, hetgeen niet alleen geldt voor de werkgever ten aanzien van de
inzichten van de werknemer, maar ook voor de werknemer ten aanzien van de inzichten
van de werkgever, al dan niet mede ingegeven door de inzichten van derden, waarmee
deze rekening heeft te houden. De Raad nam uitdrukkelijk afstand van zijn eerdere jurisprudentie waarin het ging om de vraag of de zwangerschap het gevolg was van een door
de betrokkene gewilde of bewust toegelaten intieme omgang, aangezien het daarbij gaat
om feiten en omstandigheden die van hoogst persoonlijke en intieme aard zijn en die
zich achteraf niet of nauwelijks objectief laten vaststellen. Gelet op ‘ontwikkelingen van
onderscheiden aard’ wenste hij daar niet meer die betekenis aan toe te kennen die het
orgaan daaraan gehecht wilde zien.

30 HR 12 april 1978,AB 1979, 262, NJ 1979, 533,AB-klassiek, vierde druk, Deventer 2000, nr. 14.
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De aandacht verdient dat de Raad uitdrukkelijk aangaf dat hij omging wegens ‘ontwikkelingen van onderscheiden aard’. Uit de noot van Van der Burg in Ars Aequi blijkt waar
het om ging. De SER had in een van 16 mei 1969 daterend advies aanbevolen de wet
zodanig te wijzigen dat zwangerschap van een werkneemster niet langer een overweging
kon zijn om de daaruit voortvloeiende werkloosheid als niet onvrijwillig te duiden, alsook dat daarbij geen onderscheid diende te worden gemaakt tussen gehuwde en ongehuwde werkneemsters. De Raad heeft dus waarschijnlijk aansluiting willen zoeken bij de
in een gezaghebbende gremium als de SER gearticuleerde, zich in de samenleving ontwikkeld hebbende rechtsovertuiging ter zake.
Een tweede punt dat de aandacht verdient is dat de Raad uitdrukkelijk aangaf dat de
rechter zoveel mogelijk aansluiting dient te zoeken bij de algemene rechtsovertuiging
wanneer het gaat om de vraag wat een bestuursorgaan en een burger over en weer van
elkaar mogen verwachten. De Raad bediende zich derhalve van de zogeheten sociologische interpretatiemethode.
Een laatste observatie is dat de Raad de vage term ‘onvrijwillige werkloosheid’ zelf ten
volle uitlegt en het bestuursorgaan op dat punt geen beoordelingsruimte laat.
4.8.

De directeur/grootaandeelhouder (CRvB 22 januari 1985,AB 1985, 569; Rang,
Hoogendijk-Deutsch,Verduin)

In een uitspraak van 22 januari 1985 heeft de Raad voor het eerst aangekondigd dat hij
op een later moment zou ‘omgaan’ waarmee hij zich bediende van de techniek van prospective overruling. Tevens hij schonk hij – eveneens voor het eerst – ruime aandacht aan het
overgangsrecht, waarvoor hij zelf een regeling ontwierp.
Aanleiding waren ontwikkelingen die zich hadden voltrokken nadat de Raad er eind
1968 toe was overgegaan het begrip dienstbetrekking zodanig te interpreteren dat ook de
aanstelling van een directeur van een naamloze of besloten vennootschap, die daarin aandelen bezit, daar onder viel.31 De Raad had daarbij toen zwaar laten wegen dat de wetgever recent tot uitdrukking had gebracht dat ook de directeur van een N.V., ongeacht
de omvang van zijn aandelenbezit, onder de sociale werknemersverzekeringen zou vallen.
In zijn uitspraak van 22 januari 1985 kondigde de Raad echter een mogelijk omgaan aan.
Hij gaf aan dat hij zich in toenemende mate afvroeg of zijn ruime interpretatie van het
begrip dienstbetrekking “gegeven de maatschappelijke ontwikkelingen op het gebied van
met name de besloten vennootschap en de toename van de problemen op dat gebied met
betrekking tot de sociale verzekering” nog wel kon worden gehandhaafd. Hij achtte het
daarom “bepaald niet uitgesloten dat de Raad in toekomstige gedingen van zijn bovenvermelde rechtspraak zal terugkomen.”
Negen en een halve maand later was het zo ver en vond de Raad dat voldoende grond
was voor een omgaan: CRvB 4 oktober 1985.32 Hij voerde daartoe aan dat van algemene
bekendheid moest worden geacht dat de algemeen maatschappelijke ontwikkeling deze

31 CRvB 10 december 1968, RSV 1969/40 en 41.
32 AB 1986, 38 (Van der Veen, Hoogendijk-Deutsch, Zegers).
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was geweest dat in toenemende mate de rechtsvorm van met name de besloten vennootschap (slechts) wordt gehanteerd om “zogeheten oneigenlijk gebruik” te maken van de
sociale verzekering. Gelet daarop was hij – anders dan vanaf december 1968 – van oordeel dat in het geval van een directeur/grootaandeelhouder de feitelijke omstandigheden
in het algemeen onaannemelijk maken dat sprake is van een arbeidsovereenkomst naar
burgerlijk recht, behoudens als bij de toetsing van de feitelijke situatie in concreto aan de
gewone, materiële maatstaven het tegendeel blijkt. De Raad wijdde uitvoerige overwegingen aan het overgangsrecht voor de lopende gevallen. De rechtszekerheid gebood zijns
inziens dat aan zijn gewijzigd oordeel geen terugwerkende kracht toekwam en dat de
verzekeringsplicht van de directeur/grootaandeelhouders ook naar de toekomst toe niet
te abrupt mocht worden beëindigd. Dit betekende dat aan zijn gewijzigd oordeel geen
betekenis toekwam voor de beslissing van het besliste geval.
We zien in deze zaken dat de Raad de in 1968 gekozen wetshistorische interpretatiemethode loslaat en weer terugkeert naar de voordien toegepaste grammaticale uitlegmethode. Hij rechtvaardigt zijn omgaan met een beroep op de maatschappelijke ontwikkelingen, waarmee hij doelde op de omstandigheid dat van algemene bekendheid was dat
directeur/grootaandeelhouders “oneigenlijk gebruik” maakten van de werknemersverzekeringen.Verder valt op dat de Raad zijn “omgaan” aankondigde33 en dat hij, toen hij zijn
geuite voornemen uitvoerde, voorzag in rechterlijk overgangsrecht.
4.9.

De notarieel samenwonenden (CRvB 13 november 1986,AB 1987, 564,
TAR 1987, 13; Boesjes, De Lange,Van der Holst).

In de jaren tachtig van de vorige eeuw speelde de vraag een rol of ongehuwd samenwonende partners voor de toepassing van rechtspositieregelingen op één lijn moesten
worden gesteld met gehuwde partners. In 198534 nog had de Raad die vraag ontkennend
beantwoord. Op 13 november 1986 ging hij echter om. Aan een wachtmeester der eerste
klasse van de Koninklijke landmacht, die een met zijn partner gesloten samenlevingscontract op 23 februari 1984 bij notariële akte had laten vastleggen, waren over de periode
van 15 augustus 1984 tot en met 7 november 1984 emolumenten onthouden waarop
blijkens de toepasselijke regelgeving gehuwde partners wel recht hadden.Van de zijde van
de militair was een beroep gedaan op het gelijkheidsbeginsel. Gewezen was op de maatschappelijke werkelijkheid en op tal van gevallen in wetgeving en bestuur waarin de door
hem beoogde gelijkstelling reeds aanwezig, of in voorbereiding was.
De Raad stelde in zijn uitspraak voorop dat de ambtenarenrechter moet vermijden de
plaats van de wet- of regelgever, dan wel die van het bestuur in te nemen en dat de door
sommigen gewenste voortrekkersrol bij de realisering van het gelijkheidsbeginsel voor
hem dan ook niet was weggelegd. Dit kon echter niet wegnemen dat hij besluiten als de
onderhavige diende te toetsen aan normen van geschreven en ongeschreven recht en dat

33 Prospective overruling. Een warm pleitbezorger van deze techniek is J. de Boer, De broedende
kip in EVRM-zaken, NJB 1995, p. 1027–1034.
34 CRvB 10 oktober 1985,TAR 1985, 248.
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hij bij de invulling van de in aanmerking komende normen van ongeschreven recht de
heersende rechtsovertuiging en de daarin optredende ontwikkelingen mede in de afweging diende te betrekken. Een van de aspecten van deze ontwikkeling was dat in een
groeiend aantal gevallen van ongehuwd samenwonen het karakter van de relatie en het
beoogde doel van de partners zodanig waren dat zij weliswaar geen huwelijk naar burgerlijk recht hadden gesloten, maar er wel toe waren overgegaan aan hun samenleven en
samenwonen bij notariële akte een zogenaamd samenlevingscontract ten grondslag te
leggen waarin de wederzijde rechten en plichten waren vastgelegd. De Raad was, gelet
op het vele dat op dit terrein reeds had plaatsgevonden en nog plaatsvond, alsmede op de
opvattingen die ten aanzien van deze problematiek konden worden waargenomen, tot de
conclusie gekomen dat de rechtsontwikkeling op dit terrein zo ver was voortgeschreden,
dat ten aanzien van de in het onderhavige geding aan de orde zijn voorzieningen, de
gehuwden enerzijds en de op basis van een notarieel samenlevingscontract in een gemeenschappelijke huishouding samenwonenden anderzijds, niet meer als ongelijke gevallen
konden worden aangemerkt en dat deze voorzieningen derhalve niet aan laatstbedoelde
categorie van personen mochten worden onthouden. De Raad onderkende dat het noemen van een datum waarop deze rechtsontwikkeling voldoende was voortgeschreden om
daaraan rechtens consequenties te verbinden ‘enigszins arbitrair’ aandeed, maar vond het
onvermijdelijk om dat met het oog op de uitvoeringspraktijk wel te doen. Hij stelde deze
datum op 1 januari 1985. Dit betekende dat de wachtmeester der eerste klasse, die geprocedeerd had met betrekking tot de periode 15 augustus 1984 tot en met 7 november
1984, met betrekking tot die periode naast zijn emolumenten greep.
Welke techniek van rechtsvinding en rechtsvorming heeft de Raad in deze uitspraak toegepast? Dat is niet aanstonds duidelijk. Het heeft er het meeste weg van dat de toepasselijke regelingen in dit geval getoetst zijn aan het ongeschreven gelijkheidsbeginsel. De
geschreven positiveringen van dit beginsel, in artikel 1 van de Grondwet en artikel 26 van
het Internationaal Verdrag inzake burgerlijke en politieke rechten (IVBPR), worden niet
genoemd. Dat aan het ongeschreven recht getoetst wordt blijkt uit het feit dat de Raad
overweegt dat ‘met name’ bij de invulling van normen van ongeschreven recht de heersende rechtsovertuiging en de daarin optredende ontwikkelingen moeten worden betrokken. De Raad geeft bij de interpretatie van die normen – door hem invulling genoemd –
derhalve toepassing aan de sociologische interpretatiemethode. Dat aan het gelijkheidsbeginsel wordt getoetst blijkt uit de overweging waarin de Raad aangeeft dat gehuwden
en ongehuwde partners met een notarieel samenlevingscontract niet meer als ongelijke
gevallen mogen worden beschouwd.
Hoezeer de methode van toetsing van de toepasselijke geschreven rechtsregels aan het
ongeschreven gelijkheidsbeginsel en de interpretatie van die regels in het licht van algemene (rechts)beginselen (van behoorlijk bestuur) met elkaar verweven is, blijkt uit de
noot van Hennekens onder deze uitspraak, waarin hij aangeeft dat de Raad het begrip
gehuwde gezien de maatschappelijke ontwikkelingen interpreteert als mede omvattende
de op grond van een notarieel contract samenwonende ongehuwde partners. Hij acht dit
geoorloofd.Toetsing aan het gelijkheidsbeginsel zou hem te ver zijn gegaan.
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Opvallend is dat de Raad de toepasselijke regelingen niet alleen toetst aan het gelijkheidsbeginsel, maar dat hij zelf ook aangeeft welke consequenties aan die toetsing dienen
te worden verbonden: de in geding zijnde prestaties mogen aan de notarieel samenwonenden niet worden onthouden. De Raad geeft evenwel geen inzicht in de vraag hoe
zich dat verhoudt tot zijn overweging dat hij geen voortrekkersrol dient te vervullen bij
de rechtsvorming.
Verder verdient de aandacht dat de Raad er blijk van geeft oog te hebben voor de noden
van de uitvoeringspraktijk. Daarom heeft hij zelf overgangsrecht vastgesteld: het nieuwe
regime ging in op 1 januari 1985.
4.10.

De arbeidsongeschikte gehuwde vrouwen CRvB 5 januari 1988,AB 1988, 252
(De Guasco, Hermans, Rothuizen-Geerts); CRvB 5 januari 1988,AB 1988, 253
(De Guasco, Hermans, Grendel) en CRvB 5 januari 1988,AB 1988, 254
(De Guasco, Hermans en Grendel)

Het ging in deze zaken om de vraag of de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet (AAW),
zoals deze na de inwerkingtreding van de Wet invoering gelijke uitkeringrechten voor
mannen en vrouwen per 1 januari 1980 was komen te luiden, in overeenstemming was
met het gelijkheidsbeginsel. Gehuwde vrouwen bleken namelijk de inwerkingtreding van
die wet met betrekking tot de vraag op welk moment hun arbeidsongeschiktheid was
ingetreden en met betrekking tot de gestelde inkomenseis anders te worden behandeld
dan gehuwde mannen.
De Raad beoordeelde het beroep op het gelijkheidsbeginsel aan de hand van artikel 26
van het IVBPR. Hij overwoog dat deze bepaling, waarin het gelijkheidsbeginsel is neergelegd, niet betekent dat iedere vorm van ongelijke behandeling in nationale regelingen
op het gebied van de sociale zekerheid ongeoorloofd is. Bepalend achtte hij of zulk een
ongelijke behandeling kon worden gerechtvaardigd door een redelijke en objectieve
grond, waaraan iedere vorm van discriminatie vreemd is.
Daaraan toetsende kwam hij tot de conclusie dat voor de in geding zijnde ongelijke
behandeling, te weten het vereiste dat de arbeidsongeschiktheid van de gehuwde vrouw
op of na 1 oktober 1975 is ingetreden, welke vereiste niet aan gehuwde mannen werd
gesteld, noch in de bewoordingen van de AAW en de Wet invoering gelijke uitkeringsrechten voor mannen en vrouwen, noch in de geschiedenis van de totstandkoming van
die wetten een rechtvaardigingsgrond kon worden gevonden. Dit betekende dat gezegd
moest worden dat ten aanzien van deze vrouwen sprake was van directe discriminatie op
grond van geslacht.Vervolgens begaf de Raad zich in een beantwoording van de vraag of
aan artikel 26 IVBPR rechtstreekse werking toekwam en zo ja, met ingang van welke
datum. De Raad wees erop dat de discriminatie in nationale wetgeving in sommige situaties slechts geleidelijk kan worden opgeheven. In het onderhavige geval echter had de
wetgever getracht de strijd met het gelijkheidsbeginsel weg te nemen door middel van de
op 1 januari 1980 in werking getreden Wet invoering gelijke uitkeringsrechten voor
mannen en vrouwen, zij het dat hij daar niet volledig in was geslaagd. Onder deze
omstandigheden kwam de Raad tot de conclusie dat er geen reden was om op het onderhavige gebied aan artikel 26 IVBPR rechtstreekse werking te ontzeggen van het tijdstip
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af, waarop de wetgever beoogd had de AAW-wetgeving met dat artikel in overeenstemming te brengen (1 januari 1980). De Raad voegde daar ten slotte nog aan toe dat artikel 26
IVBPR in gevallen als de onderhavige voldoende nauwkeurig is om door particulieren
voor de nationale rechter te kunnen worden ingeroepen teneinde de toepassing van iedere
met dat artikel strijdige bepaling te beletten in die zin dat vrouwen recht hebben op
dezelfde behandeling en op toepassing van dezelfde regeling als mannen die in een gelijke
situatie verkeren.
Deze uitspraken zijn niet zozeer opvallend door de uitleg die aan het gelijkheidsbeginsel
werd gegeven; deze gaf de stand van de jurisprudentie en literatuur goed weer. Opmerkelijk is daarentegen de manier waarop werd omgegaan met de vraag of aan artikel 26
IVBPR rechtstreekse werking toekwam in de zin van de artikelen 93 en 94 van de Grondwet. De Raad liet de beantwoording van die vraag niet – althans in de eerste plaats –
afhangen van de inhoud van artikel 26 IVBPR, maar van de klaarblijkelijke wil van de
wetgever om de wetgeving met dat artikel in overeenstemming te brengen. Hij stelde vast
dat de wetgever dit met betrekking tot de AAW per 1 januari 1980 had beoogd en verbond daaraan vervolgens de conclusie dat aan artikel 26 IVBPR op dit terrein rechtstreekse werking toekwam met ingang van die datum. Deze benadering impliceerde dat
de rechtstreekse werking van artikel 26 IVBPR niet afhing van dat op voor Nederland
28 maart 1979 in werking getreden artikel zelf, maar van het beleidsterrein waarop het
wordt toegepast, en dus per beleidsterrein kan variëren. Pas daarna beantwoordde de
Raad de vraag naar de rechtstreekse werking aan de hand van een meer gebruikelijke
maatstaf, te weten of de inhoud van artikel 26 IVBPR voldoende nauwkeurig is om daar
rechten aan te kunnen ontlenen.35 In deze uitspraken liepen dus vragen van overgangsrecht en vragen rechtstreekse werking door elkaar heen.
4.11.

Het pensioen van de weduwnaar (CRvB 7 december 1988,AB 1989, 10;
Van der Veen, Boesjes,Verduin)

In deze zaak ging het om de vraag of een weduwnaar recht had op een nabestaandenpensioen als bedoeld in de Algemene Weduwen- en Wezenwet (AWW). Aan de betrokken weduwnaar was zulk een pensioen geweigerd omdat de wet alleen op weduwen (en
wezen) zag en niet op weduwnaars. Betrokkene stelde zich echter op het standpunt dat
dit strijdig was met het gelijkheidsbeginsel en dat hij rechten kon ontlenen aan artikel 26
IVBPR.
De Raad overwoog dat de in de AWW vervatte beperking tot weduwen zich niet verdraagt met artikel 26 IVBPR. Hij merkte daarbij op dat ook wanneer ervan uitgegaan
moet worden dat deze beperking in de AWW ten tijde van zijn totstandkoming gerechtvaardigd was, zulks reeds zeer geruime tijd niet meer het geval is in verband met de
inmiddels opgetreden veranderingen in de hier van belang zijnde maatschappelijke

35 Zie hiervoor R.M. van Male, De gevolgen van onregelmatige regelgeving, preadvies voor de
Vereniging voor de vergelijkende studie van het recht van België en Nederland, Deventer
1995.

280

Sdu Uitgevers

jubileumboek CRvB 25-03-2003 17:54 Pagina 281

12.Terugblik op een eeuw rechtsvorming door de Centrale Raad van Beroep

omstandigheden, in welk verband de Raad verwees naar gezaghebbende uitlatingen van
de regering en haar adviesgremia.
Vervolgens ging hij er ook in deze uitspraak toe over de vraag te beantwoorden of
betrokkene aan artikel 26 IVBPR rechtstreeks rechten kon ontlenen, of – anders gezegd –
of aan dat artikel rechtstreekse werking toekomt en behoort tot de in de artikelen 93 en
94 van de Grondwet bedoelde een ieder verbindende bepalingen. De Raad overwoog dat
waar de wetgever niet tot opheffing van discriminatie overgaat, na verloop van tijd het
moment zal aanbreken waarop aan artikel 26 IVBPR in relatie tot de betrokken nationale
wetgeving rechtstreekse werking niet meer kan worden ontzegd. Aangezien reeds omstreeks het moment van inwerkingtreding voor Nederland van het IVBPR, althans
betrekkelijk korte tijd daarna, de discriminatoire werking van de AWW aan regeringszijde als een duidelijk knelpunt was ervaren, achtte de Raad het moment waarop rechtstreekse werking was ingetreden in elk geval ten tijde van het overlijden van de echtgenote van betrokkene (26 september 1986) ruimschoots verstreken.
Het standpunt van het uitvoeringsorgaan dat een buiten toepassing laten, als bedoeld in
artikel 94 Grondwet, voor betrokkene geen oplossing kon bieden en dat eerst het ingrijpen van de wetgever moest worden afgewacht, werd door de Raad verworpen. De Raad
was van oordeel dat het voor Nederland geldende, in de Grondwet neergelegde stelsel
van het doorwerken van internationaal en supranationaal recht met zich meebrengt dat
bij de rechterlijke beslissing de discriminatie in het geval dat er strijd met artikel 26
IVBPR bestaat en aan dit artikel rechtstreekse werking toekomt, door de rechter moet
worden opgeheven, ook dan wanneer de discriminatie niet aan een uitzonderingsbepaling
is toe te schrijven. Dat stelsel liet, naar het oordeel van de Raad, althans wat de AWW
betreft, niet toe dat hij ermee zou volstaan aan te geven dat de wetgever de ongelijke
behandeling zou moeten opheffen. De rechtstreekse werking diende naar zijn oordeel
voor het ter toetsing van de rechter staande geval het effect te hebben dat aan de achterblijvende partner de aanspraken toekomen die de wet voor een weduwe heeft voorzien,
ongeacht of die partner de man dan wel de vrouw is. Alleen voor de toekomst zou de
wetgever het anders kunnen regelen.
Ten minste drie dingen vallen in deze uitspraak op: in de eerste plaats dat de Raad de
rechtvaardiging voor de ongelijke behandeling vol toetst en daarbij tot het oordeel komt
dat de aanvankelijk bestaan hebbende rechtvaardigingsgrond geen steun meer vindt in de
opvattingen in de samenleving, voor welk oordeel hij zich beroept op gezaghebbende
gremia. In de tweede plaats brengt de Raad ook hier de rechtstreekse werking van artikel
26 van het IVBPR in verband met het tijdstip waarop (een orgaan van) de wetgever zich
heeft uitgelaten over de betekenis van deze bepaling en niet met de inwerkingtreding van
deze bepaling.Ten slotte verdient de aandacht dat de Raad zelf vaststelt wat de toepassing
van het gelijkheidsbeginsel op het onderhavige beleidsterrein voor de rechtspositie van de
betrokkene meebrengt en dat de wetgever het alleen voor de toekomst anders kan regelen.
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4.12.

De proceskosten van de appellant (CRvB 17 december 1991,AB 1992, 163,
TAR 1992, 38; Boesjes, Janssen, De Vrey)

De Raad heeft zich nadrukkelijk als wetgever-plaatsvervanger gemanifesteerd toen het
ging om de vergoeding van proceskosten. In de Ambtenarenwet 1929 was hiervoor geen
voorziening opgenomen. De wetgever was er namelijk van uitgegaan dat de ambtenaar
heel goed in staat moest worden geacht om zijn eigen belangen te behartigen, waarbij hij
in aanmerking had genomen dat de ambtenarenrechter niet lijdelijk zou zijn bij de
rechtsvinding.36 Daarvan uitgaande was in de rechtspraak een beperkte opening voor de
vergoeding van proceskosten gecreëerd: slechts in zeer uitzonderlijke omstandigheden
kon het weigeren van een proceskostenvergoeding door het bestuursorgaan geacht worden buiten de door de rechter aan te leggen redelijkheidsgrenzen te liggen.37 De Centrale
Raad achtte daarbij primair van belang38 of door toedoen van het orgaan processuele hindernissen op het pad van de betrokken ambtenaar waren gelegd, die slechts met juridische bijstand konden worden overwonnen. In 1991 ging de Raad uitdrukkelijk om.
Belanghebbende was in 1984 als operationeel jachtvlieger bij de Koninklijke Luchtmacht
aangewezen voor het vervullen van een functie in de Verenigde Staten van Amerika. Hij
was het daarmee niet eens geweest. Het beroep tegen de aanwijzing had uiteindelijke
geleid tot nietigverklaring van de aanwijzing.Vervolgens was (in het kader van een daarop
betrekking hebbend zuiver schadebesluit) geprocedeerd over onder meer de vergoeding
van de proceskosten. De Raad verwees naar zijn vaste gedragslijn ter zake, maar liet daarop volgen dat de meningsvorming ondertussen niet had stilgestaan en dat het inzicht was
gegroeid dat het feit dat een door de administratieve rechter nietig verklaard besluit toereikend is om een vergoedingsverplichting ter zake van de proceskosten te doen ontstaan
zonder dat daarenboven van een bijzondere situatie of een grensoverschrijdende laakbaarheid aan de zijde van het bestuursorgaan sprake behoeft te zijn. Hij beriep zich daarvoor
op de zich ontwikkelde hebbende rechtsovertuiging, kenbaar uit de literatuur, de uitspraken van verschillende andere rechterlijke colleges en op uitlatingen gedaan vanuit de
legislatieve sfeer. De Raad meende daaraan niet langer te mogen voorbijgaan.
Met betrekking tot de vorm waarin dit moest worden geëffectueerd ontwierp de Raad
een regeling waarin de verschillende af te wegen belangen in een optimaal evenwicht
geïncorporeerd werden. Enerzijds beantwoordde het afwijzen van elke vergoeding van
proceskosten niet meer aan de zich ontwikkeld hebbende rechtsovertuiging, anderzijds zou
een volledige vergoeding naar ’s Raads oordeel onevenwichtig zijn aangezien de noodzaak van juridische bijstand kan variëren, afhankelijk van de mate van ingewikkeldheid
van de materie en de mate van onbekendheid van de ambtenaar met die materie.Voorts
nam hij in aanmerking dat de noodzaak of wenselijkheid van juridische bijstand relativering behoeft wegens de niet-lijdelijkheid van de ambtenarenrechter, omdat deze niet
alleen de rechtsgronden aanvult doch ook de feiten aan een nader onderzoek onderwerpt

36 Kamerstukken I 1929/30, nr. 14a, p. 9.
37 CRvB 7 maart 1985,TAR 1985, 96; Gst. 1985, 6788.4.
38 CRvB 6 oktober 1988,TAR 1988, 234.
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wanneer daartoe aanleiding bestaat. De combinatie van de niet-lijdelijkheid van de ambtenarenrechter, de vrije beslissing zich al dan niet in rechte te doen bijstaan en de differentiatie in noodzaak en wenselijkheid van de juridische bijstand rechtvaardigde naar
’s Raads oordeel dat een gedeelte van de kosten van juridische bijstand voor rekening van
de ambtenaar behoorde te blijven.
Gelet op de rechtszekerheid achtte de Raad het van belang inzicht te verschaffen in de
vragen in welke gevallen een vergoedingsplicht zou ontstaan en welke bedragen daarmee
gemoeid zouden zijn. Hij achtte het scheppen van een basiskader onvermijdelijk, waarbij
hij zich liet leiden door de pragmatische gedachte dat de normering hanteerbaar moest
zijn en niet zovele en zodanige wegingsfactoren voor elk afzonderlijk geval mocht meebrengen dat dit weer tot nieuwe onzekerheid en procesvoering zou leiden. Om dat te
bereiken formuleerde de Raad puntsgewijs een aantal normen welke als bijlage bij de uitspraak waren gevoegd.
De vorm van deze rechtsvorming – een expliciete regeling – en de mate van gedetailleerdheid vallen op. Zelfs aan overgangsrecht was gedacht. Duidelijk is dat bij wege van
algemene dispositie werd beslist, waarbij de vraag in het midden zal worden gelaten of dat
op gespannen voet staat met art. 12 Wet algemene bepalingen39, aangezien dit veronderstelt dat deze wet van toepassing is op het bestuurs(proces)recht.40 Enigszins opmerkelijk
blijft het wel. Begrijpelijk echter ook, omdat de Raad klaarblijkelijk heeft willen uitsluiten dat allerlei procedures gevoerd zouden gaan worden uitsluitend over de proceskosten.
Staatsrechtelijk gezien valt nog op te merken dat de Algemene wet bestuursrecht in voorbereiding was en dat deze voorzag in een op punten afwijkende regeling van de vergoeding van proceskosten.
4.13.

De procesrechtelijke rechtspositie van de derde (CRvB 15 februari 1995,AB 426;
Van der Veen, Brenninkmeijer, Garvelink-Jonkers)

Bij Wet van 26 februari 1992, Stb. 82, de Wet terugdringing Arbeidsongeschiktheidsvolume (TAV) was een zogeheten bonus/malusregeling in het leven geroepen. In een
nieuw hoofdstuk van de AAW was de mogelijkheid opgenomen om aan een werkgever,
die een uitkeringsgerechtigde in dienst nam, een bonus toe te kennen. Anderzijds was
ook geregeld dat de werkgever, wiens werknemer recht kreeg op toekenning of verhoging van een arbeidsongeschiktheidsuitkering, aan het bestuursorgaan een geldelijke bijdrage verschuldigd werd (malus). Van werkgeverszijde was hier tegen ingebracht dat zij
zich in rechte niet konden verweren tegen het toekennen of verhogen van de uitkering
van hun werknemers omdat hen het recht van bezwaar en beroep daartegen was onthouden (artikel 4a van de AAW, zoals dat destijds luidde). Weliswaar konden zij in beroep
39 In die zin H. Hennekens in zijn noot onder deze uitspraak in de AB en Th.Van der Horst, De
Centrale Raad van Beroep pleegt onrechtmatige daad, Gst. 1992, 6940.
40 Wiarda heeft terecht aangevoerd dat het generaliserende karakter van de rechtelijke motivering meebrengt dat klaarheid wordt gebracht hoe zal worden beslist in toekomstige gevallen;
artikel 12 Wet AB staat daaraan niet in de weg, Drie typen van rechtsvinding, derde druk.
1988, p. 76-77.
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tegen premiebeschikkingen, waarin een malus-beslissing was opgenomen, maar zij kregen
alsdan tegengeworpen dat de beschikkingen waarbij aan hun werknemers een arbeidsongeschiktheidsuitkering was toegekend, in rechte onaantastbaar waren geworden.
In hun beroep tegen de malusbeschikkingen bleken zij uiteindelijk succes te hebben met
hun beroep op artikel 6 EVRM. De Raad was van oordeel dat dit artikel op premiebeschikkingen van toepassingen is aangezien daarin sprake is van een civil obligation in de zin
van dat artikel. Dit betekende dat aan de waarborgen ervan – het recht op toegang tot de
rechter, een rechtelijke beslissing binnen een redelijke termijn, hoor en wederhoor, equality
of arms en toetsing van the merits of the matter – moest zijn voldaan. Hiervan uitgaande was
de Raad van oordeel dat de malusregeling op gespannen voet stond met het recht op
toegang tot de rechter omdat de werkgever geen beroepsrecht had tegen de toekenning
van arbeidsongeschiktheidsuitkeringen. Weliswaar zou hij zich tot de burgerlijke rechter
kunnen wenden, maar dat zou kunnen leiden tot een samenloop van procedures. De
Raad was tevens van oordeel dat de vraag naar de rechtmatigheid van de malusoplegging
onlosmakelijk verbonden is met de toekenning van een arbeidsongeschiktheidsuitkering
en dat de beoordeling van rechtmatigheid van die toekenning derhalve tot the merits of the
matter bij de toetsing van de malusbeschikkingen behoort. Hieruit vloeide volgens de
Raad voort dat er bij het opleggen van een malus niet mee kon worden volstaan voor de
grondslag ervan te verwijzen naar de toekenningsbeslissingen, maar dat het bestuursorgaan per individueel geval moest motiveren welke relevante feiten ten grondslag werden gelegd aan de beslissing dat voldaan is aan de voorwaarden voor het verschuldigd
worden van de malus. Dit hield in dat niet alleen een motivering van het medische en
arbeidskundige aspect moest worden gegeven, maar dat tevens inzicht diende te worden
verschaft in de procedure die gevolgd is gedurende het Ziektewetjaar en het daaropvolgende jaar, in de mogelijkheden tot het verrichten van passende arbeid en reïntegratie,
alsmede in de timing van een eventuele afschatting, mede met het oog op het gunnen
van een uitlooptermijn. Een dergelijke motivering van de malusbeslissing zou de werkgever de mogelijkheid bieden om overtuigd te raken van de juistheid van de malusbeslissing
en om eventueel te komen tot een gemotiveerde bestrijding ervan.
De Raad had er oog voor dat aldus de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van
de werknemer in het gedrang zou kunnen komen. Hij was gelet daarop van oordeel dat
de rechter van geval tot geval zou moeten beoordelen in hoeverre dit tot uitsluiting of
beperkte kennisneming van bepaalde stukken zou moeten leiden. Deze toetsing kon
ertoe leiden dat de rechter van oordeel is dat kennisneming niet gerechtvaardigd is (artikel 8:29, vierde lid, van de Awb), of dat toepassing gegeven dient te worden aan het vijfde
lid van die bepaling. Onder omstandigheden zou ook langs de weg van artikel 8:32 van
de Awb zorggedragen kunnen worden voor de veiligstelling van de privacybelangen van
de werknemer, alhoewel er voor gewaakt moest worden dat toepassing van die bepaling
niet tot een te vergaande beperking van de bescherming van het medisch geheim van de
werknemer zou leiden. De Raad was van oordeel dat bij de weging van het belang van
de werkgever bij een eerlijk proces waarbij de equality of arms gerespecteerd wordt, tegenover het belang van respectering van het medisch geheim van de werknemer, meewoog,
dat het belangenconflict zijn oorsprong vond in de wijze waarop de wetgever de wederzijdse procesposities bij de toekenning van arbeidsongeschiktheidsuitkeringen en bij de
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oplegging van een malus had bepaald. In veel gevallen zou dit betekenen dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de werknemer ertoe leidt dat de werkgever in
relevante mate over minder bewijsmateriaal beschikt dan de bedrijfsvereniging. Dit
nadeel zou gecompenseerd kunnen worden doordat de rechter bepaalde bewijsmiddelen
buiten het proces laat. Onder omstandigheden zou het daarom kunnen voorkomen dat
bepaalde medische gegevens – te denken valt aan een gedetailleerde medische rapportage
over bijvoorbeeld ernstige psychische problemen, of een rapport waarin melding wordt
gemaakt van een HIV-besmetting, of een medische kaart met dergelijke persoonlijke
gegevens waarvan de bescherming gerechtvaardigd is, niet of niet volledig in het geding
gebracht mag worden. Een uitvloeisel daarvan zou kunnen zijn dat de bedrijfsvereniging
niet in staat is om aan te tonen dat voldaan is aan de voorwaarden voor oplegging van
een malus.
De Raad verbond hieraan de conclusie dat per geval beoordeeld moest worden voor welke stukken – gehele of gedeeltelijke – geheimhouding noodzakelijk is en voorts welke
gevolgen dit had voor de equality of arms. Deze weging diende als uitkomst te hebben dat
zowel aan de privacybelangen van de betrokken werknemers als aan het recht op een eerlijk
proces voor de werkgever op een zo evenwichtig mogelijke wijze recht wordt gedaan.
Onder omstandigheden kon de veiligstelling van deze gelijkheid ertoe leiden dat het
bestuursorgaan kon slagen in het bewijs dat voldaan is aan de voorwaarden voor oplegging van een malus.
Deze uitspraak kenmerkt zich door zijn sterke oriëntatie op enkele basale waarden van
onze rechtsorde: recht op rechtmatigheidstoetsing door een onafhankelijke rechter, processuele gelijk(waardig)heid van partijen en bescherming van de persoonlijke levenssfeer.
De Raad oversteeg hier het niveau van het maken van keuzen bij de interpretatie van de
wetgeving en ging ertoe over de (mogelijke) feitelijke consequenties van het door de
wetgever gekozen wettelijke systeem af te zetten tegen de in geding zijnde fundamentele
rechten. Hij kwam daarbij voor juridische belangentegenstellingen te staan die de wetgever niet uitdrukkelijk en nadrukkelijk in zijn oordeelsvorming had betrokken. De Raad
vond echter dat de rechter daaraan niet voorbij mocht gaan en dat hij van geval tot geval
moest beoordelen welke waarden dienen te prevaleren. De zware inhoudelijke eisen die
gesteld werden aan de motivering van de malusoplegging leidden tot zodanige uitvoeringsproblemen dat de wetgever zelf heeft getracht het waardenconflict op te lossen door
middel van vaststelling van de Wet Pemba.41 Deze wet voorzag zowel in schrapping van
het beperkte belanghebbendebegrip van artikel 4a van de WAO (oud), zodat werkgevers
voortaan, in het algemeen, wel belanghebbenden bij toekenning van een arbeidsongeschiktheidsuitkering zouden zijn, als in bescherming van de persoonlijke levenssfeer van
de werknemer: alleen een door de werkgever ingeschakelde arts-gemachtigde zou kennis
mogen nemen van medische informatie.

41 Wet premiedifferentiatie en marktwerking bij arbeidsongeschiktheidsverzekeringen van 24
april 1997, Stb. 175, jo. KB 2 september 1997, Stb. 391.
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4.14.

De gesloten deuren van de zittingzaal (CRvB 25 januari 1998,AB 1998, 168;
Haverkamp, Grendel, Zwart)

De Wet Pemba voerde met ingang van 1 januari 1998 – met onmiddellijke werking –
artikel 88h van de WAO in, welk artikel als volgt luidde: “In afwijking van artikel 8:62
van de Awb vindt het onderzoek ter zitting, voorzover betrekking hebbend op medische
gegevens, met gesloten deuren plaats.” Hiermee werd beoogd te voorkomen dat de werkgever van een arbeidsongeschikte werknemer via de – normaal gesproken openbare –
terechtzitting kennis kon nemen van privacygevoelige gegevens van zijn werknemer.
Daarmee was echter tevens gegeven dat de vraag rees naar de verhouding met artikel 6
van het EVRM dat recht geeft op een openbare behandeling.
De Raad leidde uit de rechtspraak van het Europees Hof voor de rechten van de mens de
mogelijkheid af dat procespartijen uitdrukkelijk en ondubbelzinnig afstand kunnen doen
van dit recht, mits dit niet in strijd is met enig gewichtig openbaar belang42en de omstandigheden van het geval een inbreuk op de openbaarheid kunnen rechtvaardigen.43 De
Raad ging ervan uit dat de wetgever bij het voorschrift van artikel 88h WAO het oog
heeft gehad op de bescherming van het privéleven van een procespartij, zijnde dit één
van de belangen welke een inbreuk op het vereiste van openbaarheid van de rechtspraak
kunnen rechtvaardigen. Evenwel moest de Raad ook vaststellen dat een categorische uitsluiting van de openbare behandeling zich niet verdraagt met het voorschrift van artikel 6
lid 1 EVRM. Tegemoetkoming aan zowel de belangen die door deze verdragsbepaling
zijn gewaarborgd als die welke de wetgever met art. 88h lid 1 WAO heeft willen beschermen, bracht naar het oordeel van de Raad mee dat de rechter dit laatste voorschrift aldus
moet toepassen dat de behandeling van het geding ter zitting, voorzover betrekking hebbend op medische gegevens, in beginsel met gesloten deuren plaatsvindt en dat hij,
ambtshalve of op verzoek van één of meer partijen, kan beslissen dat die behandeling in
het openbaar zal geschieden.
Kern van deze uitspraak is dat de Raad artikel 88h WAO, zoals het toen naar zijn letter
luidde, als zodanig strijdig acht met artikel 6 EVRM voorzover het categorisch een gesloten deurenregeling had ingevoerd. Dat bracht hem echter niet tot het oordeel dat deze
regeling onverbindend is. De rechter kan, direct teruggrijpende op artikel 6 EVRM,
bepalen dat de behandeling in het openbaar geschiedt wanneer hij daarvoor ambtshalve
– dan wel op verzoek van een of meer partijen – in het voorliggende geval termen aanwezig acht.

42 EHRM 21 februari 1990, series A, vol. 171 (Hankansson en Sturesson vs Zweden); idem HR
15 november 1996, NJ 1997, 275.
43 EHRM 26 september 1995, series A, vol. 325 inzake Diennet vs Frankrijk.
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4.15.

De geheime stukken van de Wet Pemba (CRvB 20 juli 2001, JB 2001/256,
AB 2001/307; Bolt,Van der Wiel, De Vries)

De Wet Pemba bepaalde (artikel 88c lid 1 WAO) dat kennisneming van medische gegevens is voorbehouden aan een gemachtigde van de werkgever die tevens arts is (artsgemachtigde). In artikel 88c lid 2 WAO was voorts bepaald dat de arts-gemachtigde in de
plaats treedt van de werkgever bij het opstellen van een bezwaar- of beroepschrift en bij
de behandeling van een bezwaar of beroep, voorzover betrekking hebbend op medische
gegevens (kort gezegd: de medische besluitenregeling). Deze regeling kwam in de plaats
van artikel 8:32 lid 2 Awb, welk artikel de administratieve rechter de bevoegdheid toekent, indien kennisneming van stukken door een partij de persoonlijke levenssfeer van
een ander onevenredig zou schaden, te bepalen dat die kennisneming is voorbehouden aan
een gemachtigde die advocaat of arts is, dan wel daarvoor van de administratieve rechter
bijzondere toestemming heeft gekregen.
De wetgever beoogde met de medische besluitenregeling enerzijds recht te doen aan het,
onder meer, uit art. 8 EVRM voortvloeiende recht op privacy voor werknemers en
anderzijds aan het recht op een eerlijk proces voor werkgevers. De wetgever zag voor
deze keuze als belangrijke voordelen dat een arts over de medische deskundigheid beschikt
die vereist is voor een gedegen beoordeling en analyse van medische gegevens, en dat de
gehoudenheid van een arts aan zijn beroepsgeheim voorkomt dat die gegevens aan anderen ter kennis zullen komen.
De medische besluitenregeling toetsend aan de waarborgen van artikel 6 EVRM constateerde de Raad dat de werkgever in het kader van een door hem ingesteld beroep tegen
een besluit met betrekking tot de aanspraak van zijn werknemer op een WAO-uitkering,
de inzage in dan wel kennisname of toezending van enig stuk dat medische gegevens
bevat wordt onthouden. Het verwerend bestuursorgaan beschikte daarentegen wel over
de aan dat besluit ten grondslag liggende stukken met medische gegevens.Verder bracht
deze bepaling mee dat de werkgever de mogelijkheid werd ontnomen om zijn standpunt
in rechte – zowel tijdens het vooronderzoek als ter zitting – naar voren te brengen voorzover dat betrekking heeft op de medische aspecten van de arbeidsongeschiktheidsbeoordeling van de werknemer. Weliswaar kon de werkgever zich doen bijstaan door een
gemachtigde, maar slechts een arts-gemachtigde kon inzage in, dan wel kennisneming of
toezending van enig stuk dat medische gegevens bevat verkrijgen. Als de werkgever zich
door een arts-gemachtigde liet bijstaan, werd het standpunt van de werkgever, voorzover
de bedoelde medische aspecten aan de orde zijn, vervangen door het standpunt van de
arts-gemachtigde, die in de procedure in zijn plaats trad en aan wie het blijkens de wetsgeschiedenis niet was toegestaan informatie aan de werkgever te verstrekken die herleidbaar is tot medische gegevens. Het verwerend bestuursorgaan werd daarentegen niet
belemmerd zijn standpunt over de medische situatie van de werknemer in rechte naar
voren te brengen. De Raad was, gelet hierop, van oordeel dat aan de werkgever, al dan
niet bijgestaan of vertegenwoordigd door een arts-gemachtigde, aldus de mogelijkheid
was ontnomen om de merits of the matter volledig te (laten) toetsen. Daarbij werd erop
gewezen dat bij de beoordeling van een aanspraak op uitkering ingevolge de WAO de
medische, juridische en arbeidskundige aspecten doorgaans zodanig nauw verweven zijn
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dat een splitsing tussen medische en andere aspecten veelal niet gemaakt kan worden. De
werkgever werd derhalve aldus belemmerd zijn belangen op een adequate wijze te behartigen.
Zulks gold evenzeer voor de arts-gemachtigde die tijdens de procedure kan worden
geconfronteerd met medische aspecten waarvan hij, anders dan de vertegenwoordiger van
het bestuursorgaan en de rechter, de juridische implicaties niet steeds zal kunnen onderkennen.
De omstandigheid dat de werkgever zich eveneens kon doen bijstaan door een advocaat
of een gemachtigde niet arts is, maakte het vorenstaande niet anders, omdat, gelet op de
medische besluitenregeling, ook aan laatstbedoelde gemachtigden de inzage in, dan wel
kennisneming of toezending van enig stuk dat medische gegevens bevat niet was toegestaan.
Een en ander bracht de Raad tot de slotsom dat artikel 88c WAO ertoe leidt dat sprake is
van schending van de equality of arms, nu niet alle partijen in gelijke mate van de inhoud
van alle processtukken konden kennisnemen en ter zitting hun belangen konden behartigen. Aldus was, mede gelet op de samenhang tussen medische en andere aspecten in dit
soort procedures, sprake van een onevenwichtigheid tussen partijen in hun respectieve
processuele posities, en wel zodanig dat de processuele positie van de werkgever als een
wezenlijk, nadeliger positie ten opzichte van die positie van de andere partijen (“a substantial disadvantage vis-à-vis his opponent”) als bedoeld in de rechtspraak van het EHRM44
moest worden aangemerkt. Deze wezenlijk nadeliger positie van de werkgever werd
onvoldoende gerechtvaardigd door de door de wetgever beoogde bescherming van de
privacy van de werknemer als bedoel in artikel 8 EVRM. De Raad was derhalve van oordeel dat sprake was van een inbreuk op de uit artikel 6 lid 1 EVRM voortvloeiende elementaire eisen ten aanzien van een eerlijk proces.
Hij verbond hieraan de gevolgtrekking dat aan de medische besluitenregeling in het
voorliggende geval geen onverkorte toepassing kon worden gegeven. Aan de hiervoor
genoemde elementaire eisen voor een eerlijk proces werd naar ’s Raads oordeel wel voldaan, indien – de artikelen 88c en 88g WAO in zoverre buiten toepassing latend – in
rechterlijke procedures in beroep en in hoger beroep door de administratieve rechter, met
toepassing van artikel 8:32 lid 2 Awb, wordt bepaald dat inzage in dan wel de kennisneming of toezending van medische gegevens van de werknemer is voorbehouden aan een
gemachtigde van de werkgever die arts of advocaat is, dan wel daartoe van de rechter bijzondere toestemming heeft gekregen, en dat deze gemachtigde(n) – voorzover het de
medische aspecten betreft – in de plaats van de werkgever treden. Bij toepassing van de in
artikel 8:32 lid 2 Awb neergelegde regeling wordt in voldoende mate het recht op privacy
van de werknemer gewaarborgd. De Raad onderkende dat de werkgever aldus nog niet
op geheel gelijke voet als de werknemer en het bestuursorgaan aan het geding kan deelnemen, doch was van mening dat diens gemachtigde in staat moet worden geacht, al dan
niet in samenwerking met een arts, de belangen van de werkgever in voldoende mate te
behartigen. Het nog resterende verschil in behandeling bracht werkgevers naar ’s Raads

44 EHRM 27 oktober 1993, NJ 1994, 534 (Dombo Beheer B.V. vs Nederland).
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oordeel in ieder geval niet in een wezenlijk nadeliger positie (“a substantial disadvantage
vis-à-vis his opponent”) ten opzichte van de andere partijen, als bedoeld in de hiervoor
genoemde rechtspraak van het EHRM.
Ook in deze uitspraak kwam de Raad tot het oordeel dat de wetgever te ver was doorgeschoten bij het beschermen van de persoonlijke levenssfeer van de werknemer en onvoldoende waarde had toegekend aan de processuele belangen van de werkgever. De medische besluitenregeling mocht daarom wegens strijd met artikel 6 EVRM niet onverkort
worden toegepast. De Raad gaf tevens aan hoe dan wel moest worden omgegaan met het
waardenconflict. De rechter dient onverkort toepassing te geven aan artikel 8:32, tweede
lid, van de Awb. Hij greep daarmee terug op een eerdere algemene wilsverklaring van de
wetgever.
5.

Poging tot een terugblik

Bovenstaande uitspraken hebben gemeen dat de rechtsvormende component ervan in het
oog springt en dat ze een duidelijke bijdrage hebben geleverd aan de rechtsontwikkeling.
Dat is ook de reden waarom ze binnen en buiten de wereld van de beroepsbeoefenaren
aandacht hebben getrokken. Het zijn alle ‘klassiekers’ van de Raad of ze zullen het – gezien
hun betekenis – nog worden. Soms waren de directe maatschappelijke gevolgen ervan
groot.Voor andere geldt dat de feitelijk gevolgen ervan niet goed gemeten kunnen worden en dat zij hun betekenis vooral ontlenen aan de bijdrage die ze aan de rechtsontwikkeling als zodanig hebben geleverd.
De bijdrage die bovenstaande uitspraken aan de rechtsontwikkeling hebben geleverd
varieert naar object, methode en intensiteit. Dit en ook de niet objectief te verantwoorden keuze van het onderzoeksobject, de geselecteerde uitspraken, maakt het hachelijk
algemene conclusies te trekken. Daarom wordt volstaan met enkele algemene observaties.
Een eerste observatie is dat uit de selectie van uitspraken blijkt dat op de rechtsvormende
taak van de Raad met een steeds hogere frequentie een beroep wordt gedaan. Met name
in de jaren tachtig en negentig van de vorige eeuw is het aantal uitspraken waarin voor
de algemene rechtsontwikkeling belangrijke juridische keuzen zijn gemaakt in absolute
aantallen gemeten gegroeid. Het lijkt niet te gewaagd te veronderstellen dat het (on)vermogen van de politieke organen om tijdig tot adequate juridische normstelling te komen
daaraan heeft bijgedragen. Andere mogelijke oorzaken zijn de toegenomen overheidsinterventie, de geringere duurzaamheid van nieuwe wettelijke regelingen en het afgenomen
waarborggehalte van de normstelling in het bestuursrecht. De grotere mondigheid van de
burgers en de betere bereikbaarheid van een goede rechtshulp zullen ook een rol hebben
gespeeld.
De geselecteerde uitspraken laten verder zien dat de complexiteit van de rechtsvormende
taak van de Centrale Raad van Beroep is toegenomen. Omvang en diepgang van de keuzen die de Raad heeft moeten maken zijn met name de afgelopen twintig jaren sterk
gegroeid. Werden aanvankelijk betrekkelijk ‘simpele’ juridische vragen opgelost en waren
de gevolgen daarvan te overzien, vanaf de jaren tachtig werden de vragen complexer en de
maatschappelijke gevolgen van hun beantwoording omvangrijker.Vanaf de jaren negentig
wordt de Raad zelfs geroepen te kiezen tussen fundamentele juridische waarden.We zien
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dan ook dat de Raad aanleiding vindt om nationale regelingen niet meer als zodanig
onverbindend te verklaren, maar dat hij het – in het besef dat het om in concreto botsende
waarden gaat – aan de rechter overlaat om van geval tot geval – met voorbijgaan van de
nationale regeling – zelf een afweging te maken.
Verder moet worden genoteerd dat de motiveringen voor de keuzen die de Centrale Raad
van Beroep bij de vervulling van zijn rechtsvormende taak maakt steeds verder zijn uitgewerkt. Liet de Raad ons in de eerste 75 jaar van zijn bestaan vaak gissen naar de juridische grondslag van zijn keuzen, vanaf de jaren tachtig doet hij uitgebreid verslag van zijn
afwegingen.Vanaf die tijd is hij ook expliciet aandacht gaan geven aan de gevolgen van
zijn rechtsvorming door expliciet overgangsrecht, dan wel een inhoudelijk toetsingskader,
te regelen. De overtuigingskracht van de rechtsvorming is daardoor toegenomen en de
aanvaarding bevorderd.
De vorm waarin de rechtsvormende taak van de rechter gestalte krijgt is in de loop van
de jaren geëvolueerd. Ging het aanvankelijk vooral om de uitleg van wettelijke begrippen, naderhand kwam daar de toetsing van wetten bij en ten slotte – in geval van waardenconflicten – het met voorbijgaan van getoetste nationale wetten van geval tot geval
zelf terugvallen op de kern van onafhankelijke rechtspraak: een door de onafhankelijke en
onpartijdige rechter te voltrekken van een concrete belangenafweging in het licht van het
geldende geschreven en ongeschreven recht, waaronder begrepen de algemene rechtsbeginselen.
De geselecteerde uitspraken tonen verder aan dat in de mate dat de rechtsvormende
component bij de rechtsvinding toeneemt, de Raad voor de motivering van zijn keuzen
minder gemakkelijk een beroep kan doen op (klassieke) methoden van wetsuitleg. Met
name bij de toetsing van regelingen aan fundamentele mensenrechten en algemene
rechtsbeginselen staat de rechter voor de taak zijn keuzen te rechtvaardigen met argumenten die niet direct aan het (positieve) recht ontleend kunnen worden. Dit betekent
dat hij zich moet begeven op een terrein waar hij kwetsbaar wordt, omdat over de draagkracht van zijn argumenten verschillend kan worden gedacht. Het is daar dat de Raad
blijkens de geselecteerde uitspraken nagenoeg steeds een beroep heeft gedaan op rechtsovertuigingen die in de samenleving een breed draagvlak vinden. Omdat het moeilijk is
vast te stellen welke overtuigingen dat zijn heeft de Raad regelmatig teruggegrepen op
daarop betrekking hebbende uitlatingen van gezaghebbende gremia, zoals organen van
wetgeving en bestuur en adviescolleges.Verwijzingen naar de wetsgeschiedenis, naar het
systeem van de wet en naar uitlatingen van de wetgever, al dan niet ter zake van andere
wetgeving, geven van dezelfde oriëntatie blijk. Zekerheid dat de door de Raad gemaakte
keuzen de juiste zijn (geweest), of inderdaad de overtuigingen van de samenleving weergeven, kan daarmee niet worden verkregen. Wel echter dat die keuzen ‘raisonnable’ zijn
geweest in die zin dat ze geacht moeten worden te berusten op de instemming van een
imaginair forum van redelijk denkende mensen45. Meer mag men van rechtspraak door
een onafhankelijke rechter niet verwachten, maar ook niet minder.

45 C. Perelman, Juridische logica als leer van de argumentatie (vert.Van Roermund en Focqué),
Standaard,Antwerpen en Amsterdam.
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13.

Coördinatie binnen de bestuursrechtspraak
H. Bekker *
J.H. van Kreveld *

1.

Inleiding1

Als algemeen erkend mag gelden dat eenheid en samenhang van en in het recht en de
rechtsorde als belangrijk (rechts)goed moeten worden bewaakt en bevorderd. Het is één
van de wezenlijke opgaven waaraan in onze rechtsstaat, door zowel wet- en regelgevers
als gerechten, dient te worden voldaan. Een aspect daarvan is de zorg dat in de rechtspraak aan regels van geschreven en ongeschreven recht een gelijke uitleg en in dezelfde
gevallen een daarmee overeenkomende toepassing worden gegeven. In deze bijdrage
wordt met betrekking tot dit aspect het een en ander opgemerkt ten aanzien van de
rechtspraak op het gebied van het bestuursrecht in laatste aanleg, ook waar deze de grenzen van het bestuursrecht overschrijdt.
Na een algemene aantekening over de noodzaak van coördinatie van bestuursrechtspraak
(paragraaf 2) wordt – vanuit de situatie bij de Centrale Raad van Beroep zoals deze vooral de laatste decennia is gegroeid – eerst aandacht gegeven aan enkele interne en externe
coördinatiemechanismen op het niveau van de hoogste met bestuursrechtspraak belaste
colleges, en aan het effect daarvan (paragraaf 3 en 4). Daarop volgt een korte beschouwing over de vraag welke betekenis de in artikel 94 van de Wet op de rechterlijke organisatie (Wet RO) aan de Raad voor de rechtspraak gegeven taak voor het onderwerp van
deze bijdrage heeft (paragraaf 5). Vervolgens wordt ingegaan op de noodzaak dan wel
wenselijkheid om met het oog op de rechtseenheid en rechtsontwikkeling, zowel binnen
het bestuursrecht als dat rechtsgebied overstijgend, een aanvullende formele voorziening
te treffen. Daarbij wordt aangegeven wat thans – niet het minst vanuit doelmatigheidsoogpunt – de meest wenselijke inhoud en vorm voor deze voorziening geacht kan worden (paragraaf 6).
2.

Noodzaak tot coördinatie binnen de bestuursrechtspraak

2.1.

Rechtseenheid: taak voor wetgevers en rechters

Primair is het de taak van de wetgever en de regelgevers op de verschillende overheidsniveaus om zich in te zetten voor rechtseenheid. Het zou een misvatting zijn om te
menen dat de zorg daarvoor alleen of vooral een taak van de rechter zou (kunnen) zijn.
Wetgevers en regelgevers zijn bij uitstek in staat – zij het binnen de grenzen van hun

*
1
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bevoegdheid – bij het opstellen en aanpassen van hun regelingen rechtseenheid te bewerkstelligen. Omdat rechters uitspraak doen in concrete gevallen, hebben dezen maar
beperkte mogelijkheden om rechtseenheid – in de uitleg en toepassing van een bepaalde
rechtsregel dan wel van met elkaar samenhangende rechtsregels – te bevorderen, vooral
omdat niet zelden een tijd gewacht moet worden eer zich een voldoende standaardachtig
geval voordoet dat aangegrepen kan worden worden voor een standaarduitleg. De rechter
kan wel toezien en heeft ook toe te zien op uniforme interpretatie en toepassing door
bestuursorganen van algemeen verbindende voorschriften en beleidsregels. Maar hij zal
die voorschriften en regels zelf – evenals concrete besluiten van bestuursorganen – niet
op de enkele grond “strijd met de rechtseenheid” onverbindend kunnen verklaren en
buiten toepassing kunnen laten. Immers hoezeer het nastreven van rechtseenheid ook
wenselijk en zelfs noodzakelijk is, strijd met “de rechtseenheid” maakt op zichzelf regels
nog niet onrechtmatig. Wel zien rechters soms mogelijkheden en achten zij het geboden
om – maar dat is betrekkelijk uitzonderlijk – bij de interpretatie van rechtsregels de
rechtseenheid en samenhang op een bepaald terrein van het recht van groter gewicht te
achten dan de bewoordingen van die rechtsregels.
Berust de zorg voor de rechtseenheid primair bij de wet- en regelgevers, ook op de rechter rust een belangrijke taak om rechtseenheid te bewaken en te bevorderen. Weliswaar
zou voor wat betreft de rechter kunnen worden gezegd dat het zijn primaire taak is in
het hem voorgelegde geval “recht te doen” aan de partijen die het geding voeren, aan
wier rechtsgeschil immers een einde dient te worden gemaakt. Maar hij dient vanzelfsprekend mede verder te kijken dan het concrete voorgelegde geval en er voor te waken
dat het totaal van zijn uitspraken een vaste lijn toont en dat zijn uitspraken ten aanzien
van gelijke of vergelijkbare aangelegenheden niet nodeloos uiteenlopen, maar consistent
zijn. Het nastreven van rechtseenheid is niet alleen noodzakelijk omdat het gelijkheidsbeginsel vergt dat gelijke gevallen gelijk behandeld worden, maar ook omdat de rechtszekerheid vereist dat het recht inzichtelijk is en in (de wetgeving en) rechtspraak op
samenhangende, niet nodeloos versnipperde, wijze wordt ontwikkeld. Dit vereist dat ook
gerechten of onderdelen van gerechten die op verschillende terreinen werkzaam zijn, er
ook onderling naar streven om ten aanzien van meer algemene vraagstukken van materieel recht en procesrecht in gelijksoortige gevallen gelijksoortige benaderingen te hanteren en tot gelijksoortige oplossingen te komen. Dit noopt tot het ontwikkelen van – formele of informele – vormen van afstemming zowel binnen gerechten als tussen gerechten.
2.2.

Het Nederlands bestuursrecht heeft zich verbrokkeld ontwikkeld

De bestuursrechtelijke wet- en regelgeving bestond eeuwenlang alleen uit bijzondere
regelingen en kende geen algemeen deel. Hierin kwam geen verandering toen in de loop
van de 19e eeuw op het terrein van het materieel privaatrecht, burgerlijke rechtsvordering, het strafrecht en strafvordering wetboeken werden ingevoerd. Na de Tweede Wereldoorlog is het arsenaal aan bijzondere bestuursrechtelijke wet- en regelgeving op centraal
en decentraal niveau en later ook op communautair niveau sterk uitgebreid. Maar ook
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zijn er geleidelijk initiatieven genomen om het bestuursrechtelijk systeem te vereenvoudigen en doorzichtiger te maken.
Daarnaast was ook de rechtsbescherming lange tijd versnipperd. Zij was, ook in laatste
aanleg, – afgezien van de mogelijkheden bij de burgerlijke rechter als restrechter – in
handen gelegd van diverse administratieve beroepsorganen en geleidelijk een aantal administratieve rechters.Voor al deze administratieve beroepsorganen en rechters golden aanvankelijk afzonderlijke procesregelingen.2 Ook voorzover in deze regelingen dezelfde
onderwerpen waren geregeld – wat slechts gedeeltelijk het geval was – waren de bepalingen niet uniform. Diversiteit ontstond ook omdat die regelingen onvolkomen waren,
zodat in onvoorziene situaties door het beroepsorgaan of de rechter oplossingen moesten
worden bedacht. Hoewel daarbij veelal werd aangeknoopt bij min of meer algemene
begrippen of beginselen, konden gemakkelijk verschillen in uitleg van die begrippen of
beginselen ontstaan.
2.3.

Invoering van de Wet Arob en de Awb

De invoering in 1976 van de Wet administratieve rechtspraak overheidsbeschikkingen
(Wet Arob) betekende dat naast de bestaande bijzondere hoogste administratieve rechters
een algemene hoogste administratieve rechter werd ingesteld – ook met betrekking tot
beschikkingen van decentrale bestuursorganen – en dat de rol van de burgerlijke rechter
als restrechter sterk werd ingeperkt. De in de rechtspraak van de Centrale Raad van Beroep
en later ook van het College van Beroep voor het bedrijfsleven op gang gekomen ontwikkeling van ongeschreven bestuursrechtelijke normen voor het handelen van bestuursorganen is na de invoering van de Wet Arob en het aantreden van de Afdeling rechtspraak
van de Raad van State geïntensiveerd. Dit is nog versterkt door wisselwerking tussen
voornoemde rechters onderling en tussen deze rechters en de algemeen bestuursrechtelijke
vakliteratuur.
De invoering van de eerste en tweede tranche van de Algemene wet bestuursrecht (Awb)
in 1994 betekende de introductie van een – vooralsnog beperkt – algemeen deel van het
materiële bestuursrecht en van een algemene regeling van bezwaar en administratief
beroep, de invoering van een “wetboek” van uniform bestuursprocesrecht voor in het bijzonder alle bestuursrechters en een sterke terugdringing van het administratief beroep op
administratieve beroepsorganen. De Awb is een aanbouwwet: na 1994 is het materieel
bestuursrecht in de Awb enige malen verder uitgebreid en nieuwe uitbreidingen staan op
stapel.

2
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2.4.

Gevolgen van de Awb voor de positie van de rechter in verband met de rechtseenheid

Door de ontwikkeling van algemene begrippen en algemene normen die voor het gehele
Nederlandse bestuursrecht en alle Nederlandse bestuursorganen gelden, en door de invoering van uniform bestuursprocesrecht bewerkstelligt de Awb voor een aantal onderwerpen rechtseenheid in de bestuursrechtelijke wetgeving en in de bestuursrechtspraak. Dit
betekent dat van de bestuursrechter enerzijds minder inspanningen ten behoeve van de
rechtseenheid worden gevergd, omdat hij minder vaak dan voorheen genoopt is leemtes
in de wet- en regelgeving op te vullen, inconsistenties in de wet- en regelgeving door
interpretatie in het licht van algemene noties op te lossen en regels van ongeschreven
recht te ontwikkelen.
Anderzijds diende te worden voorkomen dat de versterking van de rechtszekerheid en
rechtseenheid waarop de Awb zich richt, voor een belangrijk deel illusoir zou worden
door uiteenlopende rechtspraak, mede in verband met het (nog) achterwege blijven van
een wettelijk geregelde “rechtseenheidsvoorziening” voor het bestuursrecht.3 Daarom was
het noodzakelijk dat de al bestaande coördinerende activiteiten in de bestuursrechtspraak
werden geïntensiveerd en uitgebreid, vooral binnen en tussen de hoogste bestuursrechterlijke colleges. Deze colleges hebben daarmee van meet af aan metterdaad ernst gemaakt,
wat in het volgende enige illustratie vindt. Op afstemming van rechtspraak gerichte coördinerende activiteiten vonden bij de Centrale Raad van Beroep uiteraard ook vóór het in
werking treden van de Awb plaats. De invoering van die wet heeft echter die activiteiten,
in het bijzonder op procesrechtelijk gebied, een extra stimulans gegeven. Bovendien heeft
de afstemming een meer extern karakter gekregen omdat de verschillende hoogste
bestuursgerechten dezelfde Awb moeten uitvoeren.
Hierna wordt eerst aandacht gegeven aan de ontwikkeling van enkele bijzondere4 geïnstitutionaliseerde overleg- en samenwerkingsvormen gericht op afstemming van rechtspraak, zowel binnen de Centrale Raad van Beroep (paragraaf 3) als tussen deze Raad en
andere hoogste bestuursrechtelijke rechtscolleges (paragraaf 4). De aandacht wordt toegespitst op het gebied van het algemeen bestuursrecht en het bestuursprocesrecht.5

3

4
5

In het destijdse wetsvoorstel inzake de zgn. eerste fase van de herziening rechterlijke organisatie was aanvankelijk ook een (voorlopige) rechtseenheidsvoorziening opgenomen. De voorgestelde voorziening, in de vorm van een prejudiciële procedure, is naar aanleiding van bezwaren vanuit de Tweede Kamer echter bij nota van wijziging uit het wetsvoorstel verwijderd; de
kwestie werd “doorgeschoven” naar de derde fase HRO (Kamerstukken II 1992/93, 22 495,
nrs. 10 en 12).
Regulier overleg zoals dat in raadkamer en Raadsvergadering, en niet-structurele informele
coördinerende contacten, intern en extern, blijven hier buiten beschouwing.
Zie voor dit onderwerp onder meer ook P.J.G. Kapteyn, “Vormen van samenwerking tussen
rechters: de Afdeling rechtspraak”, NJB 1989, p. 1648 e.v.; J.B.J.M. ten Berge, B.W.M. de
Waard en R.J.G.M. Widdershoven e.a., “Ervaringen met de Awb, Het bestuursprocesrecht”,
W.E.J. Tjeenk Willink, Deventer 1996, p. 358 e.v. ; A.F.M. Brenninkmeijer, “Samenwerking
tussen rechters in het bestuursrecht” in “Rechterlijke samenwerking”, Gouda Quint, Deventer
2001, p.49 e.v.
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3.

Interne coördinatie binnen de Centrale Raad van Beroep

3.1.

Commissie bestuursrechtspraak

De Centrale Raad van Beroep, in 1903 begonnen als uitsluitend hoger beroepscollege
voor Ongevallenwetzaken, heeft allengs zijn rechtsmacht (deels ook als rechter in eerste
en enige aanleg) belangrijk zien toenemen. Hij is tegenwoordig – globaal gezegd – hoogste rechter6 op (vooral) het uitgebreide terrein van het sociale zekerheidsrecht en het
ambtenarenrecht7. Dat vergt thans, ook intern, de nodige coördinatie.
De omstandigheid dat de Raad geruime tijd vrij beperkt van omvang is gebleven, alsook
de bijzondere aard en inhoud van de onderscheiden gebieden die aan zijn rechtsmacht
zijn toevertrouwd, maakten dat materieelrechtelijk langere tijd geen behoefte werd
gevoeld aan enig bijzonder intern coördinatiemechanisme. De behoefte aan een dergelijk
coördinatiemechanisme ontstond het eerst ten aanzien van de toepassing van het door de
Raad te hanteren procesrecht, met name dat geregeld in de Beroepswet.8 Ter advisering
bij vragen betreffende die procesregeling is in de 70-er jaren van de vorige eeuw binnen
de Raad een zogenoemde Commissie Beroepswet in het leven geroepen.Verder is later
een Werkgroep Administratief Recht geformeerd, met een adviserende taak ten aanzien
van vraagstukken van algemeen administratiefrechtelijke aard.
Met de inwerkingtreding van de Awb verloor de Raad zijn geheel “eigen” procesregelingen als destijds vervat in de Beroepswet en de Ambtenarenwet 1929, en kreeg hij te
maken met het bestuurs(proces)recht van de Awb. Dat gaf behoefte aan een nieuw coördinatiegremium binnen de Raad. In de plaats van de Commissie Beroepswet en de Werkgroep Administratief Recht is daarom een Commissie bestuursrechtspraak ingesteld. Deze
al direct vanaf begin 1994 zeer actieve commissie is breed samengesteld: voorzitter is de
president, leden zijn (coördinerend) vice-presidenten en raadsheren uit alle geledingen
van de Raad.Tevens nemen aan de Commissievergaderingen deel de drie senior-gerechts-

6

7

8
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Slechts in een beperkt aantal gevallen staat tegen uitspraken van de CRvB de mogelijkheid
open van beroep in cassatie bij de Hoge Raad. Dat betreft bijvoorbeeld uitspraken inzake de
heffing van sociale verzekeringspremies voorzover daarbij het loonbegrip wordt uitgelegd.
Verder staat cassatieberoep tegen uitspraken van de CRvB open voor wat betreft de uitleg van
een aantal begrippen in de volkverzekeringswetten en de Toeslagenwet, bijvoorbeeld echtgenoot, gehuwde man, gehuwde vrouw, ingezetene, woonplaats, verzekerde. De cassatiemogelijkheid is uit een oogpunt van coördinatie met de belastingrechtspraak in het leven geroepen.
Rechtsmacht in eerste en enige aanleg ontleent de CRvB aan een aantal pensioen- en buitengewoon pensioenwetten en aan de Wet uitkeringen burger-oorlogsslachtoffers 1940-1945,
de Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers 1940-1945, de Algemene oorlogsongevallenregeling, de Garantiewet Burgerlijk Overheidspersoneel, de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren en de (Invoeringswet) Organisatiewet sociale verzekeringen 1997.Voor de rechtsmacht
van de CRvB in hoger beroep kan worden verwezen naar art. 18, eerste lid, van de Beroepswet en de bijlage bij die wet.
Voor de ambtenarenrechtspraak van de Raad met toepassing van het procesrecht van de AW
1929 (tot begin jaren 1980 door niet meer dan één ambtenarenkamer) kon een bijzonder
intern coördinatiemechanisme nog langer worden gemist.
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auditeurs (“chefjuristen”) en de ambtelijk jurisprudentiecoördinator. De laatste voert het
secretariaat. Taak van de Commissie is te adviseren over aangelegenheden van algemeen
juridische aard en aangelegenheden betreffende de Algemene wet bestuursrecht. De
Commissie vergadert regelmatig, in beginsel maandelijks.9
3.2.

Commissie schadevergoeding, commissie sancties en terugvordering, internationale kamer

Naast de algemene Commissie bestuursrechtspraak kent de Raad ook enkele andere vaste
commissies met een adviserende taak terzake van vragen die uitgaan boven één van de
specifieke wetgevingscomplexen – zoals ambtenarenwetgeving, arbeidsongeschiktheidswetgeving, bijstandswetgeving en werkloosheidswetgeving – waarover de rechtsmacht van
de Raad zich uitstrekt: een Commissie schadevergoeding en een Commissie sancties en
terugvordering. De Commissie schadevergoeding is een subcommissie van de Commissie
bestuursrechtspraak. Zij heeft een adviserende taak inzake kwesties van algemeen juridische aard betreffende vragen ten aanzien van verzoeken om schadevergoeding. Zij adviseert doorgaans zelfstandig, maar moet waar nodig de betrokken kwestie ter nadere
beraadslaging voorleggen aan de Commissie bestuursrechtspraak. De Commissie sancties
en terugvordering is met name belast met het adviseren inzake kwesties van algemeen
juridische aard betreffende de toepassing van de Wet boeten, maatregelen en terug- en
invordering sociale zekerheid (Stb. 1996, 248). Waar nodig pleegt zij overleg met de
Commissie bestuursrechtspraak.
Bij de Raad is verder een zogenoemde internationale kamer actief. Naast de behandeling
van eigen zaken, draagt zij zorg voor coördinatie op het gebied van het communautair
recht en dat van het internationaal recht. Daartoe heeft zij mede tot taak andere kamers
van de Raad bij vragen op die gebieden te adviseren dan wel in uitzonderlijke gevallen
een haar door een andere kamer om advies voorgelegde zaak over te nemen.
3.3.

Coördinerend overleg per wetgevingscomplex

Deze bijdrage is beperkt tot coördinerende activiteiten op het gebied van het algemeen
bestuursrecht, het bestuursprocesrecht en die rechtsgebieden overstijgende onderwerpen.
Toch wordt voor het juiste overzicht – alleen – op deze plaats nog kort ingegaan op de
coördinatie binnen de Raad ten aanzien van de uitleg en toepassing van de specifieke
wetgevingscomplexen die onder de rechtsmacht van de Raad vallen. Ook deze coördinatie heeft in de laatste decennia van de 20e eeuw gaandeweg een meer geregelde vorm
gekregen, in het bijzonder in periodieke vergaderingen van de gezamenlijke kamers die
met de rechtspraak op het betrokken gebied zijn belast, waarin wordt beoogd op hoofdpunten richting te geven aan de rechtspraak op de onderscheiden inhoudelijke werkgebieden van de Raad.

9

In de beginjaren van de Awb fungeerde binnen de Commissie bestuursrechtspraak nog een
zgn. Kerncommissie, geformeerd om snel te kunnen reageren op dringende vragen. Deze
kerncommissie heeft in 1997 opgehouden te bestaan.
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Zo kent bijvoorbeeld de eenheid – naar huidig spraakgebruik: sectie10 – van de Raad die
arbeidsongeschiktheidszaken behandelt, een zogenoemd basiskameroverleg. Dat overleg,
waaraan onder leiding van de voorzitter van de sectie alle leden van de tot die sectie
behorende kamers en de chefjurist van de sectie deelnemen, vindt maandelijks plaats. Aan
de orde komen specifiek op het terrein van de sectie liggende principiële onderwerpen
of andere vraagstukken die specifiek binnen de sectie afstemming behoeven. Soms wordt
beraadslaagd aan de hand van een notitie – over meer specifieke punten dan wel meer
algemene vraagstukken binnen de sectie –, soms wordt een concept-uitspraak om commentaar voorgelegd. De chefjurist van de sectie, die in eerste instantie de inhoudelijke
coördinatie bewaakt, is belast met de samenstelling van de agenda van de overlegvergadering, de uitwerking van de standpunten van de vergadering en de daaruit voortvloeiende
verspreiding van informatie binnen de sectie. Soortgelijke coördinerende activiteiten treft
men aan binnen de twee andere met rechtspraak belaste secties van de Raad.
3.4.

Werkwijze van de interne algemene coördinatiegremia

De advisering door de algemene coördinerende gremia van de Raad gebeurt eigener
beweging naar aanleiding van bijvoorbeeld ontwikkelingen in de jurisprudentie – van de
Raad zelf of van andere nationale rechters, dan wel van communautaire en internationale
rechters – of in wet- en regelgeving en voorts op verzoek van kamers van de Raad in
verband met daar opgekomen vragen.
In talloze uitspraken komen mede algemeen-bestuursrechtelijke vragen aan de orde. Als
het een kamer van de Raad blijkt dat in een voorgenomen uitspraak omtrent een dergelijke vraag nog geen duidelijke lijn in de rechtspraak is ontwikkeld, wordt van haar verwacht dat zij die vraag aan het daarvoor in aanmerking komende coördinatiegremium
voorlegt. Datzelfde geldt als het de kamer niet zonder meer duidelijk is hoe de vraag in
het licht van wel bestaande algemene lijnen moet worden beantwoord, bijvoorbeeld omdat
de kamer wordt geconfronteerd met een casuspositie waarop de bestaande lijn vermoedelijk niet ziet of als de bestaande lijn niet geheel duidelijk is. Het kan ook zijn dat de
kamer meent dat de zaak die zij behandelt, doet zien dat de algemene lijn bijstelling of
verheldering behoeft.
Het initiatief pleegt in deze gevallen van de desbetreffende kamer uit te gaan. Dat dit voor
de vereiste coördinatie een goed uitgangspunt is, komt doordat binnen de kamers het
professionele besef geworteld is dat meer algemene vragen in gevallen als zojuist geschetst
aan het coördinatiegremium behoren te worden voorgelegd: er wordt door alle kamers
zwaar getild aan de noodzaak dat de Raad één lijn trekt, temeer omdat de Raad – als
nationale rechter – in “zijn” zaken het laatste woord heeft en niet alleen partijen maar
ook de lagere rechter duidelijkheid en vastheid dient te verschaffen. Overigens, als het
10 De CRvB kent – naast andere organisatorische eenheden – drie secties, die elk bestaan uit
meervoudige en enkelvoudige kamers als bedoeld in de artikelen 17 en 21 van de Beroepswet. De benaming “sectie” is sinds 1 januari 2002 in zwang op grond van het bestuursreglement van de Raad, vastgesteld ingevolge artikel 3 van de Beroepswet juncto artikel 19 van de
Wet op de rechterlijke organisatie.
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coördinatiegremium niet wordt ingeschakeld terwijl dat wel had dienen te geschieden, zal
de desbetreffende kamer daarop worden aangesproken. Zover pleegt het niet te komen
door de brede samenstelling van de interne coördinatiegremia en omdat kamers vanuit
hun professionale taakopvatting willen voorkomen dat hun het verwijt treft dat zij het
coördinatiegremium ten onrechte niet hebben ingeschakeld.
Een kamer legt een bij haar levende vraag aan het coördinatiegremium voor in de vorm
van een notitie, voor de duidelijkheid vaak vergezeld van een concept-uitspraak ook al
betreft de vraag meestal slechts een enkel onderdeel van die uitspraak. Een lid van de
kamer wordt voor de beraadslaging in het coördinatiegremium uitgenodigd. Dit leidt tot
een advies aan de kamer, dat tevens in de verslagen van het coördinatiegremium wordt
opgenomen.
3.5.

Gevolgen van de interne coördinatie

Het advies betreft in beginsel alleen de algemene lijn terzake van de voorgelegde vraag,
niet de concrete toepassing omdat die mede afhankelijk is van de feiten van de concrete
casus. Het advies is formeel niet bindend. Het is immers de kamer die voor de door haar
te geven uitspraak verantwoordelijk is. Dat neemt niet weg dat de kamer zich, juist omdat
het om een algemene vraag gaat en terzake een vaste lijn wenselijk is, in beginsel gehouden acht in haar uitspraak de in het advies geformuleerde algemene lijn te volgen.
De resultaten van deze coördinerende activiteiten zijn derhalve intern richtinggevend. Zij
worden binnen de Raad breed bekend gemaakt. Dat geldt ook voor de adviezen in concrete zaken, omdat die adviezen weer van betekenis kunnen zijn voor uitspraken van
andere kamers in aldaar op dat moment of in de toekomst aanhangige zaken. De bekendmaking geschiedt allereerst door de verspreiding van de verslagen van de coördinatiecommissies. Verder zijn voor de coördinatie van belang interne media als het losbladige
“Handboek Awb” en het op gezette tijden verschijnende AWB-bulletin, met een weergave van interne algemene richtlijnen en belangrijke jurisprudentie betreffende uitleg en
toepassing van begrippen en bepalingen van de Awb, maar ook van bijvoorbeeld besluiten over onderwerpen als frankering van beroepschriften en vertaling van gedingstukken,
de keuze en formulering van dicta en beroepsclausules. Ook voor de aldus ontwikkelde
algemene richtlijnen geldt dat kamers zich gehouden achten die na te leven.
Een belangrijke rol in dit verband vervult ook de in 1998 ingestelde Werkgroep beleidsafspraken. Deze werkgroep houdt zich bezig met het opzetten van een (aanbouw)document waarin de in het Handboek Awb opgenomen richtlijnen en ontwikkelingen in de
jurisprudentie van de Raad op het gebied van het bestuursprocesrecht systematisch worden vastgelegd voor intern gebruik. Zo zijn intussen “Interne beleidsafspraken proceskosten” en “Beleidsregels inzake dicta” vastgesteld en binnen de Raad verspreid. Deze werkgroep heeft ook – in afstemming met de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van
State en het College van Beroep voor het bedrijfsleven – de per 1 januari 2002 in werking getreden procesregeling van de Raad opgezet.
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3.6.

Positie van de interne algemene coördinatiegremia binnen de Centrale Raad van Beroep

Tot 1 januari 2002 kende de Centrale Raad van Beroep een Algemene Vergadering,
bestaande uit alle bezoldigde leden van de Raad. De Beroepswet maakte destijds geen
gewag van een Algemene Vergadering, van een dagelijks bestuur of van coördinatiegremia
als hiervoor vermeld. Zij sprak slechts van “de Centrale Raad van Beroep”, belast met het
doen van aanbevelingen voor de vervulling van vacatures, de vorming van kamers, het
houden van zittingen en het doen van uitspraken, en bestaande uit een president, (coördinerende) vice-presidenten en raadsheren(-plaatsvervangers). In het door de Algemene
Vergadering vastgestelde huishoudelijk reglement was verwoord dat zij omtrent de hoofdlijnen van het algemene beleid van de Raad besloot. Tot dat algemene beleid behoorde
ook het ontwikkelen van algemene lijnen in ’s Raads jurisprudentie: een taak derhalve
die niet bij de President of het toen nog functionerende dagelijks bestuur maar bij de
gemeenschap van alle leden van de Raad berustte.
De Algemene Vergadering was te groot van omvang om op doelmatige wijze zelf voor
inhoudelijke coördinatie van de jurisprudentie te kunnen zorgdragen. Daarom zijn de
hiervoor besproken interne coördinatiegremia, steeds met instemming van de Algemene
Vergadering, in het leven geroepen. De Algemene Vergadering kon ook nog steeds zelf
worden ingeschakeld, bijvoorbeeld voor klemmende kwesties of zeer algemene aangelegenheden inzake rechterlijk beleid. Zo is het wenselijk geoordeeld de “Interne beleidsafspraken proceskosten” en “Beleidsregels inzake dicta” om instemming aan de Algemene
Vergadering voor te leggen, ook al waren deze stukken breed voorbereid en in de
Commissie bestuursrechtspraak besproken.
De gedachte kan opkomen dat de positie van de interne coördinatiegremia en hun relatie
tot de Algemene Vergadering, sinds 1 januari 2002 de Raadsvergadering geheten, sedert
die datum wezenlijk is veranderd. Immers de gewijzigde Beroepswet heeft een bestuur in
het leven geroepen en daaraan door van overeenkomstige toepassing verklaring van met
name artikel 23, eerste lid, van de per 1 januari 2002 gewijzigde Wet RO de algemene
leiding, organisatie en bedrijfsvoering van de Raad opgedragen. Eveneens van overeenkomstige toepassing verklaard is het in artikel 23, derde lid, van de Wet RO bepaalde, dat
het bestuur mede tot taak heeft binnen het gerecht de juridische kwaliteit en de uniforme
rechtstoepassing te bevorderen en daarover overleg met een sectorvergadering of de
gerechtsvergadering dient te voeren. Over de uitvoering van deze taak van het bestuur
kan, zo bepaalt daarbij aansluitend het ook van overeenkomstige toepassing verklaarde
artikel 28 van de Wet RO, een sectorvergadering of de gerechtsvergadering het bestuur
gevraagd of ongevraagd adviseren.
De omstandigheid dat de Beroepswet, juncto de Wet RO het bestuur van de Centrale
Raad van Beroep nu opdraagt de juridische kwaliteit en de uniforme rechtstoepassing
“binnen” – dus door – de Raad te bevorderen, betekent evenwel niet dat de gemeenschap van rechters in de vorm van de Raadsvergadering terzake van deze cruciale aspecten van ’s Raads rechtspraak een geringere verantwoordelijkheid heeft gekregen dan haar
voorgangster de Algemene Vergadering had. Juist in de Beroepswet valt op dat – anders
dan in de Wet RO, die bepaalt dat bij een rechtbank of gerechtshof “rechterlijke ambtena-

Sdu Uitgevers

299

3.6.

jubileumboek CRvB 25-03-2003 17:54 Pagina 300

Centrale Raad van Beroep 1903-2003

ren met rechtspraak belast” werkzaam zijn – het nieuwe artikel 2 bepaalt dat bij de Centrale Raad van Beroep “leden met rechtspraak belast” werkzaam zijn. De term “leden”
maakt anders dan de term “rechterlijke ambtenaren” duidelijk dat nog steeds geldt dat het
gerecht wordt gevormd door de aan het gerecht verbonden rechters, die de rechtsprekende
taak van het gerecht uitoefenen.Wellicht belangrijker nog is, dat de Beroepswet door verwijzing naar artikel 24 van de Wet RO het bestuur wel de bevoegdheid geeft alle bij de
Raad werkzame ambtenaren – algemene en bijzondere – aanwijzingen te geven, maar
omdat deze bevoegdheid bewust slechts is toegekend voor de uitvoering van de in artikel
23, eerste lid, van de Wet RO bedoelde taken, niet de bevoegdheid om aanwijzingen te
geven inzake (de bevordering van) de juridische kwaliteit en de uniforme rechtstoepassing door de Raad.
Hieruit blijkt dat het bestuur slechts de taak is toegekend de juridische kwaliteit en uniforme rechtstoepassing te bevorderen, en dat die toekenning geen beperking betekent van
de – in de tot 1 januari 2002 noch in de sedertdien geldende wetgeving geregelde, maar
vanzelfsprekende – verantwoordelijkheid van de (wat thans heet) Raadsvergadering. Dit
betekent dat het bestuur er voor dient te zorgen dat er interne coördinatiegremia zijn en
dat deze over voldoende faciliteiten beschikken. Net als voorheen is het derhalve niet het
bestuur – terecht, nu dit geen rechterlijk gremium is –, maar zijn het alleen de Raadsvergadering dan wel de door haar of met haar instemming ingestelde interne algemene
coördinatiecommissies, die terzake van algemeen bestuursrechtelijke vraagstukken net als
tot dusverre richtinggevende richtlijnen kunnen uitvaardigen of in concrete gevallen kunnen adviseren.
4.

Coördinatie tussen de hoogste bestuursrechtelijke rechtscolleges

4.1.

Coördinatie tot de invoering van de Awb

Net als ten aanzien van de interne coördinatie binnen de Centrale Raad van Beroep
geldt ook, dat van geregeld coördinerend, op afstemming van rechtspraak gericht overleg
door de Raad met andere hoogste bestuursrechtelijke rechtscolleges nog niet zo lang
sprake is. De eigen aard en inhoud van de onder de rechtsmacht van de Raad vallende
deelgebieden van het bestuursrecht, met bovendien tot 1 januari 1994 geheel “eigen”
regels van procesrecht, brachten mee dat daaraan niet direct behoefte bestond zolang er
geen sprake was van een gemeenschappelijk bestuursprocesrecht.
Wel vond sinds 1984 zo nu en dan enig gezamenlijk, vooral informatief, overleg plaats
tussen de voorzitters van de toenmalige Afdeling rechtspraak van de Raad van State, de
toenmalige Afdeling voor de geschillen van bestuur van die Raad, de Centrale Raad van
Beroep, het College van Beroep voor het bedrijfsleven en de beide afdelingen van de
belastingkamer van de Hoge Raad der Nederlanden. Gesproken werd bijvoorbeeld over
kwesties als beleid ten aanzien van de inning van griffierecht, verschoonbaarheid van termijnoverschrijdingen en procesvertegenwoordiging.Verder werden ook wel competentieafspraken gemaakt. Ook op ambtelijk niveau groeide allengs tussen Centrale Raad van
Beroep, College van Beroep voor het bedrijfsleven en Raad van State een op een zekere
coördinatie en voorbereiding van voorzittersoverleg gericht contact.
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4.2.

Vanaf 1994: EVO en CPO

De invoering van het in de Awb neergelegde algemeen bestuursrecht en bestuursprocesrecht maakte het noodzakelijk de contacten tussen de hoogste bestuursrechters te verstevigen. Sinds eind 1993 vindt daarom meer geregeld een zogenaamd extern voorzittersoverleg (EVO) plaats, in beginsel tweemaal per jaar; de frequentie is afhankelijk van de
behoefte. Dit overleg staat onder voorzitterschap van de voorzitter van de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State. Deelnemers aan het overleg zijn tegenwoordig verder de presidenten van de Centrale Raad van Beroep en van het College van
Beroep voor het bedrijfsleven, alsook de voorzitters van de twee afdelingen van de belastingkamer van de Hoge Raad.11 Aan het overleg neemt bovendien een lid van de civiele
kamer van de Hoge Raad deel. Het secretariaat wordt gevoerd door de voorzitter van het
ambtelijke zogenoemde Contactpuntenoverleg (CPO), dat ook hierna nog ter sprake
komt.
In het EVO worden onderwerpen besproken met betrekking tot het algemene bestuurs(proces)recht in ruime zin, waarbij bijvoorbeeld ook dat rechtsgebied overstijgende
onderwerpen aan de orde komen als, aan het civiele recht rakend, schadevergoeding en
verjaring. Het overleg heeft vooral tot doel eraan bij te dragen dat het zonder aanwijsbaar
goede grond uiteenlopen van jurisprudentie op het aangegeven terrein wordt voorkomen
dan wel beëindigd.
Het mondt zo mogelijk uit in afspraken waaraan de deelnemers aan het overleg zich
gebonden achten in die zin, dat zij op zich nemen te bevorderen dat er binnen hun
gerecht overeenkomstig de in het overleg overeengekomen algemene lijn wordt gehandeld. In de praktijk plegen de (kamers van de) gerechten zich aan die algemene lijn te
houden. Dat wordt bevorderd door de goede voorbereiding van het overleg, zowel intern
bij de in het overleg vertegenwoordigde colleges – waarbij wat de Centrale Raad van
Beroep betreft de eerdergenoemde Commissie bestuursrechtspraak een belangrijke rol
speelt –, als in het verband van het zojuist genoemde CPO waarin de betrokken colleges
ambtelijk vertegenwoordigd zijn.
Overigens vindt tussentijds ook overleg plaats in de kleinere kring van voorzitter van de
Afdeling bestuursrechtspraak en presidenten van de Centrale Raad van Beroep en het
College van Beroep voor het bedrijfsleven. Hoewel dat overleg niet in de eerste plaats
gericht is op coördinatie van rechtspraak, kunnen ook daarin mogelijke afstemmingsproblemen aan de orde komen en soms versneld tot oplossing worden gebracht.
Het CPO heeft een belangrijke voorbereidende functie voor de overlegvergaderingen op
voorzittersniveau. Het heeft vooral ook een duidelijke functie bij het snel signaleren van
mogelijke afstemmingsproblemen. Er worden nota’s geproduceerd over onderwerpen die
bespreking behoeven. Die nota’s staan voor zoveel nodig ook ten dienste van interne

11 Tot aan de opheffing per 1 januari 2001 resp. 1 januari 2002 van het College van Beroep studiefinanciering resp. de Tariefcommissie maakten ook de voorzitters van die colleges deel uit
van het EVO.
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besprekingen in de betrokken colleges en van het overleg op voorzittersniveau. De voorzitter van het CPO is tevens secretaris van het EVO.12
4.3.

Resultaten van het EVO

De verslagen van de vergaderingen van het EVO en de andere coördinerende overleggremia
zijn vertrouwelijk. Daardoor en doordat uit de uitspraken van de betrokken hoogste
bestuursrechterlijke colleges daarvan ook niet blijkt, valt niet vast te stellen in hoeverre
het feit dat er (nog) slechts sprake is van een betrekkelijk geringe mate van divergentie in
de wijze waarop die colleges toepassing geven aan het algemene bestuurs(proces)recht,
het resultaat is van coördinerend overleg.13 “Het moge echter duidelijk zijn” – om te citeren wat mr. A.B.J. van der Ham medio 1997 al schreef – “dat de Centrale Raad van
Beroep en de Afdeling elkaars jurisprudentie op de voet volgen, en waar nodig aan elkaar
aanpassen. Bij de ontwikkeling van de meer principiële vraagpunten valt een zekere
wederzijdse beïnvloeding tussen de colleges waar te nemen, welke ontwikkeling leidt tot
naar elkaar groeiende standpunten.”14
Die conclusie dringt zich ook op bij kennisneming van het resultaat van het evaluatieonderzoek naar het bestuursrechtelijk hoger beroep, dat is uitgevoerd in opdracht van het
Ministerie van Justitie en is gepubliceerd onder de titel “Algemeen bestuursrecht 2001:
hoger beroep”.15 Immers er blijkt intussen in vergaande mate overeenstemming te bestaan
tussen de algemeen bestuursrechtelijke en bestuursprocesrechtelijke opvattingen van de
Centrale Raad van Beroep en de Afdeling bestuursrechtspraak. Het belangrijkste verschil
in uitgangspunt lijkt nog te liggen bij onderscheiden opvattingen over object en functie
van het hoger beroep. Mede daardoor ziet men bijvoorbeeld verschil bij de mate waarin
in hoger beroep nog nieuwe gronden en argumenten kunnen worden aangevoerd, en enig
verschil in de mogelijkheid voor de gedaagde in hoger beroep nog zijn gronden op te
voeren.16
12 Bij het afsluiten van deze bijdrage op 1 juni 2002 werd het voorzitterschap van het CPO
bekleed door mr. A.B.J. van der Ham, senior-gerechtsauditeur (chefjurist) bij en tevens raadsheer-plaatsvervanger in de CRvB.
13 Op te merken valt dat het coördinerend overleg een zeker naijleffect heeft, omdat gewacht
moet worden op een geschikte zaak om het resultaat van dat overleg “zichtbaar” te maken.
Zie ter illustratie het Verslag 1998/1999 van de CRvB, paragraaf 3.1.1., voorlaatste alinea.
14 “Kruisbestuiving tussen Centrale Raad van Beroep en Afdeling bestuursrechtspraak werpt
vruchten af ”, NJB 1997, p. 1032 e.v., met een schets van de ontwikkelingen tot dan toe aan
de hand van een jurisprudentie-overzicht.
15 R.J.G. Widdershoven, R.J.N. Schlössels, F.A.M. Stroink, J.B.J.M. ten Berge, A.J. Bok, W.J.M.
Voermans, B.W.N. de Waard en P.A. Willemsen, “Hoger beroep”, verschenen in de reeks:
“Algemeen bestuursrecht”, Boom Juridische uitgevers, Den Haag 2001; met een samenvatting
in paragraaf 7.1.
16 Zie o.a. ook: M. Schreuder-Vlasblom,“De afbakening van het geding in hoger beroep door de
Centrale Raad van Beroep”, NTB 1998, p. 126 e.v.; T. Hoogenboom, “De Afdeling bestuursrechtspraak als appèlrechter”, NTB 1998, p. 126 e.v.; L.J.A. Damen, “Rechtsvorming door de
bestuursrechter onder de Awb”, in: “Vijf jaar JB en Awb”, Den Haag 1999, p. 9 e.v.; “Toepassing en effecten van de Algemene wet bestuursrecht”,Verslag van de Commissie Evaluatie
Awb II, Den Haag, december 2001.
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Een sterke mate van overeenstemming op de gebieden van het algemeen bestuursrecht en
van het bestuursprocesrecht bestaat er ook met de andere hoogste bestuursrechters.
Gevoeglijk mag worden aangenomen dat aan het coördinerend overleg – en andere op
afstemming gerichte maatregelen17 welke zijn getroffen – een belangrijke rol toekomt in
een ontwikkeling naar verdergaande afstemming tussen de hoogste bestuursrechters. Op
mogelijke aanvullende, wettelijke maatregelen wordt hierna in paragraaf 6 ingegaan.
Daaraan voorafgaand in paragraaf 5 eerst aandacht voor de betekenis van de taak terzake
van de rechtseenheid waarmee de Raad voor de rechtspraak is belast.
5.

Raad voor de rechtspraak en externe coördinatie van
bestuursrechtspraak

5.1.

Inleiding

Artikel 94 van de Wet RO bepaalt sedert 1 januari 2002 dat de Raad voor de rechtspraak
tot taak heeft “ondersteuning te bieden aan activiteiten van gerechten die gericht zijn op
uniforme rechtstoepassing en bevordering van de juridische kwaliteit.” Daargelaten de
precieze inhoud van deze begrippen – met uniforme rechtstoepassing wordt waarschijnlijk bedoeld eenheid van uitleg en toepassing van regels van geschreven en ongeschreven
recht door de gezamenlijke gerechten; aangenomen mag worden dat dit onderdeel is van
de juridische kwaliteit18 die gerechten moeten leveren –, is het van belang in deze bijdrage
na te gaan wat de betekenis van deze wettelijke voorziening voor de coördinatie van de
bestuursrechtspraak in hoogste aanleg kan zijn.
5.2.

Commissie Leemhuis

Aan artikel 94 van de Wet RO gingen voorstellen van de Adviescommissie toerusting en
organisatie zittende magistratuur (Commissie Leemhuis) vooraf. Blijkens haar rapport
Rechtspraak bij de tijd 19 stond deze commissie voor ogen dat de rechterlijke organisatie niet
alleen als organisatie maar ook voor wat betreft de vorming van (vaste) rechtspraak als
eenheid naar buiten zichtbaar zou worden. Zij meende dat de door haar voorgestelde

17 Andere maatregelen zijn bijvoorbeeld de benoeming van leden van de ABRS tot raadsheerplaatsvervanger in de CRvB en het CBB, van leden van beide laatstgenoemde colleges en de
HR tot staatsraad in buitengewone dienst en van leden van de CRvB en het CBB tot raadsheer-plaatsvervanger van het CBB resp. de CRvB. Ook is er samenwerking tussen de onderzoekseenheden van de ABRS, de CRvB en het CBB.
18 De bevordering van de juridische kwaliteit omvat volgens de MvT bij wetsvoorstel 21 182 de
bevordering van “juridische waarden als onpartijdigheid, rechtsgelijkheid, afdoening binnen
een redelijke termijn en een eerlijke en zorgvuldige procesvoering” (Kamerstukken II 1999/00,
27 182, nr. 3, p. 23). De Raad voor de rechtspraak zou hiertoe volgens de m.v.t. nieuwe opleidingen kunnen ontwikkelen, handleidingen kunnen opstellen of studies verrichten naar lastige
juridische vraagstukken.
19 Den Haag, januari 1998, p. 28-31 en 40.
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Raad voor de rechtspraak een rol zou moeten spelen bij het bevorderen van rechterlijke
samenwerking binnen en tussen de gerechten en daartoe de bevoegdheid zou moeten
krijgen om binnen of tussen de gerechten gemaakte afspraken te bekrachtigen in de
vorm van richtlijnen of beleidsregels. De Commissie ging ervan uit dat de individuele
rechter in een concreet geval – slechts – gemotiveerd van deze openbaar te maken richtlijnen en beleidsregels van de Raad voor de rechtspraak zou kunnen afwijken. Zij achtte
deze richtlijnen en beleidsregels derhalve in beginsel bindend voor alle, onder de Raad
voor de rechtspraak ressorterende, rechters.
Hoewel de Commissie meende dat de Raad voor de rechtspraak “als nauw aan de rechtspraak verwant orgaan zelf heel goed kan bepalen, welke materie men in beleidsregels
kan vastleggen en welke niet”, vond zij het wel gewenst dat de – individuele – rechter bij
wet het recht zou worden gegeven tegen een richtlijn of beleidsregel van de raad beroep
in te stellen. Ten eerste kennelijk omdat die individuele rechter onder omstandigheden
zou kunnen menen dat hij door zijn gebondenheid aan de richtlijnen of beleidsregels van
de raad zijn eigen verantwoordelijkheid niet zou kunnen waarmaken, waardoor de rechterlijke onafhankelijkheid onder druk zou kunnen komen te staan. Ten tweede beoogde
de Commissie met een beroepsrecht te voorkomen dat “het hanteren van richtlijnen en
beleidsregels de functies van hoger beroep en cassatie aantast, die immers ook beogen de
rechtseenheid te bevorderen.” De Commissie stelde voor om beroep op de Hoge Raad
open te stellen. Dit betekende dat ook richtlijnen of beleidsregels van de Raad voor de
rechtspraak voor wat betreft aangelegenheden waarin andere rechters dan de Hoge Raad
in laatste aanleg bevoegd zijn (het grootste deel van het bestuursrecht), voortaan in direct
beroep door de Hoge Raad getoetst zouden kunnen worden en dat de uitspraak van de
Hoge Raad in dergelijke gevallen formeel bindend zou zijn voor die andere hoogste
rechters. Dit door de Commissie geadviseerde stelsel zou een draconische ingreep in
onze rechtsstatelijke verhoudingen en in het stelsel van onze rechterlijke organisatie hebben betekend: rechterlijk beleid, bindend voor alle onder de Raad voor de rechtspraak
ressorterende rechters, vast te stellen door een niet-rechterlijk orgaan en uitsluitend toetsbaar door de Hoge Raad.
5.3.

De invoering van artikel 94 van de Wet RO

De wetgever is, terecht, een fundamenteel andere weg ingeslagen. In haar in de zogenoemde Contourennota20 vervatte reactie op het rapport van de Commissie Leemhuis
nam de regering direct afstand van deze voorstellen. De regering achtte het onjuist de
Raad voor de rechtspraak de bevoegdheid te geven bindende richtlijnen of beleidsregels
vast te stellen, omdat dit een spanning zou opleveren met de onafhankelijke positie van
de individuele rechter bij het uitoefenen van diens rechtsprekende taak en bovendien,
waar het ging om vaststellen van algemene regels omtrent de rechterlijke taakuitoefening,

20 Kabinetsnota “Rechtspraak in de 21e eeuw. Contourennota modernisering rechterlijke organisatie”, Kamerstukken II 1998/99, 26 352, nr. 2, p. 15 en 31.

304

Sdu Uitgevers

jubileumboek CRvB 25-03-2003 17:54 Pagina 305

13. Coördinatie binnen de bestuursrechtspraak

zou “raken” aan de taak van de wetgever tot het vaststellen van de kaders waarbinnen de
rechter zijn rechtsprekende taak dient uit te oefenen.
Vervolgens is in het uiteindelijke artikel 94 van de Wet RO de verantwoordelijkheid van
“de gerechten” voor het bevorderen van – onder meer – de rechtseenheid vooropgesteld.
De Raad voor de rechtspraak heeft tot taak gerechten daarbij te ondersteunen.21 Nu die
raad geen rechtsprekend orgaan is en daarvan fundamenteel verschilt, konden hem terzake
geen dwingende bevoegdheden – bijvoorbeeld in vorm van het uitvaardigen van richtlijnen of beleidsregels zoals de Commissie Leemhuis had voorgesteld – worden toegekend,
aldus de memorie van toelichting. Daarin wordt benadrukt dat hoger beroep en cassatie
de primaire rechtseenheidsvoorzieningen in ons stelsel zijn en dat de gerechten in aanvulling hierop, met ondersteuning van de Raad voor de rechtspraak – waarbij het primaat
om tot actie over te gaan bij de gerechten berust –, activiteiten kunnen verrichten om de
rechtseenheid te bevorderen. Die activiteiten zouden volgens de memorie van toelichting
gericht kunnen zijn op het ontwikkelen van gemeenschappelijke gedragslijnen door de
gerechten, met name inzake procesvoering, maar ook inzake kostenveroordeling, straftoemeting en veel voorkomende gevallen van schadevergoeding.
In de memorie van toelichting wordt er terecht nog op gewezen22 dat die gezamenlijk
door de gerechten tot stand gebrachte gedragslijnen geen beslissingen met rechtsgevolgen
kunnen inhouden. Het is dan ook geheel aan de rechter om te bepalen of en in welke
mate die gedragslijnen relevant zijn voor de concrete zaak die hem is voorgelegd, en zo
ja, welke gevolgen hij daaraan voor die zaak verbindt. In deze – juiste – opvatting ligt
naar dezerzijds oordeel mede besloten dat de rechter niet gehouden is om uitdrukkelijk
aandacht te schenken aan de voorstellen die het resultaat zijn van – al dan niet met
ondersteuning van de Raad voor de rechtspraak – door de gerechten ontwikkelde samenwerkingsactiviteiten, en dat hij evenmin gehouden is te motiveren waarom hij die voorstellen al dan niet overneemt.
Het beeld dat de wetgever voor ogen stond is dat de gezamenlijke gerechten of een aantal
gerechten, al dan niet met ondersteuning van de Raad voor de rechtspraak, gezaghebbende
rapporten opstellen, die de gerechten praktische handreikingen kunnen bieden. 23 Het
moge gelet op het voorgaande duidelijk zijn dat, nu de Raad voor de rechtspraak niet de
bevoegdheid is gegeven regels of richtlijnen gericht op het bevorderen van rechtseenheid
op te stellen en de raad fundamenteel van een rechtsprekend orgaan verschilt, het niet
relevant is of zo’n gezamenlijk rapport al dan niet met ondersteuning van de Raad voor
de rechtspraak is opgesteld en al dan niet vanwege die raad – bijvoorbeeld als “publicatie
van de Raad voor de rechtspraak” – wordt gepubliceerd en verspreid.

21 Zie vooral de MvT bij het voorstel Wet Raad voor de rechtspraak, Kamerstukken II 1999/00,
27 182, nr. 3, p. 5-6, 14-15, 21-24 en 65-66.
22 Kamerstukken II 1999/00, 27 182, nr.3, p. 23.
23 Kamerstukken II 1999/00, 27 182, nr.3, p. 23.
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5.4.

De betekenis van de beoogde producten van de gezamenlijke gerechten

Dat neemt niet weg dat de praktische betekenis van die rapporten van de gezamenlijke
gerechten groot kan zijn. Zo heeft de samenwerking tussen de gerechten op bestuursrechtelijk terrein ertoe geleid dat de voorzitters van de sectoren bestuursrecht van de
rechtbanken op 10 januari 1999 een model-Procesregeling bestuursrecht hebben vastgesteld, dat in aanvulling op de Awb een aantal model-voorschriften bevat, gericht op versnelling van bestuursrechtelijke procedures bij de rechtbanken. De rechtbanken hebben
blijkens bekendmakingen in de Staatscourant dit model overgenomen. Daarbij kan worden opgemerkt dat zij geheel vrij waren het model al dan niet, geheel of gedeeltelijk,
over te nemen.
Hierbij zij nog aangetekend dat in beginsel denkbaar is dat de procesregeling bestuursrecht van een rechtbank tegen wier uitspraak hoger beroep is ingesteld, in hoger beroep
op een bepaald punt in strijd met hoger recht en derhalve in zoverre onverbindend wordt
geoordeeld. De omstandigheid dat de procesregeling op dat punt in overeenstemming
met het model is, kan bij de toetsing aan hoger recht geen gewicht in de schaal leggen.
De situatie is niet anders indien de voorzitters van de sectoren bestuursrecht van alle
rechtbanken model-beleidsregels zouden ontwikkelen inzake bijvoorbeeld – bepaalde
gevallen van – materiële en immateriële schadevergoeding op grond van artikel 8:73 van
de Awb, een onderwerp dat in de Awb maar zeer summier is geregeld. Ook ten aanzien
van een dergelijk model geldt dat het de afzonderlijke rechtbanken niet bindt. Evenzeer
beperkt de omstandigheid dat er bij een bepaalde rechtbank voor gekozen is het model te
volgen, de rechter in hoger beroep noch in de toetsing van het aangevochten oordeel van
de rechtbank aan de vaste rechtspraak van die appèlinstantie noch in de verdere ontwikkeling van het schadevergoedingsrecht zoals die appèlinstantie dat geboden acht.
Ligt dit nu wel anders als de voorzitters van de hoogste bestuursrechtelijke colleges24 zelf
aan de opstelling van het model zouden hebben meegewerkt en zich met het model volledig zouden hebben kunnen verenigen? Neen, dan geldt hetzelfde als ten aanzien van
afspraken in het EVO, waaromtrent hierboven in paragraaf 4.2. werd geconstateerd: het
overleg mondt zo mogelijk uit in afspraken waaraan de deelnemers aan het overleg zich
gebonden achten in die zin, dat zij op zich nemen te bevorderen dat er binnen hun
gerecht overeenkomstig de in het overleg overeengekomen algemene lijn wordt gehandeld.
5.5.

Conclusie inzake artikel 94 van de Wet RO

Artikel 94 van de Wet RO maakt derhalve duidelijk dat de wetgever het nuttig acht dat
gerechten gemeenschappelijke activiteiten ontwikkelen ter bevordering van de rechtseenheid en dat de Raad voor de rechtspraak daarbij zijn diensten dient aan te bieden. De
daaruit voortkomende standpunten hebben evenwel niet de status van rechterlijk beleid

24 Derhalve niet alleen van de CRvB en het CBB, maar ook van de Afdeling bestuursrechtspraak en de belastingkamer van de Hoge Raad.
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waaraan alle gerechten volledig gebonden zijn of waarvan zij slechts gemotiveerd kunnen
afwijken, maar kunnen nuttige handreikingen bevatten die gerechten al dan niet kunnen
overnemen. De omstandigheid dat het rechterlijk beleid van een gerecht in overeenstemming is met een – al dan niet met ondersteuning van de Raad voor de rechtspraak ontwikkeld – model, laat de mogelijkheid onverlet dat dit rechterlijk beleid in hoger beroep
of cassatie niet wordt onderschreven.
Geconcludeerd moet worden dat artikel 94 van de Wet RO de hoogste bestuursrechtelijke
colleges voor hun onderlinge coördinatie niet meer mogelijkheden biedt dan de voor
1 januari 2002 reeds bestaande en die gerechten terzake evenmin enige beperking oplegt.
De vraag of het wel noodzakelijk of wenselijk is om nieuwe vormen van externe coördinatie in te voeren, komt nu aan de orde.
6.

Gemeenschappelijke rechtseenheidskamer

6.1.

De wenselijkheid van een wettelijke “rechtseenheidsvoorziening”

De rechtseenheid binnen de onderscheiden inhoudelijke deelgebieden van het bestuursrecht – los van algemeen bestuurs(proces)rechtelijke en deelgebied overschrijdende
aspecten – kan in de thans bestaande structuren door de met de rechtspraak in hoogste
instantie op die gebieden belaste colleges genoegzaam worden bewaakt. Dat geldt niet
alleen – binnen de speciaal met bestuursrechtspraak belaste “kolom” – voor de Afdeling
bestuursrechtspraak, de Centrale Raad van Beroep en het College van Beroep voor het
bedrijfsleven ten aanzien van de hun toegemeten gebieden. Het geldt evenzeer voor de
Hoge Raad als cassatierechter in belastingzaken, inclusief de hem toebedeelde daaraan
verwante zaken, en voor het Gerechtshof te Leeuwarden voorzover dat gerecht als appèlrechter op grond van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften
(de zogenoemde Wet Mulder) optreedt.25

25 Het zou naar dezerzijdse mening op zichzelf aanbeveling verdienen ook de rechtspraak in
belastingzaken en zgn. Mulderzaken op termijn onder te brengen in de speciaal met bestuursrechtspraak belaste kolom (het terrein van de sectoren bestuursrecht van de rechtbanken en
van ABRS, CRvB en CBB), in de daarvoor thans geldende structuur van – in beginsel – twee
feitelijke instanties, waarvan de tweede tevens de laatste is.Verder ware wat de bestuursrechtspraak in de hoogste instantie betreft te streven naar verdergaande concentratie.Te denken valt
in het bijzonder aan onderbrenging van die rechtspraak bij één college dan wel, waar wellicht
meer voor te zeggen valt, toedeling aan ten hoogste twee colleges, globaal gezegd: één voor
het sociaal en financieel bestuursrecht en één voor het ordenend bestuursrecht.Voor een beeld
van wat er in het kader van de zgn. derde fase herziening rechterlijke organisatie zoal aan
(andere) modaliteiten te bedenken valt, wordt hier verwezen naar de discussienota “Keuzen
voor de bestuursrechtspraak”, welke bij brief van 18 mei 2001 door de Minister van Justitie
aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal is aangeboden (Kamerstukken II 2000/01, 26352,
nr. 47). Een globale inschatting van de financiële consequenties van die modaliteiten geeft de
daarop gevolgde brief van de Minister van Justitie d.d. 11 december 2001, Kamerstukken II
2001/02, 26 352, nr.54.
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Met name in de bestaande specialisatie en concentratie op het hoogste niveau van de
bestuursrechtspraak op een of meer inhoudelijke bestuursrechtelijke deelgebieden, waardoor bij elk van de betrokken colleges grote kennis, inzicht en ervaring aanwezig is op
het hem toegemeten werkterrein, is reeds thans een deugdelijke waarborg voor rechtszekerheid en rechtseenheid op die terreinen gelegen. Ten aanzien van de inhoudelijke
bestuursrechtelijke deelgebieden is het in het leven roepen van een wettelijke “rechtseenheidsvoorziening” dan ook noodzakelijk noch wenselijk.
Naast dit en andere in verband met de eigen aard van het bestuursrecht en de bestuursrechtspraak positieve aspecten van specialisatie en concentratie, heeft de huidige structuur
van bestuursrechtspraak in een speciale kolom met ten hoogste twee (feitelijke) instanties
voor elk van de betrokken deelgebieden in het bijzonder ook het grote voordeel, dat aldus
zo goed mogelijk kan worden tegemoetgekomen aan de op bestuursrechtelijk terrein
voor zowel bestuur(sorganen) als justitiabelen zo essentiële eis van snelheid van afdoening
van zaken. Hieraan mag in elk geval geen afbreuk worden gedaan door een wel voor het
terrein buiten de materieelrechtelijke deelgebieden van het bestuursrecht tot stand te
brengen wettelijke rechtseenheidsvoorziening.
Ook voorzover het gaat om de rechtseenheid binnen het algemene bestuurs(proces)recht,
lijkt een wettelijke rechtseenheidsvoorziening strikt genomen niet nodig. Hetgeen eerder
in deze bijdrage is gesignaleerd rechtvaardigt de conclusie, dat de huidige coördinatiemechanismen op dit punt redelijk doeltreffend zijn. Andere verschillen binnen de bestuursrechtspraak in laatste aanleg dan die welke hun oorzaak vinden in of te verklaren zijn
vanuit de eigen aard van de in het geding betrokken materie en de daar gebruikelijke
partijconstellatie, en derhalve te verantwoorden zijn, komen nauwelijks voor. Het moet
mogelijk zijn ten aanzien van die andere, (nog) spaarzame, verschillen langs de weg van
overleg binnen en tussen de hoogste bestuursrechtelijke rechtscolleges met behoud van
ieders eigen verantwoordelijkheid tot een aanvaardbare oplossing te komen. Dit kan ook
betekenen dat zekere, verantwoorde, verschillen blijven bestaan.
Toch lijkt het gewenst, dat een stap verder wordt gegaan, en dat het voor de toekomst
niet wordt gelaten bij alleen informele coördinatiemechanismen. Het belang daarvan is
alleen al hierin gelegen, dat aldus de coördinatie van de hoogste bestuursrechtspraak in
elk geval op relevante punten van het algemene bestuurs- en bestuursprocesrecht wordt
voorzien van een wettelijke basis, waarmee ook de nodige waarborgen kunnen worden
geschapen voor open(baar)heid en voor betrokkenheid van partijen. Daarmee zal tevens de
intercollegiale coördinatie bevrijd kunnen worden van het haar wel aanklevende odium
van geheimzinnige achterkamertjespolitiek.26
Wat betreft de rechtseenheid met de andere rechtsgebieden bestaat er voor de bestuursrechtspraak eveneens niet direct een echt probleem. Dat hangt samen met de sterke eigen26 Een formele voorziening als hier bedoeld kan worden gemist als de bestuursrechtspraak in
tweede en laatste instantie zou worden opgedragen aan één college. Omdat een dergelijk
gerecht vermoedelijk een tweemaal zo grote omvang zal hebben dan de Afdeling bestuursrechtspraak of de CRvB thans afzonderlijk hebben, zullen dan wel ook voor wat betreft algemeen bestuursrechtelijke vraagstukken verzwaarde interne coördinatievoorzieningen getroffen
moeten worden.
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heid zowel van het algemene bestuurs- en bestuursprocesrecht als van de bijzondere
bestuursrechtelijke deelgebieden. Er zijn echter rechtsvragen die algemeen zijn en/of aan
een ander rechtsgebied raken dan wel mede op zo’n gebied liggen of zelfs het meest daar
thuishoren, en zo het bestuursrechtelijk gebied overstijgen. Ten aanzien daarvan zal het
niet altijd zo zijn, dat een andere hoogste rechter zich reeds als meest gerede rechter over
een soortgelijke of verwante vraag heeft uitgesproken en dat op de voet daarvan een
oplossing kan worden gevonden. Ook voor de beantwoording van zulke vragen is het
wenselijk dat bij wet wordt voorzien in een rechtseenheidsvoorziening. Dat klemt te
meer nu het bestuursrecht het aantal raakvlakken met de andere rechtsgebieden ziet toenemen.
6.2.

De vorm van de te kiezen wettelijke rechtseenheidsvoorziening

Een te treffen rechtseenheidsvoorziening mag geen afbreuk doen aan de verworvenheden
van de huidige structuur van de bestuursrechtspraak, in het bijzonder wat betreft de
hoogste instantie. De huidige structuur voldoet immers aan de bijzondere kwaliteitseisen
die aan die rechtspraak en de beoefenaren daarvan moeten worden gesteld. De eis van
snelheid van eindbeslissing alleen al brengt mee dat bij wijze van rechtseenheidsvoorziening op bestuursrechtelijke terrein bijvoorbeeld een rechtsmiddel als cassatie niet (verder)
in beeld zou moeten komen; ook niet onder (alsdan noodzakelijkerwijs vergaande)
beperkingen voor de toegang tot dat middel.27 Aan te nemen valt wel, dat bij (algehele)
invoering van de mogelijkheid van cassatie in de bestuursrechtspraak met een verlofstelsel, de uiteindelijke behandelingsduur van de meeste zaken beperkt zou blijven tot ten
hoogste twee (feitelijke) instanties. Echter in de zaken waarin toegang tot de cassatierechter wordt verkregen, zou een voor het bestuursrecht in algemene zin onaanvaardbare verlenging van de totale rechtsgang optreden.
Een voorziening die dat bezwaar niet heeft – en in het verlengde ligt van wat er thans is
aan informeel overleg en samenwerking tussen de hoogste rechtscolleges –, zou een prejudicieel stelsel kunnen zijn. Daaraan zou in tweeledig opzicht gestalte kunnen worden
gegeven.
In de eerste plaats door bij wet te voorzien in de instelling van een gemeenschappelijke
“rechtseenheidskamer” voor het algemeen bestuursrecht. Elk met bestuursrechtspraak in
hoogste instantie belast college zou uit zijn midden leden van de rechtseenheidskamer
27 Niet alleen in verband met de noodzaak van (handhaving van) een zodanige structuur van de
bestuursrechtspraak, dat procedures zo snel mogelijk tot een eindbeslissing kunnen komen,
verdient (algehele) invoering van de mogelijkheid van cassatieberoep in het bestuursrecht
geen aanbeveling. Ook overigens is het minst genomen de vraag of door de bijzondere, op het
algemeen belang en de bestuurlijke verhoudingen (in ruime zin) gerichte, aard en strekking
van het bestuursrecht, cassatieberoep een geschikt rechtsmiddel is. Zo indiceert de sterke verwevenheid tussen feitelijke oordelen (ook betreffende gevoerd beleid) en rechtsoordelen in
bestuursrechtelijke zaken veeleer bij uitstek, dat de bestuursrechtspraak ook in hoogste instantie berust bij een rechter die mede over de feiten oordeelt. Bovendien zou voor de HR toedeling van cassatierechtspraak over de gehele lijn van het bestuursrechtspraak een wel zeer
zware extra belasting betekenen, ook uit een oogpunt van interne coördinatie.
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moeten aanwijzen. De voorzitter zou elk jaar door de kamer zelf uit haar midden kunnen
worden aangewezen.
Taak van deze kamer moet zijn om, met het oog op de rechtseenheid en rechtsontwikkeling op het gebied van het algemeen bestuursrecht en bestuursprocesrecht, bij wijze van
prejudiciële beslissing uitspraak te doen over de uitleg en wijze van toepassing van algemeen bestuurs(proces)rechtelijke bepalingen en beginselen. Het verzoek tot het doen van
zo’n uitspraak zou moeten uitgaan van het hoogste bestuursrechterlijke college waarbij in
het kader van de behandeling van een bij dat college aanhangige zaak de betrokken vraag
is gerezen. Het verzoek zou vergezeld moeten gaan van een voorlopige conclusie van de
betrokken kamer van het verzoekende college.
In de tweede plaats zou deze voorziening kunnen worden aangevuld door aan de zojuist
bedoelde kamer, in daartoe met leden uit de civiele kamer en de strafkamer van de Hoge
Raad uitgebreide samenstelling, op te dragen om met het oog op de rechtseenheid en
rechtsontwikkeling een prejudiciële beslissing te geven op haar door een hoogste rechter
voorgelegde, in het kader van de behandeling van een zaak bij dat college opgekomen
vragen die het bestuursrecht overstijgen dan wel dat rechtsgebied vanuit een ander
rechtsgebied raken. Ook in dit geval zou bij het verzoek een voorlopige conclusie van de
betrokken kamer van het verzoekende college moeten gaan.
6.3.

Werkwijze van de rechtseenheidskamer

De rechtseenheidskamer zou onmiddellijk na ontvangst van een verzoek om een prejudiciële beslissing partijen de gelegenheid moeten geven een schriftelijke memorie in te dienen of schriftelijke opmerkingen te maken ten aanzien van de voorliggende vragen. Zij
zou verder de bevoegdheid moeten hebben partijen te horen. Na de uitspraak van de
rechtseenheidskamer wordt de behandeling van de zaak in het kader waarvan de onderliggende vraagstelling aan de rechtseenheidskamer was voorgelegd, voortgezet. In de wet
ware uitdrukkelijk te bepalen dat de betrokken hoogste rechter uitspraak moet doen met
inachtneming van de beslissing van de rechtseenheidskamer, opdat duidelijk is dat hij aan
die beslissing – ook formeel – gebonden is.
Eén van de voordelen van een prejudicieel stelsel als hiervoor in het kort geschetst is, dat
de betrokken hoogste bestuursrechter zelf bepaalt – al kan een partij daartoe wel een aanzet hebben gegeven – of en welke in een bij hem aanhangig geding gerezen vragen aan
de rechtseenheidskamer moeten worden voorgelegd. Dat zal niet alleen, inhoudelijk
bezien, ertoe bijdragen dat de rechtseenheidskamer ook inderdaad uitsluitend van doen
krijgt met vragen die met het oog op de rechtseenheid en rechtsontwikkeling relevant
zijn, maar zal onder andere ook tot gevolg hebben dat wordt voorkomen dat die kamer
zwaarder wordt belast dan strikt nodig is. Dit zal onder meer positief uitwerken op de
voortvarendheid waarmee zij aan haar voorgelegde verzoeken zal kunnen behandelen.
Ook los daarvan mag er van worden uitgegaan, dat de voorgestane prejudiciële procedure
naar haar aard niet langdurig zal zijn. Zij zal aanzienlijk minder tijd vergen dan een cassatieprocedure, ook indien in aanmerking wordt genomen wat hierna nog wordt opgemerkt. Zij kan immers geheel zijn toegesneden op de (rechts)vraag die aan de rechtseenheidskamer is voorgelegd, weliswaar in de context van het rechts(deel)gebied van waaruit
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die vraag is gesteld, maar in beginsel los van de concrete zaak waarin de vraag is opgekomen.
Van belang is vervolgens ook, dat met de bekendmaking van het antwoord op een aan de
rechtseenheidskamer voorgelegde vraag, op dat punt alvast duidelijkheid wordt gegeven.
Met die bekendgemaakte prejudiciële uitspraak kunnen bestuursorganen, rechtzoekenden
en rechters ook reeds in andere gedingen dan in het betrokken geding hun voordeel
doen, zelfs voordat in het betrokken geding de eindbeslissing is gevallen.
Ten slotte verdient het aanbeveling wanneer het gaat om verzoeken van de hiervoor
bedoelde tweede categorie, waarbij het gaat om vragen die het bestuursrecht overstijgen,
in die procedure het instituut te introduceren van advisering door een daartoe aan te wijzen onafhankelijke magistraat – waarbij gedacht kan worden aan een zekere personele
unie met het parket bij de Hoge Raad –, hoewel de behandelingsduur van de prejudiciële
procedure daardoor wellicht enigermate zal worden verlengd. Het is stellig zo, dat de
rechtseenheidskamer bij een dergelijke advisering in belangrijke mate baat zal hebben.
6.4.

Verhouding van de eenheidskamer tot de bestaande externe coördinatiemechanismen

Betekent de instelling van een gemeenschappelijke rechtseenheidskamer, waarvan wij
voorstander zijn, nu dat de bestaande externe coördinatiemechanismen van de hoogste
bestuursgerechten gemist kunnen worden? Dat is niet het geval.
Als een hoogste bestuursgerecht na invoering van de rechtseenheidskamer coördinatie
wenselijk acht omtrent een vraag op het terrein van het algemeen bestuursrecht of het
bestuursprocesrecht die zich in een bij hem aanhangige zaak voordoet, ligt het in de rede
dat deze coördinatie niet meer op de thans gebruikelijke wijze informeel via het EVO
geschiedt, maar dat dat hoogste bestuursgerecht zich op de hiervoor omschreven wijze
met prejudiciële vragen tot de rechtseenheidskamer wendt.
Wanneer het daarentegen wenselijk wordt geacht, zoals na de invoering van de Awb zo
vaak is geschied, om los van een concrete zaak op een bepaald punt gecoördineerd rechterlijk beleid te ontwikkelen, dan zou het ook in de toekomst nog steeds nuttig kunnen
zijn te bevorderen dat het EVO daarover een gemeenschappelijke notitie vaststelt. Het ligt
niet in de rede om de rechtseenheidskamer de bevoegdheid te geven dergelijke notities
inzake gecoördineerd rechterlijk beleid vast te stellen of te bekrachtigen.
Hoe nuttig echter dergelijke notities ook in de toekomst kunnen zijn, dat neemt niet
weg dat zij net als thans slechts de status zullen hebben van een gezaghebbend standpunt
terzake waarvan de leden zich er voor zullen inzetten dat hun gerecht het overneemt.
Eerst in een concrete zaak waarin de rechtseenheidskamer op dat punt een prejudiciële
vraag wordt gesteld, zal blijken of de rechtseenheidkamer een eventueel eerder terzake
door het EVO ingenomen standpunt deelt en bindend vaststelt.
7.

Afsluiting

Het bewaken en bevorderen van de rechtseenheid is niet alleen een taak van wet- en
regelgevers, maar ook van de rechter. In deze bijdrage is geschetst hoe met het oog daarop
ten aanzien van algemene vragen van materieel bestuursrecht en vragen van bestuurspro-
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cesrecht de interne coördinatie binnen de Centrale Raad van Beroep en de externe
coördinatie tussen de hoogste bestuursrechtelijke colleges in Nederland zijn vormgegeven
en hoe deze coördinatievormen in de praktijk werken. Daaruit blijkt dat de tot die
gerechten behorende rechters zich vanuit hun professionele taakopvatting gemeenschappelijk verantwoordelijk achten voor het bewaken en bevorderen van de rechtseenheid.
Hoewel de bestaande coördinatiesystemen goed functioneren, achten wij het wenselijk
dat bij wet een gemeenschappelijke rechtseenheidskamer wordt ingesteld bestaande uit
leden van de hoogste bestuursrechtelijke colleges. Deze zou op verzoek van een van die
gerechten bij wijze van prejudiciële beslissing uitspraak moeten doen over de uitleg en
toepassing van algemeen bestuurs(proces)rechtelijke bepalingen en beginselen.Voorts zou
deze rechtseenheidskamer, uitgebreid met leden uit de civiele kamer en de strafkamer van
de Hoge Raad, de taak moeten krijgen een prejudiciële uitspraak te doen over algemene
vragen die het bestuursrecht overstijgen of het bestuursrecht vanuit een ander rechtsgebied raken. Met deze wettelijke voorziening kan worden bereikt dat de externe coördinatie wordt versterkt, waarmee de rechtseenheid nog beter wordt gewaarborgd. Bovendien worden de resultaten van die coördinatie voor lagere rechters, bestuursorganen en
(andere) rechtzoekenden beter en sneller kenbaar.
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14.

De waarde van rechtspraak in een staatsbestel in
verandering
E.M.H. Hirsch Ballin *

1.

Machtenscheiding binnen de eenheid van de statelijke rechtsorde

Een onopgemerkt gebleven kenmerk van de algehele grondwetsherziening van 1983 is
het schrappen van al die bepalingen die het bestaan en de eenheid, kortom de identiteit
van de Nederlandse staat tot uitdrukking brachten. De nadruk valt op de rechten van het
individu en de bevoegdheidstoedeling aan de overheid: een op zelfbeschikking en functionaliteit gebaseerde benadering, die geheel beantwoordt aan het politieke denken waaruit de grondwetsherziening in de jaren zeventig is voortgekomen.
De nadruk op de wettelijke besluitvorming heeft twee aspecten. Enerzijds wordt hiermee
een ruggensteun beoogd voor de positie van het individu. Om breideling van de individuele autonomie door de staat te voorkomen, is een wettelijke grondslag vereist voor de
beperking van grondrechten. Anderzijds houdt deze nadruk een bevestiging in van het
democratische bestel als systeem van collectieve zelfbeschikking; daarin past bijvoorbeeld
de uitsluiting van de bevoegdheid, wetten aan de Grondwet te toetsen.
Een preambule heeft de herziene Grondwet niet1 – anders dan het Statuut voor het
Koninkrijk der Nederlanden, het Verdrag betreffende de Europese Unie en talrijke buitenlandse grondwetten. Uit de geschiedenis van de grondwetsherziening blijkt dat dit het
gevolg is van de (overigens niet helemaal volgehouden) gedachte dat dit constitutionele
document gespeend moet zijn van uitspraken zonder juridisch effect.Wat er over de identiteit van de staat te zeggen valt, spreekt zozeer vanzelf – zo was kennelijk de gedachte –
dat men er beter het zwijgen toe kan doen.
De wijsheid van het stilzwijgen over de gezamenlijke identiteit spreekt niet langer vanzelf.Verlies van culturele eigenheid door globalisering heeft tot tegenbewegingen geleid.
Manuel Castells schrijft daarover dat “the increasing diversification and fragmentation of social
interests in the network society result in their aggregation under the form of (re)constructed identities.”2 Vandaar dat – niet ondanks, maar juist als gevolg van – het ontstaan van wereldwijde
*
1

2
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In de discussie over de uitgangspunten van de algehele grondwetsherziening waren de enige
pleitbezorgers voor een preambule de mening toegedaan dat deze een religieus karakter zou
moeten dragen, hetgeen de afwijzing van regeringszijde bepaalde. Minister De Gaay Fortman
zei daarover: “Ik ben een verklaard tegenstander van een preambule in de Grondwet. Die kan
immers niets anders zijn dan een verklaring die een religieus, dan wel een levensbeschouwelijk karakter draagt” (Nota inzake het Grondwetsherzieningsbeleid, deel I, Documentatiereeks
Naar een nieuwe Grondwet? Deel 12, ’s-Gravenhage: Staatsuitgeverij 1977, p. 216). Over de
mogelijkheid van een preambule die de fundamentele waarden van het constitutioneel bestel
bevestigt, is echter destijds niet gesproken.
The Power of Identity, Oxford: Blackwell 1997, p. 271.
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relaties, de behoefte aan bevestiging van de eigen identiteit van nationale gemeenschappen is gegroeid: een “selective institutionalization of identity in the state”.3 Nationale instituties
kunnen daarin een zinvolle, bevestigende rol vervullen. Beter dan een op partijpolitieke
basis gekozen president, kan het nationale koningschap hieraan uitdrukking geven. Dit
gezichtspunt heeft echter bij de in de jaren ’70 begonnen en in 1983 voltooide algehele
grondwetsherziening maar weinig aandacht gekregen.
Naast de bepaling over het grondgebied van het Koninkrijk, waarmee de Grondwet van
1815 tot 1983 opende, is in 1983 ook de Koning als personificatie van de eenheid van de
Staat naar de achtergrond verwezen. Deels was dit het gevolg van het streven naar een
terminologische ‘modernisering’, waarbij het woord regering werd geïntroduceerd in de
tekst van grondwetsbepalingen waar voorheen werd gesproken van de Koning, handelend
op voordracht en onder verantwoordelijkheid van de ministers. Men meende daarom het
woord Koning te moeten reserveren voor de Koning in persoon.4 (Dit werd trouwens
niet helemaal volgehouden: zie artikel 82, eerste lid, en artikel 87). Men wist er echter
geen raad mee in de context van het oude artikel 163: “Er wordt alom in het Rijk recht
gesproken in naam des Konings.”5 De bepaling werd beschouwd als een overbodige
ondersteuning van de eenheid van rechtsbedeling en daarom geschrapt. In de memorie
van toelichting werd daarbij opgemerkt: “Ook kan aldus worden vermeden, dat justitiabelen voor rechterlijke vonnissen, die hen in hun persoon of goed treffen, zoals strafvonnissen of vonnissen tot ontruiming, mede verantwoordelijk achten het staatshoofd, in
wiens naam de vonnissen zijn uitgesproken.”6 De rechtbank te Amsterdam zag hierin
aanleiding, de rechtszalen in haar nieuwbouw niet langer te voorzien van een portret van
de Koningin.
De woorden “in naam des Konings” moeten volgens artikel 430, tweede lid, van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering nog steeds worden gevoerd aan het hoofd van
grossen van vonnissen, rechterlijke beschikkingen en andere akten die als executoriale titel
zijn aangewezen. Deze woorden zijn evenwel volstrekt geen verwijzing naar de regering.
De Koning of Koningin is hier – geheel in overeenstemming met ons constitutionele
bestel – degene die de staat als eenheid personifieert. Het gaat hier om overheidsrechtspraak, niet om (bijvoorbeeld) kerkelijke rechtspraak en interne verenigingsrechtspraak.
Een rechterlijke uitspraak moet daarom door elk ander staatsorgaan worden gerespecteerd.
Dat de staat niettegenstaande de scheiding of althans verscheidenheid van ‘machten’
– organen zowel als functies – toch een eenheid vormt, is een inzicht van wezenlijk

3
4
5

6

A.w., p. 274.
Zie onder meer Kamerstukken II 1980/81, 16 162, nr. 8, p. 5
Bij de totstandkoming van de Grondwet voor het Koningrijk der Nederlanden in 1815 luidde
deze bepaling (destijds artikel 162): “Er wordt alomme in de Nederlanden regt gesproken in
naam en van wege den Koning.” Er lijkt geen reden bijzondere betekenis toe te komen aan de
later geschrapte woorden “van wege”. De Franse tekst van de Grondwet luidde:“La Justice est
rendue dans toute l’étendue du Royaume, au nom du Roi.”
Kamerstukken II 1979/80, 16 162, nr. 3, p. 4.
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belang. Niet minder wezenlijk is echter het inzicht dat eenheid niet hoeft te betekenen
dat er een ‘baas’ is die uiteindelijk bepaalt wat door de ondergeschikten wordt gedaan. De
eenheid van het staatsbestel en van de daartoe behorende rechtspraak is niet het resultaat
van zo’n hiërarchische onderwerping van de ene ‘macht’ aan de andere, maar van een
wederzijdse aanvaarding van de onderscheiden bevoegdheden. ‘Machtenscheiding’ tussen
wetgevende casu quo besturende7 macht en rechterlijke macht betekent dan ook niet dat
men zou moeten doen alsof de andere ‘macht’ niet bestaat, maar juist dat men die – over
en weer – in haar waarde laat. In de onder Franse invloed tot stand gekomen revolutionaire grondwetten, die aan de Grondwet voor het Koninkrijk der Nederlanden voorafgingen, vindt men dan ook een bevestiging van de onafhankelijkheid in beide richtingen.
Artikel 259 van de Staatsregeling voor het Bataafsche Volk 1798 bepaalde:
“Geen Lid [van een rechtbank] mengt zig in de uitöefening van Wetgevende
of Uitvoerende Magt, of van Policie. Het verhindert nimmer de uitvoering van
eenige Wet (…).” Artikel 69, tweede volzin, van de Staatsregeling des Bataafschen Volks van 1805 bepaalde anderzijds:“Geen Politieke Magt oefent eenigen
invloed op de Regterlijke Magt uit.”8
Zowel het staatsbestel als het recht kan een eenheid vormen zonder volgens het model
van een hiërarchische onderschikking te worden ingericht. Buiten het juridische domein
is het systeemtheoretische inzicht gemeengoed dat eenheid – of althans verenigbaarheid
van verscheidenheid – niet op hiërarchische ordening hoeft te berusten. De verenigbaarheid van de onafhankelijkheid van de rechtspraak jegens de politiek, en van de politiek
jegens de rechtspraak, berust daarop dat zij onderscheiden bevoegdheden uitoefenen en
onderscheiden verantwoordelijkheden dragen binnen een samenhangend referentiekader.
Dat referentiekader – de Nederlandse rechtsorde die op haar beurt verweven is met de
Europese en mondiale rechtsorde – is niet een institutie waarin iets of iemand ‘het voor
het zeggen heeft’ maar een systeem van wederkerige verwijzingen (referenties). Instituties
bestaan en werken binnen zulke referentiekaders: “the sphere of the normative rules, goals and
values which are the basis for institutions”. Deze normatieve regels, doelen en waarden betreffen maatschappelijke behoeften, de diverse geledingen van de samenleving en uiteindelijk
de idées directrices, de “bodies of thought which shape societies and their transformations”.
De rechterlijke onafhankelijkheid en het ontbreken van een hiërarchische relatie tussen
rechter en bestuur in de ene of de andere richting nemen niet weg dat andere staatsorganen gehouden zijn uitvoering te geven aan rechterlijke uitspraken die in kracht van
gewijsde zijn gegaan respectievelijk mee te werken aan de tenuitvoerlegging daarvan.9
Ook dit is een implicatie van de constitutionele verhouding tussen wetgever en bestuur.
Zijnerzijds moet de rechter zijn taak verstaan als rechtspraak vanwege het staatsverband

7
8
9
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Deze term kan de oude aanduiding als ‘uitvoerende’ macht zeer wel vervangen.
Vgl. artikel 66, tweede volzin, van de Constitutie van het Koninkrijk Holland van 1806.
Zie bijvoorbeeld artikel 553 van het Wetboek van Strafvordering.
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(of vanwege een – in zoverre – supranationaal politiek verband) waartoe dat college
behoort. Hij is niet aangesteld als eigenzinnige kadi, maar als het staatsorgaan dat in het te
beslechten geschil of bij de beoordeling van de strafzaak uitspraak doet.
Is dit zo vanzelfsprekend dat het niet hoeft te worden opgeschreven noch in symbolen
zoals het portret van de Koningin in de rechtszaal tot uitdrukking hoeft te worden
gebracht? Het in ere houden van symbolen is zelden overbodig en een beeldenstorm niet
onschuldig. Juist een network society heeft behoefte aan institutional conservation die onder
meer vereist dat de staat in zijn constitutional mission wordt bevestigd en verstevigd.10 “The
state should remain first and foremost a constitutional state which (a) defends our constitutional
rights, the classic human rights in the first place, and (b) keeps and carefully guards its monopoly on
the use of violence.”11 Het is zinvol, de herinnering aan de plaats van de rechter in de eenheid van het staatsbestel levend te houden. Daardoor wordt in elk geval het misverstand
tegengegaan dat de handhaving van de rechtsorde en de uitleg van het geldende recht
een exclusieve taak van de rechter zouden zijn. De rechter heeft in rechtsgeschillen wel
het laatste woord, maar zijn onafhankelijkheid in gebondenheid aan het geldende recht
behoort tot het samenspel van de staatsorganen bij het tot gelding brengen van het recht.
Het opsporings- en vervolgingsbeleid van het openbaar ministerie bindt de rechter niet
bij de beoordeling van strafbaarheid, schuld en strafwaardigheid, maar het is – aan de
andere kant – ook geen irrelevant nevenverschijnsel. Terecht laten rechters bij hun straftoemeting meewegen hoe het openbaar ministerie het relatieve gewicht van delicten
zoals het ten laste gelegde feit inschat. Een zelfbewust openbaar ministerie zal de democratische legitimatie – via de minister van Justitie – dan ook niet als een handicap, maar
juist als een pré beschouwen bij de vervulling van zijn voorlichtende taak jegens de
rechtsprekende macht.
Evenmin doet het aan de onafhankelijkheid van de bestuursrechter af als deze de uitoefening van discretionaire bevoegdheden afmeet aan de consistentie met beleid dat de tot
het bepalen van dat beleid bevoegde bestuursorganen hebben vastgesteld. Het gaat om
het besef dat de eenheid van de staat en de samenhang van een rechtsstelsel worden
gevormd door het samenspel van verschillende ‘machten’, d.w.z. organen en functies. Het
woord ‘macht’, pouvoir, duidt immers zowel orgaan als functie aan: de rechterlijke macht,
zo zou men kunnen zeggen, wordt uitgeoefend door de rechterlijke macht.
Het is niet de bedoeling in dit artikel in te gaan op de diepere lagen van rechtsstelsels en
rechtsontwikkeling. Wel is het voor een goed begrip van de waarde van rechtspraak van
belang, dat het recht niet een blauwdruk is die door de politiek aan de rechter wordt
opgelegd, of door de rechter aan de politiek, maar de bindende uitdrukking van een
voortdurend proces van waardering en herwaardering van verhoudingen, dat door richtinggevende ideeën en idealen wordt gedragen. De taak van de rechter daarin is een drievoudige: te verzekeren dat het recht op consistente wijze goed wordt uitgelegd, te bewa-

10 Anton C. Zijderveld,The Institutional Imperative,The Interface of Institutions and Networks,
Amsterdam:Amsterdam University Press 2000, p. 174, p. 178.
11 Zijderveld, a.w., p. 178-179.
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ken dat het recht wordt gerespecteerd, en te bewerkstelligen dat op basis hiervan geschillen worden beslecht.
Het samenspel daarin met andere staatsorganen is subtiel. Dat komt doordat die andere
staatsorganen zelf een constitutioneel verankerde rol hebben bij het vaststellen van rechtsbetrekkingen met burgers (en ook met elkaar). Dat maakt dat de bestuursrechter niet
altijd scheidsrechter kan zijn (de normale uitoefening van de derde zojuist genoemde
taak) maar vaak – uit respect voor de legitimatie van een bestuursorgaan – de rol van grensrechter12 moet vervullen.Vernietiging van een besluit betekent dan dat (behoudens hernieuwd beroep) de geschillenbeslechting moet worden afgemaakt met een nieuw besluit
van het bestuursorgaan. In de na 1986 gemarginaliseerde constructie van het administratief beroep werden beide rollen in één proces vervuld, met alle bezwaren van dien. Nu de
rechter het karwei niet altijd kan afmaken (dan wel moet constateren dat er voor hem op
juridische gronden geen reden tot ingrijpen bestaat) wordt bij tijd en wijle kritiek geuit
dat rechters tekort zouden schieten in het ‘corrigeren’ van het bestuur.13 Als de rechter
zou nalaten om – wanneer dat binnen de voor die rechter geldende processuele kaders
aan de orde is – gevolgen te verbinden aan een normschending waarvan iemand nadeel
heeft ondervonden, zou die kritiek terecht zijn. De rechter zou echter ongeoorloofd
politiek activisme beoefenen als hij – in de mening het beter te weten dan het politiek
verantwoordelijke gezag – zijn gebondenheid aan wet en recht terzijde zou schuiven.
Wat echter hierbij vaak over het hoofd wordt gezien (of misschien niet over het hoofd
gezien, maar zonder er woorden aan vuil te maken buiten beschouwing gelaten) is dat
‘recht’ en ‘politiek’ niet tezamen de hele werkelijkheid van rechtsbetrekkingen dekken. In
werkelijkheid gaat het om een samengaan van juridische bindingen, politieke beslissingen, vakkundige beoordelingen en de erkenning van eigen verantwoordelijkheden van
burgers en hun organisaties. De verwevenheid daarvan brengt mee dat het bestuursrecht
zich als samenspel van de daarvoor bevoegde personen en instanties ontwikkelt. Bestuursorganen moeten beschikken over een staf die hen in staat stelt de juridische, politieke,
economische en technische dimensies (‘rationaliteiten’, in de woorden van Snellen14) met
elkaar te verbinden. Rechters moeten dit beoordelen, omdat het recht een zorgvuldige
feitenvaststelling en een redelijke afweging vereist. Daarom behoort het tot de juridische
beoordeling dat zij in de procedure de motivering op alle genoemde punten onderzoeken, eventueel ook met inschakeling van deskundigen.Tegelijk echter vindt de juridische
beoordeling haar natuurlijke grens daar, waar het niet langer gaat om de inachtneming
van de eisen die het recht stelt aan de andersoortige beoordelingen.

12 Zie over het onderscheid van ‘grensrechter’ en ‘scheidsrechter’ het Jaarverslag 2000 van de
Raad van State.
13 A.Q.C.Tak, Het Nederlands bestuursprocesrecht in theorie en parktijk, deel II, ’s-Gravenhage:
sdu 2002, onder meer p. 519 en p. 524.
14 I.Th.M. Snellen, Boeiend en geboeid, Ambivalenties en ambities in de bestuurskunde (inaugurele rede Tilburg),Alphen aan den Rijn: Samsom H.D.Tjeenk Willink 1987.
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2.

Beleid en recht

Het rechtscollege dat de naam Centrale Raad van Beroep heeft gekregen, zou volgens
het oorspronkelijke, in mei 1901 onder verantwoordelijkheid van minister van Justitie
P.W.A. Cort van der Linden ingediende wetsvoorstel ‘Administratief Gerechtshof ’ heten,
met als taak het hoger beroep tegen de uitspraken van de raden van beroep te behandelen
in geschillen over de toepassing van de Ongevallenwet 1901.15 Zoals uit die naam al
blijkt, was destijds de gedachte dat aan dit college “geleidelijk de rechtspraak ook in andere
administratief-rechtelijke twistgedingen kan worden opgedragen”16. Cort van der Lindens
opvolger J.A. Loeff wilde echter niet anticiperen op de door hem gewenste algemene
regeling van de administratieve rechtspraak. In het gewijzigde wetsontwerp, dat leidde tot
de Beroepswet van 8 december 1902, Stb. 208, kreeg de hoger-beroeprechter de naam
‘centralen raad van beroep’17, en daarbij is het sindsdien gebleven, niettegenstaande de
voortgaande taakuitbreiding in de sfeer van de sociale zekerheid, het burgerlijk en militair
ambtenarenrecht, de studiefinanciering en laatstelijk vergoedingsregelingen voor vervolgden. Een eveneens onder verantwoordelijkheid van Loeff ingediend wetsontwerp ter
instelling van algemene administratieve rechtspraak18 – op te dragen aan administratieve
kamers van de colleges behorende tot de gewone rechterlijke macht – kreeg na kritiek
van A.A.H. Struycken onvoldoende steun, maar bleef aanhangig en werd pas in 1937
ingetrokken. De op 1 januari 1994 in werking getreden regeling van de bestuursrechtspraak bij de rechtbanken in de Algemene wet bestuursrecht vertoont in veel opzichten
gelijkenis met de opzet die Loeff voor ogen stond. Een belangrijk verschil is intussen dat
de hoogste instantie niet wordt gevormd door de gerechtshoven, met cassatieberoep bij
de Hoge Raad, maar door de Afdeling bestuursrechtspraak of een gespecialiseerd college
– de Centrale Raad van Beroep casu quo het College van Beroep voor het bedrijfsleven –
die aldus tezamen de rol van administratief hooggerechtshof vervullen.
Het in 1905 onder verantwoordelijkheid van minister van Justitie J.A. Loeff ingediende
ontwerp van een Wetboek van Administratieve Rechtsvordering bevatte in artikel 184
een regeling voor de verhouding tussen rechter en bestuur:
“Indien het gerecht een besluit onwettig verklaart, veroordeelt het, met eerbiediging van het vrije goedvinden der administratie, den verdediger om te
besluiten, hetgeen deze ingevolge het publieke recht besluiten moet.
Indien het vrije goedvinden der administratie ten aanzien van het besluit, tot
het nemen waarvan de verdediger veroordeeld worden moet, volstrekt uitgesloten is, kan de rechter in de plaats van den verdediger, dit besluit in zijne uitspraak vaststellen.”19

15
16
17
18
19

Kamerstukken II 1900/01, 236, nr. 2, artikel 1.
Aldus de memorie van toelichting, Kamerstukken II 1900/01, 236, nr. 3, p. 15.
Kamerstukken II 1901/02, 78, nrs. 1-3.
Geconcipieerd door niemand minder dan J.Ph. Suyling; Kamerstukken II 1904/05, 159, nrs. 1-8.
Kamerstukken II 1904/05, 159, nr. 2.
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Ook uit de toelichting blijkt dat het waken voor wetsschennis als hoofdtaak van de administratieve rechter werd beschouwd.20
De afbakening van de verantwoordelijkheid van het bestuur en die van de rechter heeft
sinds de 19de eeuw onophoudelijk de gemoederen beziggehouden. Uitentreuren is herhaald dat “de rechter niet op de stoel van het bestuur moet gaan zitten”.21 Het grondpatroon van alle discussies is dat hun verantwoordelijkheden moeten worden gescheiden,
onder erkenning dat bij de uitoefening van discretionaire bevoegdheden en de uitleg van
vage rechtsbegrippen de beoordeling door de rechter die door het bestuur kan corrigeren. Meestal ziet men dit als complementaire rollen, maar Brenninkmeijer ziet er – minder harmonieus – “een verdeling van de macht” in die leidt tot “concurrente besluitvorming”22. Hij bestrijdt dat rechtspraak – in het bijzonder “de rechtsvormende taak van de
rechter” – “herleid kan worden tot democratie: rechtsstaat en democratie hebben een verschillende wortel.”23
Pogingen om een overtuigende afbakening tussen rechter en bestuur aan te geven, verwijzen vrijwel altijd naar de wetgeving en haar systematiek. Ook de aangehaalde bepaling
uit 1904 deed dit: als de wet een discretionaire bevoegdheid toekent, dan impliceert dit
– zo is de redenering – dat zij het bestuursorgaan ‘ruimte’ wil geven om het beslissende
woord te spreken. In latere theorievorming verschoof het accent in de theorievorming
over de rechtspraak van de wettelijke kaders van het besluit naar de rechtsbetrekking die
door dit besluit mee wordt bepaald.24 Vegting stelde het concept van de “administratieve
rechtsbetrekking” reeds centraal25, en in zijn Algemeen deel behandelde A.M. Donner “de
betrekkingen waarin het bestuur de bestuurde ontmoet (…) als rechtsbetrekkingen”26.
H.D. van Wijk wees er vanaf de eerste druk van zijn “Hoofdstukken van Administratief
Recht” op dat de juridische normering van de verhouding tussen bestuur en burger in
fasen verloopt. Hij noemde dat “gelede rechtsvorming”.27 Deze fasering bestaat uit een
reeks die begint met wetten in formele zin en via algemene maatregelen van bestuur,
ministeriële regelingen casu quo decentrale verordeningen, en plannen en/of beleidsregels
uitmondt in besluiten in concreto.

20 Kamerstukken II 1904/05, 159, nr. 3, p. 8.
21 Deze beeldspraak werd reeds in 1928 gebezigd in de memorie van toelichting bij het wetsontwerp dat tot de Ambtenarenwet 1929 heeft geleid (zie Kamerstukken II 1927/28, 392, nr. 3,
p. 19).
22 A.F.M. Brenninkmeijer, De toegang tot de rechter, Een onderzoek naar de betekenis van
onafhankelijke rechtspraak in een democratische rechtsstaat (diss.Tilburg), Zwolle:W.E.J.Tjeenk
Willink 1987, p. 149.
23 A.w., p. 148.
24 Rechtsstaat en beleid, Een keuze uit het werk van mr. E.M.H. Hirsch Ballin, Zwolle: W.E.J.
Tjeenk Willink 1991, p. 264.
25 Het algemeen Nederlands administratiefrecht, delen I-II, Alphen aan den Rijn: Samsom 19541957.
26 Algemeen deel van het Nederlands bestuursrecht, 5de druk, Alphen aan den Rijn: Samsom
1987, p. 211.
27 ’s-Gravenhage:VUGA 1969, p. 41.
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Beide benaderingen zijn met elkaar verbonden in de theoretische grondslagen van de
Algemene wet bestuursrecht. Daaraan ligt immers de gedachte ten grondslag dat de relatie tussen bestuur en burger als een rechtsbetrekking moet worden gezien. In de memorie
van toelichting wordt gesproken van “een rechtsbetrekking weliswaar tussen naar hun
aard verschillende partijen – omdat het bestuur het algemene belang vertegenwoordigt en
daarbij dienstbaar is aan de uitvoering van democratisch genomen besluiten, terwijl de
wederpartij een individueel belang naar eigen inzicht mag behartigen –, maar toch een
rechtsbetrekking waarin beide partijen in een wederkerige relatie staan, zodat zij rekening
moeten houden met de positie en de belangen van de andere partij.”28
In deze synthese van ‘rechtsbetrekking’ en ‘gelede rechtsvorming’ is de nadruk komen te
liggen op de dynamiek van besluitvormingsprocessen in het bestuursrecht. De rol van het
bestuur verschilt al naar gelang de fase in het besluitvormingsproces, terwijl in de loop
daarvan de rechtspositie van de burger vastere contouren krijgt. De rechter beschermt de
rechtspositie van de burger in de mate waarin de ontwikkeling van de rechtsbetrekking
dit indiceert. Als een beleidsregel uitdrukkelijk gewicht aan belangen van burgers heeft
toegekend, kunnen deze bijvoorbeeld minder snel ter zijde worden gesteld. Voorts kan
een eenmaal genomen besluit niet zonder meer in dezelfde omstandigheden worden
ingetrokken als waarin het nemen ervan geweigerd had kunnen worden.
De vrij algemeen aanvaarde gedachte dat de omvang van de taak van de rechter complementair is aan de wettelijke beleidsvrijheid van het bestuur, vindt ook uitdrukking in de
differentiatie van rechtsbescherming naar gelang van het type besluit. Besluiten in concrete gevallen zijn in beginsel vatbaar voor bezwaar en beroep in twee instanties. Beleidsregels kunnen alleen indirect door de rechter worden getoetst, maar binden volgens artikel 4:84 Awb niet onder alle omstandigheden in het concrete geval. Afgezien van enige
specifieke uitzonderingen (zie bijvoorbeeld artikel 82 van de Elektriciteitswet 1998) kunnen algemeen verbindende voorschriften slechts in geval daarin een regel van hoger recht
is geschonden indirect, dat wil zeggen bij de toepassing ervan, door de bestuursrechter op
hun verbindendheid worden beoordeeld (artikel 8:2 Awb).29
De structuur van de rechtsbescherming was – althans voor een deel – op verschillen in de
typen besluiten geënt. Niet veel meer dan een kwart eeuw geleden werd nog de opvatting verdedigd dat rechtsbescherming ten aanzien van gebonden besluiten beter aan de
onafhankelijke rechter kon worden toevertrouwd, terwijl ‘rechtsbescherming’ inzake de
uitoefening van discretionaire bevoegdheden beter door de administratie zelf in hoger
beroep kon worden geboden.30 Met name ten aanzien van milieuvergunningen, besluiten

28 Kamerstukken 1988/89, 21 221, nr. 3, p. 12.
29 R.M. van Male, Rechter en bestuurswetgeving, Beroep tegen door bestuursorganen vastgestelde algemeen verbindende voorschriften en toetsing daarvan aan ongeschreven recht in
rechtsvergelijkend perspectief (diss. Tilburg), Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1988, p. 285-287.
Een bij amendement tot stand gekomen bepaling in de Awb die ertoe strekte na een overgangsperiode beroep tegen beleidsregels en algemeen verbindende voorschriften in te voeren,
is bij Wet van 24 december 1998, Stb. 738, op sterk water gezet.
30 Zie mijn bijdrage “Arob-beroep en beroep op de Kroon”, in:Ars Aequi jg. 30 (1981), p. 490-496.
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over plaatsing van scholen op het scholenplan en bestemmingsplannen (maar ook inzake
vrijstellingen van militaire dienst) werd tot in de jaren ’80 van de vorige eeuw vastgehouden aan beroep op de Kroon.
Deze – Europees bezien – buitenissig geworden opvatting is na het Benthem-arrest van
het Europese Hof voor de Rechten van de Mens van 23 oktober 1985 (AB 1986, 1) in
de zaak-Benthem verlaten. De inwerkingtreding van de Algemene wet bestuursrecht met
een uniforme regeling van het bestuursprocesrecht op 1 januari 1994 maakte goeddeels
een einde aan de slechts historisch bepaalde verschillen in toetsingskaders voor bestuursbesluiten. Met de intrekking van de Tijdelijke wet Kroongeschillen werden de laatste restanten van het vroeger als alternatief voor rechtspraak bedoelde beroep op de Kroon
opgeruimd, en de voorheen bestaande diversiteit van procesrechtelijke regels en opvattingen omtrent ongeschreven algemene beginselen van behoorlijk bestuur maakte plaats voor
een voor alle bestuursrechters geldende wettelijke regeling.Voortaan werd van de bestuursrechter verwacht dat hij zelf al naar gelang de aard van het besluit en de juridische kaders
daarvan de aard en intensiteit van zijn toetsing kan afmeten.
De Nederlandse bestuursrechtspraak heeft in dit spanningsveld haar weg gevonden, al is
er van tijd tot tijd kritiek: soms van bestuurders die menen dat ze teveel voor de voeten
worden gelopen,31 soms van commentatoren die menen dat het bestuur te vaak de hand
boven het hoofd wordt gehouden.32 Het wegvallen van de historisch bepaalde verschillen
in rechtsgang heeft intussen de reële verscheidenheid in het bestuursrecht beter zichtbaar
gemaakt.Voor een deel heeft deze verscheidenheid te maken met het feit dat de bestuursrechtspraak in hoogste ressort verdeeld is gebleven over – afgezien van enkele specifieke
categorieën zaken – vijf colleges, te weten de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad
van State, de Centrale Raad van Beroep, het College van Beroep voor het bedrijfsleven,
de Hoge Raad (Derde Kamer) en het Gerechtshof te Leeuwarden (inzake de administratiefrechtelijke handhaving van verkeersvoorschriften). Er zijn inderdaad verschillen in
wijze en stijl van behandeling die alleen te verklaren zijn uit uiteenlopende tradities.
Anderzijds zijn er echter ook verschillen die – zoals Loeb naar voren brengt in zijn NJVpreadvies van 1997 – worden “bepaald door de materie zelf, met name de aard van het
bestuur, waar het om gaat.”33 De belastingrechtspraak en de sociale-zekerheidsrechtspraak
hebben beide betrekking hebben op in grote aantallen genomen, doorgaans sterk gebonden financiële besluiten. Toch verschilt – zo betoogt Loeb – de wijze waarop de rechter
de feiten vaststelt, sterk. In de belastingrechtspraak is de rechter zeer vaak lijdelijk, terwijl
de Centrale Raad van Beroep, die vaak te maken heeft veel minder weerbare justitiabe-

31 Zie bijvoorbeeld Bestuur in geding, Rapport van de werkgroep inzake terugdringing van de
juridisering van het openbaar bestuur onder voorzitterschap van de toenmalige Commissaris
der Koningin in Noord-Holland, J.A. van Kemenade, gepubliceerd in november 1997.
32 Zie bijvoorbeeld A.Q.C.Tak, a.w., deel II, p. 524, die meent dat “de ‘rechtspraak’ van de Raad
van State” niet “getuigt van veel gevoel voor de individuele rechtsbescherming”. Vgl. over
deze discussie A.T. Marseille, Bestuurs(proces)recht, in:Ars Aequi Katern 2002, p. 4604 e.v..
33 R.W.L. Loeb, Appèl op maat, p, 7, in: Beroep in herziening, Handelingen Nederlandse
Juristen-Vereniging, jg. 127, 1997-I, Deventer:W.E.J.Tjeenk Willink 1997, p. 1-59.
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len, werk maakt van eigenstandig feitenonderzoek.34 Nog groter zijn de verschillen tussen
deze takken van het bestuursrecht en het ordenende bestuursrecht. “Dat bestuursrecht
richt zich tot bestuursorganen met een eigen politiek mandaat en voorziet in een scala
van met een grote mate van beoordelings- en/of beleidsvrijheid uit te oefenen bevoegdheden.” In het bijzonder wijst Loeb op de “veelsoortige en veelal tegenstrijdige deelbelangen van het algemeen belang, groepsbelangen en individuele belangen”, waardoor het
bestuur hier “steeds een politieke component heeft, die vrijwel ontbreekt in het fiscale
bestuursrecht en in het sociaal-zekerheidsrecht, omdat de politieke besluitvorming daar in
de wetgeving is neergelegd.”35 Een waterscheiding is dit intussen niet. Bijvoorbeeld bij de
toepassing van de Wet voorzieningen gehandicapten hebben colleges van burgemeester
en wethouders binnen de kaders van de door artikel 2 van die wet geëiste verordeningen
nog vaak beleidsruimte.
Het hier bedoelde verschil heeft scherpere contouren gekregen sinds besluiten die tot in
het recente verleden alleen geschikt werden geacht voor administratief beroep, onder de
bevoegdheid van de bestuursrechter vallen, bijvoorbeeld milieuvergunningen en (de goedkeuring van) bestemmingsplannen. In de bestuursrechtspraak wordt de beslissingsruimte
die wetten aan het bestuur laten, de laatste jaren – overeenkomstig een door W. Duk ontwikkelde benadering – onderscheiden in beoordelingsruimte en beleidsruimte.36
Beoordelingsruimte is er als de wet aan een bestuursorgaan – expliciet of impliciet –
overlaat, “zelfstandig en in beginsel met uitsluiting van ieder ander – te beoordelen of de
voorwaarden voor rechtmatige uitoefening van een van zijn bevoegdheden in concreto
zijn vervuld.”37 Deze beoordelingsvrijheid kan blijken uit een uitdrukkelijke clausulering
zoals ‘ter beoordeling van …’, soms ook uit een in algemene termen vervatte doelclausule,
bijvoorbeeld ‘ter handhaving van de openbare orde’. De strekking van zo’n bepaling is dat
de materiële beoordeling omtrent de toepassingsconditie van een bevoegdheid aan het
bestuursorgaan is gelaten. Een evident onredelijk oordeel daarover behoeft echter niet door
de rechter te worden gerespecteerd.38
Beleidsruimte kan worden gebruikt als – eventueel op basis van het gebruik van beoordelingsruimte – de wettelijke regeling aan een bestuursorgaan overlaat om al dan niet (en
eventueel ook in een bepaalde mate of vorm) een bevoegdheid uit te oefenen.39 De
toetsende rechter moet dan de redelijkheid en consistentie van het beleidsoordeel beoordelen. Artikel 3:4, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht brengt de toetsing van
de waardering van de betrokken conflicterende belangen tot uitdrukking in een formule
met een ogenschijnlijk overbodige ontkenning: “De voor een of meer belanghebbenden

34 A.w., p. 8.
35 A.w., p. 9.
36 W. Duk, Recht en slecht, Beginselen van een algemene rechtsleer, Nijmegen: Ars Aequi Libri
1999, p. 191-199.
37 A.w., p. 191.
38 A.w., p. 192-193.
39 A.w., p. 194.
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nadelige gevolgen van een besluit mogen niet onevenredig zijn in verhouding tot de met
het besluit te dienen doelen.” De ontkenning wil duidelijk maken dat de rechter op grond
van dit artikel niet zelf de redelijkheid kan vaststellen, maar alleen de gebleken onredelijkheid kan veroordelen.
De grondgedachte achter deze schematisering is van staatsrechtelijke aard. Het is nuttig
die te expliciteren: waar het gaat om de waardering van tegengestelde belangen ten
opzichte van elkaar, is in beginsel het democratisch gelegitimeerde politieke inzicht maatgevend; de rechter moet zich dan beperken tot een toetsing van zorgvuldigheid en redelijkheid. Waar echter de wetgever zich over de betrokken belangen heeft uitgesproken, is
de rechter geroepen zijn rechten-beschermende taak onverkort te vervullen. Maar is met
deze tweedeling het bestuursrecht in een democratische rechtsstaat werkelijk adequaat
beschreven?
3.

Technische rationaliteit – bestuurlijke professionaliteit

De zojuist geschetste tweedelende theorie lijkt te kloppen als een bus. Ze harmonieert de
rechterlijke onafhankelijkheid ook met het gezag van de democratische politieke wilsvorming. Waar en wanneer belangentegenstellingen politiek beoordeeld moeten worden,
respecteert de rechter dit in beginsel; als de uitkomsten van deze beoordeling (afweging)
eenmaal in wetten zijn neergelegd, is hij daaraan in beginsel zelfs gebonden. Door deze
binding te aanvaarden en op de grondslag van het geldende recht recht te spreken, is de
rechter ook ervan verzekerd dat aan de voorwaarden voor zijn onafhankelijkheid wordt
voldaan.
Intussen vinden niet alle juristen dat een rechter eerbiedig ter zijde moet gaan staan als de
wet aan een bestuursorgaan een discretionaire bevoegdheid toekent. Daarbij wordt erop
gewezen dat de besluitvorming vaak nauwelijks politiek wordt ‘aangestuurd’. Het zou
trouwens ook helemaal niet wenselijk zijn als – zodra de wet ruimte laat – ambtenaren
‘namens de verantwoordelijke minister’ politiek op de vierkante centimeter zouden willen bedrijven. Er is zeker geen reden, landen te benijden waar de gekozen bestuurders het
tot hun taak rekenen de belangenafweging inzake de verlening van vergunningen persoonlijk van geval tot geval te verrichten.40
Een der deugden van de bureaucratie is de onbaatzuchtige en onpartijdige beslissing in
concrete gevallen. Tot de kenmerken van het Berufsbeamtentum behoort – aldus de klassieke beschouwing hierover van Max Weber – de zakelijkheid van professionele besluitvorming: “Die Amtstätigkeit (…) setzt normalerweise eine eingehende Fachschulung voraus. (…)
Die Amtsführung der Beamten erfolgt nach generellen, mehr oder weniger festen und mehr oder
weniger erschöpfenden, erlernbaren Regeln.”41 Dit is, merk ik terzijde op, geen verheerlijking

40 Zie het op verscheidene plaatsen in het Caribische gebied nog steeds actuele proefschrift van
Ank Klomp, Politics on Bonaire: An anthropological study, Assen / Maastricht :Van Gorcum
[etc.], 1986.
41 Wirtschaft und Gesellschaft, Grundriss der verstehenden Soziologie (oorspronkelijke uitgave
1922),Tübingen: J.C.B. Mohr (Paul Siebeck) 1980, p. 552.
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van eigengereid ambtelijk beslissen. Tot een juiste ordening van de politiek-ambtelijke
relaties behoort dat ambtenaren kunnen en daadwerkelijk willen aanvaarden dat de richting van het beleid door de politiek verantwoordelijken wordt bepaald en kan worden
gewijzigd. Dat is vaak wel, maar niet altijd het geval.Tot die juiste ordening behoort echter ook dat de politiek verantwoordelijke bestuurder vermijdt in concrete gevallen, die in
zorgvuldige ambtelijke besluitvorming kunnen worden beslist, ten koste van de gelijke
behandeling van gelijke gevallen te interveniëren. Het fenomeen van het doen van een
‘goed woordje’ voor iemands zaak, stelt die gedragsnorm regelmatig op de proef.
Hoewel de waarde van de professioneel-ambtelijke beoordeling niet nieuw is, beijverde
men zich tot in het recente verleden om de schijn op te houden dat in het concrete geval
op grond van een discretionaire bevoegdheid namens (dus in mandaat) en in de geest van
de minister, het college van burgemeester en wethouders of een ander bestuursorgaan
werd beslist – alsof de democratisch gelegitimeerde politici het zelf zo hadden uitgemaakt. De toetsende rechter moest dan vooral niet op de ‘stoel’ van de (door zijn ambtenaar gerepresenteerde) politiek verantwoordelijke gaan zitten. Bezwaar en administratief
beroep pasten in deze visie op de besluitvorming zo goed, omdat de politiek verantwoordelijke bestuurders – daar waar de ambtenaar tekort was geschoten in het namens hen
afwegen – in een (meer) directe betrokkenheid een herkansing kregen.
In de laatste jaren van de vorige eeuw heeft echter een andere benadering van het openbaar bestuur ingang gevonden. De sinds de jaren ’80 gesignaleerde overbelasting van de
democratie heeft duidelijk gemaakt dat de politieke verantwoordelijkheid voor veel beslissingen met beoordelingsvrijheid geen reële inhoud kàn hebben. Daarom (of mede daarom) is sinds die tijd de vervulling van bestuurstaken op verschillende manieren ‘op
afstand van de politiek geplaatst’. Het gaat hier om:
1. Toedeling van taken aan agentschappen en zelfstandige bestuursorganen, waarbij een
(beperkte) politieke aanwijzingsbevoegdheid is blijven bestaan.
2. Overheveling van taken naar non-gouvernementele organisaties, bijvoorbeeld door
privatisering. (Dit laatste kan zich ten aanzien van de sociale zekerheid in de toekomst
nog sterker doen gevoelen, met name ten aanzien van de ziektekostenverzekering).
3. Decentralisatie van de uitvoering van “nationale” taken, bijvoorbeeld op het gebied
van het milieurecht.
Kern hiervan is dat het piramidaal-hiërarchische organisatiemodel van het bestuur niet
langer algemeen toepasbaar werd geacht. Ministeries maar ook andere overheidsorganisaties, zoals gemeenten, brachten een scheiding aan tussen beleid en uitvoering. De beleidsafdelingen kregen taken zoals het voorbereiden van de te volgen strategie, het verwerken
en analyseren van beleidsinformatie, opstellen van wetgeving en richtlijnen, en de toedeling van middelen voor de uitvoering van het beleid. Zelfstandige bestuursorganen kregen onder meer de bevoegdheid in concrete gevallen bindende besluiten te nemen.Vaak
werd daarbij de vorm behouden dat deze besluiten in mandaat, dus bijvoorbeeld namens
de minister, worden genomen. In andere gevallen werd de uitvoering ook formeel buiten
het bereik van de politiek geplaatst, behoudens slechts zelden toegepaste bevoegdheden
tot het geven van aanwijzingen. Aan ‘zelfstandige bestuursorganen’ werd bijvoorbeeld
opgedragen om met inachtneming van wetgeving en eventuele richtlijnen in eigen beheer
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en op eigen naam de discretionaire bestuursbevoegdheid uit te oefenen.42 Voor sommige
onderwerpen (bijvoorbeeld het mededingingstoezicht) werd een vergaande depolitisering
wenselijk gevonden, zozeer zelfs dat hier welhaast onafhankelijke staatsorganen met een
bestuurlijke taak zijn ontstaan. Onder meer in adviezen van de Raad van State is gewezen
op de spanning met het staatsrechtelijke uitgangspunt dat voor elke bevoegdheid op een
of andere manier verantwoording moet worden afgelegd.43 Zo kan ook worden gewezen
op de inschakeling van provincies, gemeenten en andere publiekrechtelijke lichamen in
medebewind voor de uitvoering van “rijksbeleid’.44
Het loslaten van de – vaak als ‘fictief ’ gekwalificeerde – politieke zeggenschap over het
nemen van concrete besluiten ter uitoefening van een discretionaire bevoegdheid zou in
het dichotome denken over politiek en recht tot een gezagsvacuüm hebben geleid.Van de
rechter mag niet worden verwacht dat hij – als ware hij een in administratief beroep oordelend orgaan – zulke buiten (reële) politieke verantwoordelijkheid om genomen besluiten ‘volledig’ – dat wil zeggen ook anders dan aan juridische criteria – toetst.
Dat hoeft ook niet. Het uitoefenen van discretionaire bevoegdheden richt zich vaak naar
richtlijnen of andere beleidsregels, uitgevaardigd door het bestuursorgaan dat – democratisch gelegitimeerd – voor het beleid verantwoordelijk is. De inachtneming daarvan,
voorzover zich geen bijzonder geval voordoet, kan door de rechter worden beoordeeld.
Binnen dat kader komt het vooral op de bestuurlijke kwaliteit en professionaliteit van de
dienst aan. De rechter zou kunnen redeneren dat de – inzake het beleid vereiste – ‘marginaliteit’ van de toetsing nu overboord kan worden gezet, omdat het alleen maar gaat om
de vaststelling van de feiten; om beoordelingsruimte of beleidsruimte kan het hier niet
gaan. In feite gaat het hier echter om een dimensie van de beslissingen die noch het recht
als zodanig, noch de politieke waarderingen betreft, maar de harde kern van de besluit-

42 Daarover meldt www.overheid.nl/info/zelfstbor.html: “Soms wil men bepaalde uitvoeringstaken juist op enige afstand plaatsen van de politieke verantwoordelijkheid van de minister.
Dit is met name het geval wanneer het gaat om de toepassing van strikte voorschriften in een
groot aantal individuele gevallen of wanneer de inbreng gewenst is van onafhankelijke deskundigen of van direct betrokkenen. Het kan hierbij onder meer gaan om het uitvoeren van
kwaliteitscontrole, het verlenen van vergunningen of subsidies of het houden van toezicht op
de uitvoering van voorschriften.”
43 Over het wetsvoorstel tot wijziging van de Mededingingswet inzake de omvorming van de
NMA tot een zelfstandig bestuursorgaan merkte de Raad op:“Deze benadering in de memorie van toelichting gaat ervan uit dat mededinging, markt en marktordening objectieve, technische concepten zijn, waarvan invulling, normering en afbakening binnen het door de wet
en de Europese regelgeving gestelde kader, duidelijk en ondubbelzinnig zijn, zodat zij zich
lenen voor een politiek-neutrale, onafhankelijke uitvoering die los van politieke verantwoording kan functioneren. Zou dit niet zo zijn dan zou de voorgestelde verzelfstandiging immers
kunnen inhouden dat de zeggenschap over een mechanisme dat bepalend is voor de maatschappelijke ontwikkeling en de afweging van economische baten en maatschappelijke lasten,
eenzijdig wordt ingevuld terwijl de democratische verantwoording daarover wordt beperkt en
verschraalt” (Kamerstukken II 2000/01, 27 639, B, p. 2).
44 Het gaat intussen te ver, de politieke dimensie geheel afwezig te achten en de betrokken organen tot onafhankelijke staatsorganen te verheffen.
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vorming: de vaststelling van de feiten. De ‘technische rationaliteit’ waarmee dit geschiedt,
is – zoals in paragraaf 1 van deze bijdrage werd betoogd – wel degelijk toetsbaar op
grond van criteria zoals de door artikel 3:2 Algemene wet bestuursrecht vereiste deugdelijkheid van de vaststelling van feiten en belangen. Een redelijke verdeling van de bestuursprocesrechtelijke bewijslast – vaak aangeduid met ‘aannemelijk maken’ – en de mogelijkheid deskundigen in te schakelen, zoals medici in het sociale-zekerheidsrecht en de
Stichting advisering bestuursrechtspraak in het ruimtelijke bestuursrecht, maken deze taak
voor de rechter uitvoerbaar.
Er is dus méér in bestuursrechtelijke beslissingen en de toetsing daarvan aan de orde dan
recht en politiek. Inmiddels is deze wijze van toetsing gevestigde praktijk. Als de wetgeving aan een bestuursorgaan een discretionaire bevoegdheid heeft toegekend, wordt dat
in de rechtspraak gerespecteerd. Anders dan in het tweedelende denkschema van recht en
politiek moest worden aangenomen, is er echter een ‘tertium’. Deze betreft namelijk – in
de termen van Snellen – de technische rationaliteit, die naast de juridische en politieke
rationaliteit (en de economische rationaliteit) een plaats heeft in besluitvormingsprocessen. Bij bepaalde verzelfstandigde onderdelen van de overheid – zoals de autoriteiten die
toezien op de naleving van het mededingingsrecht en het mediarecht (NMA, OPTA,
Commissariaat voor de Media) – is er zelfs sprake van een situatie waarin de politieke
dimensie nog maar beperkt aanwezig is. De nadruk valt op hun onafhankelijke, ter zake
kundige beoordeling van feiten en belangen.
De hieraan te verbinden conclusies voeren ons naar het constitutionele uitgangspunt
terug: de rechterlijke macht is wel onafhankelijk ten opzichte van de andere machten van
de staat, maar ze is niet van Mars. De bevoegdheid van de rechter veronderstelt het
bestaan van een staatsverband en zoals voor elk staatsorgaan, is het ook voor de rechter
passend de eigen plaats in het staatsbestel te aanvaarden. Voor de bestuursrechter maakt
het verschil of hij te maken heeft met een politieke toekenning van gewicht aan tegengestelde belangen, een vakkundige inschatting van gevolgen, of een op de zorgvuldigheid te
beoordelen toepassing. In een ‘zich ontwikkelende rechtsbetrekking’ tussen bestuursorgaan en burger spelen besluiten een rol die zich onderscheiden naar gelang van de fase
waarin de besluitvorming zich bevindt. Intussen geldt voor deze besluiten evenals voor de
toepassing van een hardheidsclausule in het sociale-zekerheidsrecht dat – ook al draagt de
wet aan het bestuursorgaan op een nadere beoordeling te verrichten – het bestuur daardoor niet in een juridisch vacuüm terechtkomt. “Integendeel, het bestuursorgaan moet
dan nagaan welke (nadere) beslissing het beste past binnen de opgedragen taak. Daarbij
blijft het bestuursorgaan gebonden aan rechtsbeginselen, waaronder de algemene beginselen van behoorlijk bestuur.”45

45 Rechtsstaat en beleid (a.w.), p. 209-210.
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4.

Rechtspraak in een polycentrische publieke orde46

Bestuur en rechtspraak waren tot in de tijd van de Republiek der Verenigde Nederlanden
niet onafhankelijk van elkaar.47 De vrijheid-waarborgende rol van de rechtspraak is nadien
constitutioneel vernuftig toevertrouwd aan een organisatie met een hiërarchische structuur die in een soort van Siamees tweelingschap verbonden is met de politiek-juridische
hiërarchie. De hoogste rechterlijke colleges kwijten zich van hun verantwoordelijkheid
door hun uitspraken publiekelijk met verwijzing naar recht en wet te motiveren, en de
wetgevende macht vertrouwt erop dat de hoogste rechterlijke colleges – waarvoor een
bijzondere benoemingsprocedure geldt – de democratisch gelegitimeerde wet niet zullen
verzetten.
Deze hiërarchisch gestructureerde eenheid van recht en beleid heeft berust op de veronderstelling dat de maatschappelijke verhoudingen een overzienbaar geheel vormen. Dit
nu kan onmogelijk nog worden volgehouden. Kennisgebieden, productieprocessen, culturen en levenswijzen laten een zo grote verscheidenheid zien dat niemand ze nog in hun
samenhang kan overzien. Recht en beleid kunnen ook niet pretenderen de desbetreffende
relaties en activiteiten te reguleren. Hoogstens kunnen ze nog corrigerend en bijsturend
werken waar het ene ‘subsysteem’ het andere in de weg zit. De wetgeving laat – noodgedwongen of uit principe – normering van die subsystemen achterwege (positief gezegd:
erkent hun autonomie en hun vermogen tot ‘zelfsturing’). In plaats daarvan worden normen vastgesteld aan de ‘grens’ van de subsystemen, bijvoorbeeld normen betreffende
emissies, arbeidsvoorwaarden en klachtprocedures. Specialistische organen (inspecties, toezichthoudende instanties zoals NMa en OPTA, en tuchtcolleges) treden corrigerend op
bij een voor anderen hinderlijke fall-out.
Een vergelijkbaar patroon manifesteert zich in de rechtspraak. De samenhang van het
recht kan niet langer het product zijn van de coördinerende rechtspraak door een juridische Atlas-figuur die de hele wereld van een rechtsstelsel op zijn schouders draagt.
Samenhang is integendeel het werk van vele handen die vanuit een of ander specialistisch
gezichtspunt bijdragen aan de betrouwbaarheid van de rechtspleging. Jurisprudentie van
colleges zoals de ondernemingskamer van het Amsterdamse gerechtshof en het College
van Beroep voor het bedrijfsleven doet niet af aan de rechtseenheid, maar maakt deze
juist mogelijk. Alleen zo kunnen andere rechterlijke colleges zich erin ‘specialiseren’ de
algemene leerstukken te duiden en te ontwikkelen. Niet een omhoog stuwen van zaken
waarin een ‘hogere’ rechter (misschien) anders beslist dan de ‘lagere’ rechter, maar alleen
een zinvolle taakverdeling kan leiden tot onderlinge afstemming en eenheid van rechtspraak. Het hiërarchische coördinatiemodel wordt aldus afgelost door een netwerk: al naar
gelang het onderwerp is er een ankerplaats van richtinggevende jurisprudentie.

46 Een gedeelte van deze paragraaf is gebaseerd op mijn bijdrage “Eenheid en veelheid van
rechtspraak”, in:Trema,Tijdschrift voor de rechterlijke macht, 2001, nr. 6 (juni), pp. 263-264.
47 Vgl. J.Ph. De Monté verLoren / J.E. Spruit, Hoofdlijnen uit de ontwikkeling der rechterlijke
organisatie in de Noordelijke Nederlanden tot de Bataafse omwenteling, 7de druk, Deventer:
Kluwer 2000, o.a. p. 274-275, p. 300.
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Europeanisering en internationalisering hebben het hiërarchische model ook nog in
ander opzicht aangetast. Het grensoverschrijdende karakter van veel (rechts)betrekkingen
zet hoge rechterlijke colleges van afzonderlijke staten, beperkt als zij zijn tot de jurisdictie
van hun eigen staat, feitelijk buitenspel. De Haagse Conferentie voor Internationaal
Privaatrecht was een vroege poging het ontbreken van een internationale rechterlijke
hiërarchie te compenseren met eenheid van doctrine en wetgeving via verdragen. De
vorming van de Europese Gemeenschappen maakte het nodig een stap verder te gaan:
niet door de nationale rechterlijke organisaties in een Europese hiërarchie in te passen,
maar door een college te vormen – het Hof van Justitie te Luxemburg – dat als specialisme
heeft, in prejudiciële procedures eenheid in de uitleg van het Europese recht te bewerkstelligen. Het Europese Hof voor de Rechten van de Mens is evenmin een vierde rechterlijke instantie, maar een in de garantie van fundamentele rechten en vrijheden ‘gespecialiseerd’ college.
Rechtsstelsels blijken dus in onze tijd te kunnen (of moeten) functioneren op een andere
basis dan die van juridische en rechterlijke hiërarchie. Meer en meer nemen zij de
gedaante aan van netwerken waarbinnen het waken voor eenheid en kwaliteit van rechtspraak al naar gelang onderwerp of gezichtspunt op verschillende plaatsen is verankerd.
Ook op het gebied van het internationale recht manifesteert zich deze ontwikkeling,
zeker nu interne en internationale verhoudingen steeds meer met elkaar verstrengeld
raken. Het Internationale Gerechtshof heeft in het afgelopen decennium aan gezag en
praktische betekenis gewonnen, doordat leden van de internationale gemeenschap zich
voor belangrijke strijdpunten tot het Hof wendden.Tegelijk echter ontstonden rechterlijke
colleges met bevoegdheden voor bepaalde soorten zaken, zoals het Zeerechttribunaal in
Hamburg en de Tribunalen voor het vroegere Joegoslavië en Rwanda. Ook het Dispute
Settlement System van de World Trade Organization vervult een quasi-rechterlijke functie. Als correctie op de eenzijdige nadruk op vrije handel in WTO-verband, zal de
komende jaren wellicht een geschillenbeslechtingssyteem in het belang van milieu en
arbeidsomstandigheden van de grond komen. Eenheid en veelheid van rechtspraak sluiten
elkaar immers ook daar niet uit.
Onafhankelijke geschillenbeslechting, vaak – maar niet altijd – in de vorm van rechtspraak, speelt een belangrijke rol in het aanvaardbaar maken en houden van deze spreiding van publieke zeggenschap. Tegelijk blijkt het steeds minder goed mogelijk eenheid
van rechtspraak in een hiërarchisch systeem met een piramidale opbouw te organiseren.48
Rechterlijke colleges vullen elkaar aan in het bewaken van de rechtseenheid.
Een samenspel van rechterlijke instanties die ‘expert’ zijn op een deelgebied, en tegelijk
rekening houden met de speciale rol van andere rechterlijke instanties heeft de toekomst.
Al is er ruimte voor legitieme verscheidenheid van rechtsopvatting, manifest onrecht
moet ook in de context van juridisch polycentrisme wel degelijk aan het licht komen.

48 Vgl. daarover mijn Netwerken van rechtsontwikkeling, preadvies voor de Christen Juristen
Vereniging, Utrecht: Lemma 1999, alsmede François Ost & Michel van de Kerchove, De la
pyramide au réseau? Pour une théorie dialectique du droit, Bruxelles: Facultés universitaires
Saint-Louis 2002.
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5.

Rechtspraak, democratie en vrijheid

De functie van rechtspraak behoort tot de kerntaken van de staat. De ingrijpende veranderingen die de staat in de eeuw sinds de instelling van de Centrale Raad van Beroep
heeft doorgemaakt, doen daaraan niet af, maar hebben wel het beeld van de plaats van
rechtspraak in de rechtsorde veranderd. De staat heeft in die eeuw vele taken ter ondersteuning van het functioneren van de samenleving op zich genomen. De daardoor noodzakelijk geworden intensiteit van het besturen brengt mee dat – binnen wettelijke kaders
en soms ook beleidsregels die door politiek verantwoordelijke organen worden vastgesteld – specialistische diensten en zelfstandige bestuursorganen beslissingsbevoegdheden
met beoordelingsruimte hebben gekregen. Naast het grondrecht op behoorlijke rechtspraak zijn daarom in een bijdetijds grondrechtendocument als het EU-Handvest van de
Grondrechten óók democratie en goed bestuur op het niveau van grondrechten gebracht.49
Juist ten overstaan van een zo intensief verkeer tussen bestuur en burger is de rechtsbescherming onmisbaar als waarborg voor vrijheid en voor de rechtsstatelijke kwaliteit van
het bestuur. De rechter en het bestuur zijn daarmee beide noodzakelijke instituties van de
democratische rechtsstaat en dienen – zonder vervaging van rollen – hun onderscheiden
taken ook als complementair te verstaan. Dit betekent niet dat wat niet juridisch bepaald
is, dus een politieke kwestie is. Ook de in beoordelingsvrijheid begrepen eigen taak van
publieke ambten moet door de rechter worden gerespecteerd, mits bij de feitenvaststelling
de eisen van zorgvuldigheid en motivering in acht zijn genomen.Wanneer deze beoordelingen aan deskundige diensten zijn opgedragen, moet men van goeden huize komen om
ze effectief in rechte te bestrijden, maar wanneer dat gebeurt, zal de rechter – eventueel
na inschakeling van een eigen deskundige – op grond van artikel 3:2 Algemene wet
bestuursrecht of een specifieke wetsbepaling tussenbeide kunnen komen.
De staat kan niet meer worden begrepen als de enkelvoudige hiërarchische publiekrechtelijke structuur – met het model van een pyramide – die het maatschappelijk leven
ordent en bestuurt. Weliswaar vervult de staat belangrijke ordenende functies (op grond
van het ‘ordenende bestuursrecht’), maar daarnaast schrijft hij een veelheid van meer en
minder complexe geïnstitutionaliseerde trade-offs (transacties) voor, of maakt hij deze
mogelijk. Het fiscale bestuursrecht, het sociale-zekerheidsrecht en het ambtenarenrecht
leggen daarvoor de juridische basis en moeten dienovereenkomstig door de bestuursrechter worden gehanteerd. Sommige functies die voorheen door de staat werden vervuld,
overschrijden zijn mogelijkheden of ontsnappen aan zijn bereik. Dit kan zowel leiden tot
een verschuiving naar non-gouvernementele organisaties als tot een opdragen van bevoegdheden aan supra- en internationale organisaties.50 Een hiërarchische opbouw van de
rechtspraak met één rechterlijk toporgaan dat over de eenheid waakt is daardoor (nog
afgezien van schaalproblemen) onmogelijk geworden. Eenheid van rechtspraak is veeleer
het resultaat van een samenspel van verschillende nationale, supranationale en internatio-

49 Zie inzake rechtspraak de artikelen 47-50, inzake de democratische staatsvorm de artikelen
39-40, en inzake het bestuur de artikelen 41-44.
50 Vgl. Saskia Sassen, Globalization and Its Discontents, New York:The New Press 1998, p. 24-25.
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nale rechterlijke organen die ieder op het hun toevertrouwde terrein aan eenheid bijdragen, en op andere terreinen zich richten naar de daartoe aangewezen rechter.
In dit beeld past de eigen rol van de Centrale Raad van Beroep als deskundige bestuursrechter op het gebied van in rechtsbetrekkingen met weinig discretionaire ruimte uitgewerkte terreinen van publiekrecht: het ambtenarenrecht en het sociale-zekerheidsrecht.
De bestuursrechtspraak in sociale-zekerheids- en ambtenarenzaken is terecht steeds gezien
als een tak van rechtspraak die geen ‘puur juridische’ beoordeling vergt, maar ook geen
politiek oordeel. De rechterlijke controle op zorgvuldige vaststelling van de feiten is
meestal de doorslaggevende factor. Het grote belang daarvan in sociale-zekerheidszaken
leidt bij de op dit terrein werkzame rechtscolleges – de rechtbanken en de Centrale Raad
van Beroep – tot een vrij intense toetsing, waarbij conform artikel 8:69 Algemene wet
bestuursrecht dat wat partijen hebben aangevoerd het uitgangspunt vormt.51
De Centrale Raad is in het geheel van de rechterlijke organisatie wel een orgaan apart,
maar hij hangt er niet los bij. De door dit college gepraktiseerde intensiteit van beoordeling is slechts mogelijk doordat hij orgaan is van de Nederlandse staat en zijn rechtsorde
– niet minder dan de instellingen waarvan de besluiten worden getoetst; mocht de privatisering van delen van de sociale zekerheid verder gaan, eerder meer. Het is dan ook
geenszins uitgesloten dat ook in geval van een privaatrechtelijke rechtsvorm voor de
ziektekostenverzekering, de rechtsgang bij de sector bestuursrecht van de rechtbanken en
de Centrale Raad van Beroep in stand zou worden gelaten.
Het is waar dat de bevoegdheden van staatsmachten ten opzichte van elkaar moeten worden afgebakend. Het is echter niet minder waar dat ze elkaars functioneren veronderstellen. Legitimiteit van besluitvorming in een democratische rechtsstaat is niet een eenvoudige kwestie die wordt bepaald door ‘de democratie’ of ‘de onafhankelijke rechter’.
Burgers en hun organisaties spreken zich als vragende partij uit over de behoeften die tot
overheidshandelen aanleiding geven. De democratisch gelegitimeerde politieke beoordeling geeft de doorslag als het gaat om de legaliteit van overheidshandelen. De aan publieke ambten toevertrouwde uitvoering bepaalt de professionele kwaliteit (‘zorgvuldigheid’),
en de rechterlijke toetsing ten slotte bepaalt de rechtmatigheid van genomen besluiten. In
hun samenspel bepalen ze de legitimiteit van wat de staat doet en laat.

51 Volgens Tak (a.w., deel II, p. 365) vat de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State
het object van geding formeel op, en de CRvB materieel.
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15.

Een discussie over de rol van de
Centrale Raad van Beroep
A.F.M. Brenninkmeijer *
G.J.J. Heerma van Voss *

1.

Introductie

Welke factoren hebben bepaald dat de Centrale Raad van Beroep – anders dan bij voorbeeld de raden van beroep en het College van Beroep voor de Studiefinanciering, de
Afdeling rechtspraak en de Afdeling Contentieux van de Raad van State1 – het honderd
jaar heeft volgehouden en welke factoren zullen bepalen of daar nog eens honderd jaar
bijkomen?
In honderd jaar is er heel veel veranderd wat betreft de Centrale Raad van Beroep, die op
het terrein van de Ongevallenwet 1901 een eerste aanvang met bestuursrechtspraak
maakte. Enerzijds een gestage uitbreiding van de rechtsprekende taak door onder meer de
invoering van steeds weer nieuwe sociale-verzekeringswetten, de introductie van ambtenarenrechtspraak, overdracht van de rechtspraak over de Algemene bijstandswet van de
Kroon naar de Centrale Raad van Beroep en meer recentelijk het openstellen van appèl
in de Wet op de studiefinanciering. Anderzijds de integratie van de raden van beroep in
de rechtbanken en de introductie van de Awb met het daarbij horende uniforme
bestuursprocesrecht. Het college is in omvang sterk gegroeid en heeft naast zich andere
bestuursrechtelijke colleges zien komen en gaan. De maatschappelijke context waarin de
Centrale Raad van Beroep opereerde is geëvolueerd.Vormt de introductie van de sociale
zekerheid als zodanig een reactie op de industrialisatie in de 19e eeuw,2 de Centrale Raad
van Beroep vormde het juridische sluitstuk van de verzorgingsstaat die na de Tweede
wereldoorlog is opgebouwd. De Centrale Raad van Beroep is tot op zekere hoogte een
tijd lang ingekapseld geweest in de verzuiling, in die zin dat tot in de jaren zestig, zeventig
bij benoeming gelet werd op de zuil die de betrokken rechter vertegenwoordigde. In de
huidige tijd wordt de Centrale Raad van Beroep gezien als de rechter die in het financiële
bestuursrecht op professionele wijze rechtsprekende taken verricht, die een zekere samenhang vertonen: bestuursrechtelijke geschillen, waarbij hoofdzakelijk twee partijen betrok*

1

2
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Prof. Mr. A.F.M. Brenninkmeijer is hoogleraar staats- en bestuursrecht aan de Universiteit van
Leiden, tevens leerstoelhouder van de Albeda leerstoel voor arbeidsverhoudingen bij de overheid en ADR (Alternative Dispute Resolution) en raadsheer-plaatsvervanger in de Centrale
Raad van Beroep. Prof. Mr. G.J.J. Heerma van Voss is hoogleraar sociaal recht aan de Universiteit van Leiden. Deze bijdrage is op 1 oktober 2002 afgesloten.
De Afdeling contentieux heeft een lange geschiedenis, doch de opheffing van die afdeling
vloeide rechtsreeks voort uit het negatieve oordeel van het EHRM over het beroep op de
Kroon, waarin de Afdeling een sleutelrol vervulde.
C.J.M. Schuyt, De veranderende plaats van de Hoge Raad in de samenleving, in: De Hoge
Raad der Nederlanden; De plaats van de Hoge Raad in het huidige staatsbestel,W.E.J.Tjeenk
Willink, Zwolle 1988, p. 297 e.v.
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ken zijn.3 Bij de discussie over de derde fase van de herziening van de rechterlijke organisatie kwam als algemeen oordeel naar voren dat de Centrale Raad van Beroep zijn taak
naar behoren verricht en dat deze vorm van specialisatie van de bestuursrechtspraak zinvol is.4
Kennelijk beschikt de Centrale Raad van Beroep over voldoende aanpassingsvermogen
om ondanks de vele veranderingen zijn rechtsprekende rol op een maatschappelijk waardevolle wijze te blijven vervullen.
In deze bijdrage zullen we ons beperken tot een analyse van een bepaalde categorie van
wijzigingen en de betekenis van die wijzigingen voor de rol van de Centrale Raad van
Beroep. Globaal wordt de rol van de Centrale Raad van Beroep bepaald door twee factoren. Een bepaald maatschappelijk onderwerp wordt geregeld bij bestuursrechtelijke wetgeving en de rechtspraak over die wetgeving wordt in (soms enige en) hoogste instantie
aan de Centrale Raad van Beroep opgedragen.Vanwege het feit dat met de eerste fase van
de herziening van de rechterlijke organisatie een bepaalde koers is uitgezet, kan als uitgangspunt genomen worden dat voorafgaand aan appèl de eerste aanleg steeds de rechtbank is (tenzij een college als de Centrale Raad van Beroep in eerste en enige aanleg
oordeelt). Het zou echter onjuist zijn om hier alleen te denken aan de sector bestuursrecht. Het opmerkelijke is dat de rechtsprekende taak van de Centrale Raad van Beroep
niet alleen afgezet moet worden tegen andere bestuursrechters, zoals het College van
Beroep voor het bedrijfsleven en de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State,
doch ook tegen de burgerlijke rechter. Privatisering kan immers ertoe leiden dat de
betreffende rechtsbetrekking een privaatrechtelijke karakter gaat dragen (ABP-geschillen),
of dat de aanspraak in een private verhouding tot gelding komt (afschaffing ZW). Er blijken in de geschiedenis van de Centrale Raad van Beroep veel van dit soort overgangen
aan te wijzen.
De volgende categorieën wijzigingen kunnen genoemd worden:
1. Een bepaald materieel rechtsgebied wordt overgebracht naar de private sector;
2. Een bepaald materieel rechtsgebied wordt elders publiek ondergebracht;
3. De rechtspraak over een bepaald onderwerp wordt naar de Centrale Raad van Beroep
overgebracht;
4. De uitvoering wordt privaatrechtelijk ondergebracht;
5. Nieuwe rechtsprekende taken worden geïntroduceerd en opgedragen aan de Centrale
Raad van Beroep.
2.

De identiteit van de Centrale Raad van Beroep

Voordat wij een analyse zullen maken van deze overgangen ten einde iets te leren over de
achtergronden ervan, willen wij eerst stil staan bij de identiteit van de Centrale Raad van
Beroep als rechterlijk college.5
3
4
5

Algemeen bestuursrecht 2001, Hoger beroep, Boom juridische uitgevers, Den Haag 2001.
Nota Keuzen voor de bestuursrechtspraak, www.justitie.nl/Images/11_11374.doc.
Zie ook T. van Peijpe, Rechtspraak Sociale verzekering historisch bezien, in: De gemeenschap
aansprakelijk, honderd jaar sociale verzekering 1901-2001,Vermande, Den Haag 2001.
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De Centrale Raad van Beroep neemt ten opzichte van de Afdeling Bestuursrechtpraak en
het College van Beroep voor het bedrijfsleven een eigen positie in. De Afdeling Bestuursrechtspraak heeft in het bestuursrecht in die zin en super positie, dat de staatsrechtelijke
status als hoog college van Staat bepalend is. De Centrale Raad van Beroep is te beschouwen als een bestuursrechtelijk gerechtshof dat net als andere gerechtshoven (en net als het
College van Beroep voor het bedrijfsleven) onder de Raad voor de rechtspraak valt. De
rechtsgebieden die onder de Centrale Raad van Beroep vallen dragen maatschappelijk
gezien en ook politiek gezien geen neutraal karakter. Sociale zekerheid inclusief het bijstandsrecht en het ambtenarenrecht (dat als publiekrechtelijke tegenhanger van het
arbeidsrecht gezien kan worden) vormen de verworvenheid van de sociale strijd in onze
samenleving.6
Deze maatschappelijke en politieke achtergrond van het werkterrein van de Centrale
Raad van Beroep doet zich in deze tijd wellicht minder sterk gelden, dat neemt niet weg
dat voor de beschrijving van de identiteit van de Centrale Raad van Beroep deze achtergrond van betekenis is. Een vergelijking met het fiscale recht is op dit punt illustratief. De
structuur van het fiscale recht brengt mee dat de lagere inkomensgroepen weinig van
doen hebben met aangiften en belastingaanslagen. De arbeider krijgt van oudsher minder
in zijn loonzakje, omdat direct de loonbelasting wordt ingehouden. Een onderwerp wat
tussen werkgever en de fiscus geregeld wordt. Hetzelfde geldt voor de premies van de
volks(- en werknemers)verzekeringen. In het fiscale recht draait het veelal om de inkomstenbelasting, de vennootschapsbelasting en dergelijke. Deze rechtsgebieden worden intensief
beschreven en bestudeerd, met name omdat de doelgroep kapitaalkrachtig is. Het zou
onjuist zijn om te menen dat het alleen of hoofdzakelijk om het betrokken financieel
belang gaat. Hoewel er wel verschillen zijn, kan toch niet worden gezegd dat met bijvoorbeeld het bijstandsrecht een gering bedrag gemoeid is.Toch vinden we in de juridische boekenkast over het bijstandsrecht slechts één plank met enkele gespecialiseerde
boekwerken en de jurisprudentie op dit terrein krijgt slechts beperkte aandacht in de
literatuur. In het fiscale recht heeft zich een uitgebreide bibliotheek gevormd die ruw
geschat met een factor duizend verschilt van de bijstandsbibliotheek. Er is niet alleen verschil in de aandacht in de wetenschappelijke en de vakliteratuur. Ook de spelers zijn
andere mensen. In het fiscale recht treden veelal advocaten en adviseurs op van prestigieuze kantoren. “Double breasted met een gouden pen en ongeduldig op het horloge
blikkend vanwege de aflopende parkeermeter”, vormt het stereotiepe uiterlijke kenmerk
van die procesvertegenwoordiger. In het bijstandsrecht wordt vaak op toevoeging geprocedeerd en de grote advocatenkantoren hebben veelal geen sectie “bijstandsrecht”. Sociaal
recht vormde sinds de destijds geconstateerde “leemte in de rechtshulp” het terrein van
de sociale advocatuur. “Zonder stropdas, met spijkerbroek en per openbaar vervoer”,
vormde het stereotiepe uiterlijke kenmerk, waaraan sommigen nog de geitenwollen sok-

6

Sdu Uitgevers

Zie het special van Sociaal recht, Procederen of demonstreren? 1989, nr. 2. Met daarin:
A.T.J.M. Jacobs, De ondermijning van het sociaal recht,T. Hoogenboom, Macht, sociaal recht
en rechterlijke legitimatie en A.F.M. Brenninkmeijer, De betekenis van rechtspraak voor het
sociaal recht.
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ken zullen toevoegen. De sociale advocatuur als zodanig is inmiddels verdwenen, hoewel
de betrokken advocaten er veelal nog wel zijn.
Zo beschouwd zou voor onze rechtsorde een rangordening gemaakt kunnen worden die
simpelweg gebaseerd is op de ratio tussen enerzijds het aantal (centi)meters vakliteratuur
en anderzijds het betrokken financiële belang van het rechtsgebied. Deze rating zal naar
onze inschatting uitwijzen dat het bijstandsrecht ergens onderaan komt te staan, gevolgd
door het sociaal-zekerheidsrecht. Het arbeidsrecht en het ambtenarenrecht scoren wellicht hoger, omdat daar ook de werkgevers-/overheidskant aan zit. Milieurecht en ruimtelijke ordening staan hoger in de rating. De grote advocatenkantoren hebben ook belangrijke secties belast met deze rechtsgebieden. Het fiscale recht schittert in deze rating op
eenzame hoogte aan de top.
De Centrale Raad van Beroep is het rechtscollege voor armlastigen (ABW), zieken (ZFW)
en arbeidsongeschikten (WAO), werklozen (WW), kinderen (AKW), studenten (WSF),
werknemers van de overheid en oorlogsgetroffenen.Wellicht zou aan dit lijstje nog toegevoegd kunnen worden: de vrouwen. Was het immers niet de Centrale Raad van Beroep
die de gelijke behandeling van vrouwen en mannen in de sociale zekerheid (eerst afhield
doch uiteindelijk) forceerde met toepassing van artikel 26 van het IVBPR in samenhang
met het Europese recht? Aan dit lijstje van sociaal zwakkeren zouden ook nog de vreemdelingen toegevoegd kunnen worden, ware het niet dat de Raad van State met succes een
claim heeft gelegd op de vreemdelingenzaken. De keuze voor de Raad van State als hoogste
rechter heeft wellicht ook politieke betekenis.7 Ook zijn er nog wel andere inconsistenties, bijvoorbeeld de rechtsbijstand. De geschillen daarover zouden ook bij het werkpakket van de Centrale Raad van Beroep horen: dan kan aan de lijst ook de minder draagkrachtige die rechtsbijstand zoekt, worden toegevoegd.
Kortom, de Centrale Raad van Beroep is het rechtscollege voor de onderkant van de
samenleving. Puur beschrijvend zou daaraan kunnen worden toegevoegd: Is de Centrale
Raad van Beroep niet ook het appèlcollege met het grootste aantal vrouwen in zijn geledingen? En bestaat er – onuitgesproken – ook een rating van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, het College van Beroep voor het bedrijfsleven en de Centrale
Raad van Beroep? En wel in de genoemde volgorde?
3.

Processuele consequenties?

De rechtsprekende functie van de Centrale Raad van Beroep is het resultaat van een honderdjarige ontwikkeling. Aan de ene kant kan worden gezegd dat de Centrale Raad van
Beroep een zeker profiel heeft als hoogste beroepsinstantie in bestuursrechtelijke geschillen. Dit profiel heeft zich ontwikkeld bij de berechting van geschillen over de toepassing
van de wetgeving waarover de Raad competent was en onder toepassing van verschillende
procesregelingen zoals de Ambtenarenwet 1929 en de oude Beroepswet. De Centrale
Raad van Beroep onderscheidt zich in een aantal opzichten van het College van Beroep

7

T. Spijkerboer, De Afdeling en de rechtsstaat, NJB 2002, nr. 42, p. 2082 e.v. en idem, Het
hoger beroep in vreemdelingenzaken, SDU, ’s Gravenhage 2002.
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voor het bedrijfsleven en de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het
schetsen van deze verschillen is niet zo eenvoudig. Globaal komt het erop neer dat de
Centrale Raad van Beroep als rechterlijk college zich in een aantal opzichten identificeert
met de personenkring waarover recht gesproken wordt.8 De bijstand en de sociale verzekeringen vormen rechtsgebieden waarvan de gerechtigden op aanspraken een zwakkere
positie innemen in de samenleving, in die zin dat zij kennelijk niet in staat zijn, of zich in
staat achten om voldoende inkomen op de arbeidsmarkt te verwerven. Deze aanduiding
is beschrijvend bedoeld. Dat deze aanvulling hier bijgeschreven wordt, geeft al aan dat er
tussen de regels door bedoelingen en intenties kunnen spelen of aanwezig kunnen worden geacht die niet beoogd zijn. Ter illustratie: Wat bedoelden Noordam en Van der
Heijden in hun NJV-preadvies over het sociale recht met “de rode draad” in dit vakgebied?9 Louter en alleen de figuurlijke verbindingslijn, of ook de politieke ader van het
socialisme? Het domein van het sociale recht vormt het strijdtoneel van de verschillende
zuilen en de daarmee verbonden ideologieën in de 20e eeuw. Sociaal recht en socialistische idealen zijn nauw met elkaar verbonden geweest en met het verbleken van de ideologieën sinds de jaren tachtig van de vorige eeuw lijkt ook het sociaal recht een andere
identiteit te krijgen.
Hoe dit ook zij, de Centrale Raad van Beroep heeft als rechterlijk college aan zijn rechtsprekende taak altijd een eigen inkleuring gegeven. De sociaal zwakkere positie van de
personenkring die aan de jurisdictie van de Raad onderworpen waren, heeft zijn weerslag
gehad op de invulling van de rechtsprekende taak. Dit blijkt onder meer uit de beschrijving van de beginselen van bestuursprocesrecht.Van Galen en Van Maarseveen bespreken
die beginselen in 1979 vanuit een drietal optieken: de rechtsbeschermingsoptiek, de social
service optiek en de controle optiek.10 Tegen deze achtergrond noemen zij enerzijds ongelijkheidscompensatie als beginsel, anderzijds het vermoeden van rechtmatigheid. Daarnaast
noemen zij beginselen als de procesmondigheid (geen verplichte procesvertegenwoordiging) en de kostenloosheid (alleen lage griffierechten). Bij de ongelijkheidscompensatie
wordt de bescherming van de zwakkere burger tegenover de overheid als uitgangspunt
gekozen. Het handboek “Het administratieve procesrecht volgens de Beroepswet” van De
Jong en anderen uit 1984, noemt de ongelijkheidscompensatie als het belangrijkste
beginsel.11 Om die reden zou het ook ongewenst zijn om de gewone rechterlijke macht
over deze geschillen te laten oordelen.12 De Waard is in zijn zoektocht naar de beginselen
van behoorlijke rechtspleging streng bij het aanwijzen van beginselen en non-beginselen:
wat is de normatieve betekenis? De ongelijkheidscompensatie komt bij De Waard niet
voor als beginsel, wel het onafhankelijkheidsbeginsel. In het perspectief van artikel 6 van

8
9

Vergelijk de bijdrage van Bruinsma en Vermeulen aan deze bundel, met name paragraaf 2.
P.F. van der Heijden en F.M. Noordam, De waarde(n) van het sociaal recht, Over beginselen
van sociale rechtsvorming en hun werking, Handelingen NJV 2001-1, W.E.J. Tjeenk Willink,
Deventer 2001.
10 A.G. van Galen en H.Th.J.F. van Maarseveen, Beginselen van administratief procesrecht,
Preadvies VAR, LXXXII,Alphen a/d Rijn 1978, p. 21.
11 Idem, p. 35.
12 Idem, p. 40.
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het EVRM zou nog gedacht kunnen worden aan de equality of arms dat bij De Waard aan
de orde komt in het kader van het verdedigingsbeginsel, waaronder hij hoor en wederhoor in de meest ruime zin verstaat.13 Allewijn en Ten Berge wijden bij hun bespreking
van de eigen aard van het Awb-procesrecht aandacht aan de ongelijkheidscompensatie
versus het procesrisico.14 Dit in verband met een vergelijking tussen het burgerlijk procesrecht en het bestuursprocesrecht. Rechtsbescherming versus krachtig effectief bestuur,
vormt volgens hen een thema: kostenloosheid van de procedure en het ontbreken van
een risico om in de kosten te worden veroordeeld speelt daarbij een rol.
Ook in rechtssociologische literatuur valt hierover iets te vinden. In de eerste plaats blijkt
dat het rechtstatelijke postulaat van de gelijkheid voor het recht, in de werkelijkheid sterk
gerelativeerd wordt.15 Zijn er gelijke kansen in ons proces voor sociaal zwakkeren in vergelijking tot degene die zich maatschappelijk en met name economisch goed weet te
redden? En ziet de juridische wereld van kansarmen in de samenleving er hetzelfde uit als
die van kansrijken? Kijken we naar de klantenkring van de Centrale Raad van Beroep,
dan blijkt dat op sommige terreinen bepaalde groepen oververtegenwoordigd zijn, bij
voorbeeld de gescheiden moeder in de ABW. Uit rechtssociologisch onderzoek blijkt ook
dat het personen- en familierecht voor kansarme groepen die een uitkering hebben er
anders uitziet.16
De processuele consequenties van de rolopvatting van de Centrale Raad van Beroep zijn
bij de evaluatie van de Awb vrij uitvoerig naar voren gekomen. Er blijkt een belangrijk
verschil te zijn in de rolopvatting van de Afdeling Bestuursrechtspraak en het College van
Beroep voor het bedrijfsleven enerzijds en de Centrale Raad van Beroep anderzijds. Kort
samengevat komt dit verschil erop neer dat de Centrale Raad van Beroep meer nadruk
legt op de volledige herkansingsfunctie van het hoger beroep. Voorwerp van geschil
vormt in veel gevallen niet de uitspraak van de eerste rechter, maar het besluit als zodanig. Anders gezegd, een appellant kan in hoger beroep ten aanzien van het bestreden
besluit in beginsel over de volle breedte van het betrokken besluit procederen.
Bij de Afdeling Bestuursrechtspraak gaat het in appèl om de beoordeling van de uitspraak
van de eerste rechter. Een gevolg van deze benadering is dat de procesrisisco’s bij het procederen voor de Centrale Raad van Beroep geringer zijn dan bij de Afdeling Bestuursrechtspraak.17 Fouten die in eerste aanleg zijn gemaakt (bijvoorbeeld het niet aan de orde
stellen van een bepaalde kwestie) kunnen in appèl hersteld worden. Hier komt nog bij
dat de Centrale Raad van Beroep voor een aantal soorten kwesties uitgaat van de ondeelbaarheid van het besluit. Dit houdt in dat bij de beoordeling van een deelvraag met
betrekking tot de rechtmatigheid van het besluit ook nog in hoger beroep kwesties
(ambtshalve?) aan de orde kunnen komen die door de insteller van het beroep niet of

13 B.W.N. de Waard, Beginselen van behoorlijke rechtspleging, W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle
1987, p. 245 e.v.
14 D.Allewijn en J.B.J.M. ten Berge e.a. Bestuursprocesrecht, Deventer 1999, p. 29 e.v.
15 J. Griffith, Bestaat de rechtsstaat?, in: J.W.M. Engels (red.), De rechtsstaat herdacht, W.E..J.
Tjeenk Willink, Zwolle 1989, 87 e.v.
16 M. Hertogh, De levende rechtsstaat, Lemma. Utrecht 2002, p. 37.
17 Zie ook de bijdrage van L. Damen aan deze bundel.
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eerder nog niet aan de orde zijn gesteld. Bekende voorbeelden zijn de WAO en de disciplinaire straf in het ambtenarenrecht. Een ambtenaar die alleen opkomt tegen de hoogte van
de opgelegde straf, kan in beginsel in appèl – eventueel pas ter zitting – aanvoeren dat ten
onrechte is aangenomen dat er sprake is van plichtsverzuim, althans plichtsverzuim in een
bepaalde omvang.Voor de WAO geldt dat wanneer opgekomen wordt tegen de hoogte
van de uitkering op medische gronden, ook bijvoorbeeld de arbeidskundige vragen aan
de orde kunnen komen. Er zijn meer onderwerpen waar de Centrale Raad van Beroep
het te beoordelen besluit integraal in de beoordeling betrekt. Wanneer de Centrale Raad
van Beroep dat niet zou doen, dan zouden de procesrisico’s veel groter worden. Iemand
die in eerste aanleg slechts klaagt over de medische beoordeling, snijdt dan de weg af om
in appèl alsnog met grieven over bijvoorbeeld de arbeidskundige beoordeling te komen.
Het gevolg van de benaderingswijze van de Centrale Raad van Beroep is dat de Raad veel
actiever is in het proces. De Afdeling Bestuursrechtspraak heeft zich ontwikkeld tot een
veel lijdelijker rechter.
Het verschil in benadering tussen de Centrale Raad van Beroep en de Afdeling en het
College van Beroep voor het bedrijfsleven wordt nog sterker wanneer gekeken wordt naar
de invloed van de verhouding tussen de bezwaarfase en beroepsfase. Met name bij de
Afdeling gaat het er vaak om dat reeds in de bezwaarfase alle gronden moeten zijn aangevoerd, hetgeen betekent dat een te beperkte opstelling in de bezwaarfase al de kansen op
aantasting van een onrechtmatig besluit drastisch beperkt kunnen worden. In de jurisprudentie van de Centrale Raad van Beroep wordt al dan niet expliciet veel meer ruimte
geboden om eerst in beroep bij de rechter met bepaalde punten te komen. Hetzelfde kan
worden gezegd voor het aanvoeren van bepaalde relevante feiten en het aanleveren van
bewijs voor die feiten.
Bij de tweede evaluatie van de Awb is betoogd dat er verschillen zijn tussen de Centrale
Raad van Beroep enerzijds en de Afdeling en het College van Beroep voor het bedrijfsleven anderzijds gelet op de partijconstellaties die spelen. In de ruimtelijke ordening en
het milieurecht zijn naast de direct belanghebbenden ook veelal derde belanghebbenden
betrokken. In het sociaal-zekerheidsrecht gaat het veelal om financiële aanspraken waarbij
slechts twee partijen betrokken zijn. Deze indeling dekt niet volledig de werkelijkheid,
maar draagt meer het karakter van een ideaaltypische indeling. Ook in geschillen bij de
Centrale Raad van Beroep kunnen derden optreden (werkgever/werknemer, ambtenaar
en derde belanghebbende collega), terwijl bij de Afdeling Bestuursrechtspraak niet alle
geschillen met drie partijen gevoerd worden en een aantal besluiten die aan de rechtsmacht van de Afdeling zijn onderworpen zelfs geen derden kennen. De evaluatiecommissie beveelt primair aan om de uitspraak van de eerste rechter als uitgangspunt bij de
beoordeling te nemen en beveelt voorts aan om de benaderingswijze meer af te stemmen
op de partijconstellatie zelf. Bij de aanwezigheid van derden loopt de rechter met een
meer actieve opstelling het risico om mee te gaan procederen met één van beide partijen.
Bij een tweepartijengeschil leidt een meer actieve opstelling van de rechter veelal tot een
voordeliger positie van de niet-overheidspartij in het geschil.
Het verschil in benadering tussen de Centrale Raad van Beroep en de Afdeling Bestuursrechtspraak heeft zich eerder gemanifesteerd op rechtbankniveau bij de introductie van
de Awb. In de rechtbanken werden sectoren bestuursrecht gevormd bemenst met ener-
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zijds rechters uit de raden van beroep en anderzijds voormalige juristen van de Raad van
State. Een zeker antagonisme, althans een verschil in oriëntatie is merkbaar geweest. In de
loop der tijd is dit verschil in herkomst minder goed merkbaar geworden, omdat zich een
eigen rechtspraakcultuur op rechtbankniveau heeft ontwikkeld en ook omdat er sinds
1994 nieuwe juristen op rechtbankniveau zijn opgeleid die de achtergrond van de raden
van beroep of de Raad van State niet kenden.
4.

Rechtsbescherming en rechtsvorming

Onder de prozaïsche titel De Hoge Raad aan het Spaarne is in 2002 naar aanleiding van
een aantal preadviezen discussie gevoerd over de rolopvatting van de Hoge Raad in de
verschillende rechtsgebieden: burgerlijk recht, strafrecht en belastingrecht.18 De nadruk
kwam in die discussie te liggen op de verhouding tussen rechtsbescherming in het individuele geval en rechtsvorming.19 De preadviseurs Barendrecht, de Hullu en Zwemmer
hadden een mede persoonlijk bepaalde voorkeur, zodat de verschillen niet louter toe te
rekenen zijn aan de verschillende rechtsgebieden. Globaal kan worden gezegd dat de
rechtsbeschermingsfunctie vergelijkenderwijs in strafzaken wellicht de zwaarste betekenis
heeft en dat dit samenhangt met de aard van dit rechtsgebied: de bestraffing van individuele mensen. Zwemmer stoorde zich vooral aan de rechtsvorming in het belastingrecht die
voortvloeide uit de toepassing van het gelijkheidsbeginsel. Barendrecht betoogde dat voor
het civiele recht veel meer nadruk zou moeten komen te liggen op rechtsvorming, met
name omdat het aantal zaken dat voor de Hoge Raad komt zo klein is. De individuele
rechtsbescherming door de Hoge Raad geboden krijgt daardoor een willekeurig karakter. De rechtsbescherming moet in lagere instantie geboden worden en de Hoge Raad
moet zich concentreren op de rechtsvorming.
Traditioneel leidt de rolopvatting van de Centrale Raad van Beroep ertoe dat de individuele rechtsbescherming veel nadruk krijgt.20 Uit het voorgaande bleek al dat de actieve
toetsende benadering die de Centrale Raad van Beroep kiest ertoe bijdraagt dat ook in
appèl aan de orde is of het voorliggende besluit, in casu het primaire besluit, gelet op de
wettelijke maatstaven juist is. In zekere zin vervult de Raad hierdoor de rol van hoogste
bestuursorgaan in de sociale zekerheid. Dit gold in nog sterkere mate in de tijd dat de
Centrale Raad van Beroep nog intensief zelf medisch onderzoek liet uitvoeren in WAOgeschillen. Hoewel deze discussie niet gevoerd is, kan de vraag opgeworpen worden of
het anders zou kunnen en zo ja, op welke wijze.Voor deze discussie zouden wij de volgende maxime willen aandragen: een (hoogste) rechter moet ernaar streven om met zo
min mogelijk uitspraken zoveel mogelijk geschillen te beslechten. Wanneer tot en met
appèl mede op instigatie van de rechter zelf over de feiten geprocedeerd kan worden, dan
wordt het omgekeerde effect bereikt als met de geponeerde stelling beoogd. Een rechts18 NJB, nr. 7, 2002, p. 293 e.v.
19 Zie hierover ook De toekomst van de rechtsstaat, WRR, Rapporten aan de regering nr. 63,
SDU, ’s Gravenhage 2002.
20 Zie ook de bijdrage van Van Male over de rechtsvorming door de Centrale Raad van Beroep
aan deze bundel.
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hulpverlener kan zich immers afvragen of hoger beroep in een WAO-geschil niet altijd zin
heeft, omdat de Centrale Raad van Beroep enerzijds van de samenhang van het besluit uitgaat en daarom als vanzelf alle relevante aspecten van een zaak beoordeelt en anderzijds zo
nodig zelfstandig nader feitenonderzoek laat doen. Als de Raad ernaar zou streven om met
zo min mogelijk uitspraken zo veel mogelijk geschillen te beslechten, dan zou gezocht moeten worden naar criteria en beoordelingsprotocollen die bij de primaire besluitvorming,
in bezwaar en eventueel in eerste aanleg toegepast zouden moeten worden. De introductie van de bezwarenprocedure in medische geschillen die veel te lang op zich heeft laten
wachten vormde hiervoor een aanzet.21 Immers wanneer het medische geschilpunt al in
bezwaar volledig wordt uitgeprocedeerd, vormt dat punt geen voorwerp van geschil in de
eerste aanleg, laat staan in appèl. Het schattingsbesluit vormt een dergelijk protocol.
5.

Eén arbeidsrechter?: rechtsvergelijking

Bij de vormgeving van de rechtspraak in sociaal zekerheidszaken is nog een andere invalshoek van belang. De vraag in hoeverre men in andere Europese landen redenen ziet om
de sociale rechtspraak, opgevat als rechtspraak in het sociale recht, arbeidsrechtspraak en
rechtspraak over het sociaal-zekerheidsrecht, bij een gespecialiseerd rechterlijk college
onder te brengen. In Nederland is de arbeidsrechtspraak ondergebracht bij de kantonrechter (thans sector kanton van de rechtbank). De kantonrechter is niet te beschouwen
als een specialistische arbeidsrechter, omdat hij deel uitmaakt van de gewone rechterlijke
organisatie en bovendien belast is met een veelheid aan zaken, zoals huur, civiele geschillen met beperkte omvang en eenvoudige strafzaken. De ambtenarenrechtspraak en sociaal-zekerheidsrechtspraak is ook bij de gewone rechter ondergebracht en alleen in appèl
is er enige specialisatie vanwege de specifieke taak van de Centrale Raad van Beroep.
In de meeste andere Europese landen zijn er anders dan in Nederland gespecialiseerde
arbeidsrechtelijke colleges.22 Deze zijn bevoegd op het arbeidsrechtelijk terrein en in
sommige landen ook op het terrein van het sociaal-zekerheidsrecht. Soms zijn er voor het
laatste rechtsgebied afzonderlijke voorzieningen getroffen. Dit hang waarschijnlijk samen
met de juridische grondslag van de verschillende onderdelen van de sociaal-zekerheidswetgeving.
Hoe ziet de organisatie van de rechtsbescherming in sociaal-zekerheidszaken er in de landen van de EG er uit? Veel rechtsvergelijkend onderzoek is naar dit onderwerp niet gedaan.
Uit een overzicht van alle 15 lidstaten van de EG blijken de volgende kerngegevens.23
21 D. Allewijn en A.F.M. Brenninkmeijer, Een bezwarenprocedure voor medische geschillen,
NTB 1988, nr. 4, p. 111 e.v.
22 A.Ph.C.M. Jaspers, Arbeidsrechtspraak in geding, Arbeidsrechtelijke annotaties, 2001, nr. 3;
C.J. Loonstra, De kantonrechter als arbeidsrechter, Rede EUR, Kluwer, Deventer 2000;
A. Goldman, Settlement of Disputes over Interests en A. Gladstone, Settlements of Disputes
over Rights, beide in: R. Blanpain en C. Engels (ed.) Comparative Labour Law and Industrial
Relations in Industrialized Market Economies, Kluwer Law International, The Hague,
London, Boston, 1998.
23 D. Pieters, Social security law in the fifteen member states of the European Union, Maklu,
Antwerpen 1997.
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In België zijn de arbeidsrechtbanken bevoegd zowel in sociaal-zekerheids- als arbeidsgeschillen, met een voorziening voor hoger beroep en cassatie. Lekenrechters nemen deel
aan de rechtspraak.
In Denemarken is niet de gewone rechter bevoegd, maar zijn na een mogelijkheid van
bezwaar24 verschillende bestuursrechtelijke colleges bevoegd, met de mogelijkheid van hoger
beroep. Lekenrechters nemen deel aan de geschillenbeslechting. De ombudsman speelt
een belangrijke rol bij de rechtsbescherming in het sociaal-zekerheidsrecht.
In Finland kan na een mogelijkheid van bezwaar beroep worden ingesteld bij specialistische bestuursrechtelijke colleges, met een mogelijkheid van hoger beroep en beroep op
de Supreme court.
In Frankrijk kan na een mogelijkheid van bezwaar beroep worden ingesteld bij een specialistisch gerecht, met de mogelijkheid van hoger beroep en cassatie (met gespecialiseerde
kamers).
In Duitsland is na bezwaar voor een aantal specifieke onderwerpen een specialistisch rechterlijk college bevoegd, waarin ook leken zitting hebben. Hoger beroep staat open op het
Landessocialgericht en het Bundessocialgericht. Voor de overige geschillen is de algemene
bestuursrechter bevoegd, met de mogelijkheid van hoger beroep en beroep op het Bundesverwaltungsgericht.
In Engeland zijn er specialistische colleges met deelname van leken. Hoger beroep is
mogelijk bij een specialistische instantie. De ombudsman vervult een belangrijke rol bij
de rechtsbescherming in het sociaal-zekerheidsrecht.
In Griekenland kan na een vorm van bezwaar beroep worden ingesteld bij de bestuursrechter met hoger (cassatie)beroep op de Raad van State.
In Ierland is na een vorm van bezwaar slechts in beperkte gevallen beroep mogelijk bij de
High Court en de Supreme Court.
In Italië is na bezwaar beroep mogelijk bij een specialistische rechter.
In Luxemburg staat beroep en appèl open op specialistische colleges, waaraan ook leken
deelnemen.
In Oostenrijk beginnen procedures met een vorm van bezwaar. Uitkeringsgeschillen worden voorgelegd aan de gewone rechter met drie instanties. Er is een samenloop met arbeidsgeschillen. Geschillen over premieplicht en –hoogte worden aan de bestuursrechter voorgelegd.
In Portugal is er een mogelijkheid van bezwaar. Van beroep op de rechter wordt zelden
gebruik gemaakt. De ombudsman speelt een rol bij de rechtsbescherming in sociaalzekerheidszaken.
In Spanje is na een vorm van bezwaar beroep en appèl mogelijk bij specialistische colleges
(kamers), met uiteindelijk een mogelijkheid van cassatieberoep. De ombudsman speelt
een rol bij de rechtsbescherming in sociaal-zekerheidszaken.
In Zweden is na bezwaar volgens de gewone regels van bestuursrecht beroep mogelijk in
drie instanties. De ombudsman speelt een belangrijke rol bij de rechtsbescherming in het
sociaal-zekerheidsrecht.
24 Dit begrip wordt in deze rechtsvergelijking ruim opgevat: iedere vorm waarbij bij een
bestuursorgaan een voorziening kan worden gevraagd.
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Deze staccatoweergave van de vrij summiere informatie die beschikbaar is, geeft het volgende beeld.
Een mogelijkheid om bezwaar te maken is gemeengoed in Europa. Lekenrechtspraak
komt vaak voor en dan gaat het veelal ook om specialistische colleges, of speciale kamers
bij gewone rechterlijke colleges. Hoger beroep en vormen van beroep in derde instantie
of cassatie zijn ook vrij algemeen.
Deze rechtsvergelijking in vogelvlucht leert twee dingen. In de eerste plaats is de sociaalzekerheidsrechtspraak vaak ondergebracht bij specialistische colleges in de publiekrechtelijk
sfeer. Deze specialisatie hangt enerzijds samen met het eigen karakter van het materiële
recht, dat op zich specialistisch is. In de tweede plaats zijn arbeidsrechtspraak en sociaalzekerheidsrechtspraak vaker gescheiden geregeld dan gecombineerd.
Deze korte rechtsvergelijking vormt de opmaat voor een nadere analyse van de achtergronden van de wijzigingen in de rechtsmacht van de Centrale Raad van Beroep.
6.

Soorten wijzigingen in de rechtsmacht van de Centrale Raad
van Beroep

Eerder is een vijftal categorieën wijzingen in de rechtsmacht van de Centrale Raad van
Beroep genoemd. Wij zullen die hier verder uitwerken met belangrijke voorbeelden en
een aantal wijzigingen selecteren voor nadere analyse. Veel wijzigingen zijn van meer
recente datum. In de honderd jaar dat de Raad bestaat is met name in de laatste decennia
veel veranderd. Dit hangt primair samen met de opkomst van de verzorgingsstaat en de
verdere professionalisering van ons openbaar bestuur.
De eerste categorie betreft de situatie dat het materiële rechtsgebied wordt overgebracht
naar private sector. Hier kan worden genoemd de aanspraak op ziekengeld, die van het
publieke recht (de Ziektewet; ZW) is overgebracht naar het privaatrecht, het arbeidsrecht.
Voor een aantal restcategorieën is een publiekrechtelijke regeling in de ZW overgebleven. Deze overgang heeft tot gevolg dat de aanspraak niet meer publiekrechtelijk is, doch
privaatrechtelijk en dat de rechtsbescherming verschoven is naar de civiele rechter, in het
bijzonder de arbeidsrechter (thans rechtbank, sector kanton). Het tweede voorbeeld betreft
een niet of nog niet gerealiseerde wijziging van de ambtelijke status door afschaffing van
de Ambtenarenwet. Dit onderwerp is vaak bediscussieerd, doch thans is in het discours
slechts nog sprake van normalisering van de ambtenaarsverhouding, een verhullende
term.Toch zijn er belangrijke stappen gezet. In de eerste plaats zijn ambtenaren onder het
gewone regime van de werknemersverzekeringen gebracht, in die zin dat de WW en de
WAO op hen van toepassing werden. De sociale zekerheid van ambtenaren is daarmee
verschoven van het ambtenarenrecht naar het algemene sociale recht. In de tweede plaats
is het ABP als publiekrechtelijke regeling geprivatiseerd, verzelfstandigd. Het gevolg van
deze operatie is dat de pensioenaanspraak verschoof van het publiekrecht naar het privaatrecht: de ABP-wet werd omgevormd tot een pensioenreglement zoals dat in de private
sector gebruikelijk is. Ook de rechtsbescherming is verschoven van de bestuursrechter
naar de burgerlijke rechter, in het bijzonder de arbeidsrechter. Een mogelijke vervolgstap
zou kunnen zijn de omzetting van de publiekrechtelijke ambtenaarsverhouding naar een
privaatrechtelijke arbeidsovereenkomst. Dit punt heeft geen politieke actualiteit. De
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gevolgen zouden zijn dat het publiekrechtelijke stelsel verandert in een privaatrechtelijk
en daarmee samenhangend dat de rechtsbescherming zou verschuiven naar de burgerlijke
rechter, in het bijzonder de arbeidsrechter.
De tweede categorie betreft een verschuiving binnen het publiekrecht zelf: het materiële
rechtsgebied wordt elders publiek ondergebracht. Daarbij valt te denken aan de AAWvoorzieningen die in gewijzigde vorm overgebracht zijn naar de WVG. Daardoor zijn
niet meer de uitvoeringsorganen van de sociale zekerheid, maar de colleges van B&W
bevoegd. Voor de rechtsbescherming maakte dat op zich niet uit, omdat op rechtbankniveau en bij de Centrale Raad van Beroep alles hetzelfde bleef.Verschil was wel dat de
uitvoering minder geconcentreerd werd en de jurisprudentie gebaseerd moest worden op
het verschillende beleid van de vele betrokken gemeenten. Een tweede voorbeeld betreft
een overgang die thans voorbereid wordt: globaal omschreven, gaat het om de fiscalisering van de premievaststelling en -inning van de werknemersverzekeringen. Deze operatie zou ertoe kunnen leiden dat de rechtsprekende taak van de Centrale Raad van Beroep
op dit terrein geminimaliseerd wordt of zelf geheel komt te vervallen.
De derde categorie betreft een vorm van aanslibbing van rechtsmacht: de rechtspraak
wordt van een ander bestuursrechtelijk college overgebracht naar de Centrale Raad van
Beroep. Een belangrijk voorbeeld betreft de overbrenging van de rechtsbescherming in
de Algemene bijstandswet (eerst van de Kroon naar de Afdeling bestuursrechtspraak en
vervolgens) naar de rechtbanken en de Centrale Raad van Beroep. Een tweede voorbeeld
betreft de opheffing van het College van Beroep voor de studiefinanciering en overbrenging van de rechtsmacht naar de rechtbanken en de Centrale Raad van Beroep. Deze
wijzigingen dragen een vrij neutraal karakter. Ze bevorderen wel dat de Centrale Raad
van Beroep een steeds herkenbaarder takenpakket krijgt. Het bijstandsrecht wordt door
de Centrale Raad van Beroep minder bestuurlijk/politiek benaderd dan de Kroon gewend
was. Er komt een meer gangbare vorm van bestuursrechtelijke rechtsbescherming voor in
de plaats. De afschaffing van het College van Beroep voor de Studiefinanciering impliceert de beteugeling van een vorm van hyperspecialisatie: het Ministerie van Onderwijs
en Wetenschappen dat zijn eigen rechtscollege oprichtte voor de studiefinanciering.
De vierde categorie wijzigingen betreft de overbrenging van de uitvoering van het publiekrecht naar het privaatrecht. Dit zou zich hebben voorgedaan bij de privatisering van de
uitvoering van de werknemersverzekeringen. Het beleid op dit terrein is nogal zwalkend
geweest. Uiteindelijk is toch gekozen voor een publiek bestel. Het boeiende van deze
operatie is dat ook bij privatisering van de uitvoering er niet getornd zou zijn geworden
aan de rechtsmacht van de Centrale Raad van Beroep.
Ten slotte de vijfde categorie waarbij nieuwe rechtsprekende taken worden geïntroduceerd en opgedragen aan de Centrale Raad van Beroep. Dit vond plaats bij de introductie
van de WAO en de AAW en die ontwikkeling lag in de rede, omdat het hier ging om de
uitbouw van de sociale zekerheid.
Wat bij deze overgangen wellicht het meeste opvalt, is dat het profiel van de Centrale
Raad van Beroep steeds duidelijker wordt. Sinds het begin van de vorige eeuw was de
Centrale Raad van Beroep rechter op het terrein van de sociale zekerheid (Ongevallenwet 1901) en later het ambtenarenrecht (Ambtenarenwet 1929). Het gaat op zichzelf om
verschillende rechtsgebieden, doch bij de uitbouw van die rechtsgebieden zien we dat de
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Centrale Raad van Beroep in die uitbouw uiteindelijk de wijzigingen volgt. De voorgestelde herverkaveling van taken tussen de Afdeling Bestuursrechtspraak, het College van
Beroep voor het bedrijfsleven en de Centrale Raad van Beroep weerspiegelt deze tendens.25 Kenmerkend voor de rol van de Centrale Raad van Beroep is dat het gaat om een
bestuursrechtelijk college, dat toepassing geeft aan het Awb-procesrecht en in beginsel
bestuursrecht toepast op de te beoordelen rechtsverhoudingen. Dit neemt niet weg dat
ook het privaatrecht van belang is, bijvoorbeeld bij schadevergoedingen in het algemeen
en aansprakelijkheidsvragen in het ambtenarenrecht.
7.

Zijn er relevante gezichtspunten?

De ontwikkeling van het sociaal recht in brede zin is sterk bepaald door het instrumentele karakter van dit rechtsgebied. De politieke opportuniteit speelt een belangrijke rol.
Beginselen en uitgangspunten zijn moeilijk als constante factoren aan te wijzen.26 De
onderwerpen die de rechtsprekende taak van de Centrale Raad van Beroep bepalen, vormen het voorlopige resultaat van de ontwikkeling van ons sociale recht en van jaar tot
jaar kunnen daarin belangrijke wijzigingen optreden. Hoewel het profiel van de Centrale
Raad van Beroep als hoogste rechter in het (publiekrechtelijke) sociale recht zich duidelijk aftekent, valt tevens op dat de wetgever in de afgelopen jaren veel verschuivingen in
de taak van de Centrale Raad van Beroep heeft aangebracht, of dat dergelijke verschuivingen overwogen worden. Zit daar lijn in? De privatisering van het ABP leidt tot verlies
van rechtsmacht, terwijl de aanvankelijk overwogen privatisering van de uitvoeringsorganisatie niet tot een zodanig verlies zou hebben geleid. De uitbouw van de sociale zekerheid heeft als vanzelf tot een gelijke uitbouw van de rechtsmacht van de Centrale Raad
van Beroep geleid.Wat niet gebeurd is, is dat de Centrale Raad van Beroep de exclusieve
rechter in het sociale recht werd. De kantonrechter was arbeidsrechter en bij de tweede
fase van de herziening van de rechterlijke organisatie is die omgevormd tot de sector
kanton van de rechtbank en appèl is opengesteld op de gerechtshoven. Bij de voorstellen
van de Staatscommissie herziening rechterlijke organisatie heeft de integratie van de rechtspraak over het gehele sociale recht destijds wel een belangrijke rol gespeeld. Dit vormt
nog steeds een interessante gedachte, in die zin, dat wanneer naar samenhang in onze
rechtsorde gekeken wordt het cluster werknemersverzekeringen, arbeidsrecht en ambtenarenrecht er uit springt. Tegelijkertijd ook niet, met name omdat dit cluster op het
grensvlak tussen publiek en privaatrecht ligt en traditioneel gaat het om een cluster met
zowel publiekrechtelijke als civielrechtelijke rechtsbescherming.Wij zullen dit cluster nader
analyseren, omdat op dit grensvlak er zich opmerkelijke grensovergangen kunnen voordoen.
Wat opvalt is dat het op zich heel goed denkbaar is om het ambtenarenrecht vrijwel volledig op te laten gaan in het arbeidsrecht. Dit vormt als gezegd geen onderwerp met poli25 Kamerstukken II, 2001/02, 28 370.
26 P.F. van der Heijden en F.M. Noordam, De waarde(n) van het sociaal recht, Over beginselen
van sociale rechtsvorming en hun werking, Handelingen NJV 2001-1, W.E.J. Tjeenk Willink,
Deventer 2001.
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tieke opportuniteit, maar het is denkbaar. Als dit zou gebeuren dan zou het publiekrecht
en de publiekrechtelijke geschillenbeslechting terrein verliezen. De eenzijdige benoeming
tot ambtenaar zou een arbeidsovereenkomst worden en het ontslagbesluit zou vervangen
worden door de arbeidsrechtelijke ontslagmogelijkheden. Kijken we echter naar de ontwikkelingen in het civiele ontslagrecht dan blijkt de discussie over het duale ontslagstelsel
een lange loop te hebben. Dat stelsel bevat zowel privaatrechtelijke als publiekrechtelijke
elementen: toetsing vooraf door de Centrale Organisatie voor Werk en Inkomen (CWI)
en een rechtsgang voor de kantonrechter. De voorstellen van de Adviescommissie Duaal
Ontslagstelsel (ADO) laten echter zien dat een meer publiekrechtelijk georiënteerd ontslagstelsel serieuze overweging behoeft: een combinatie van eerst horen en vervolgens
beroep op de kantonrechter. Dit lijkt wel paradoxaal: een stelsel dat juist in het ambtenarenrecht gemeengoed is. Daar staat weer tegenover dat in het Awb-recht discussie gevoerd
wordt over de noodzaak om het besluit als grondslag van de bestuursrechtelijke procedure
te laten vallen en een meer civielrechtelijke procesvorm te kiezen, bijvoorbeeld beginnend met een vordering in plaats van het besluit.27 Zo beschouwd meanderen de ontwikkelingen en de daaraan ten grondslagliggende gedachten rond een wat strakkere lijn
die meer het midden volgt.Wellicht is er sprake van een convergerende ontwikkeling.
Een ander gevolg van de afschaffing van de ambtenarenstatus zou zijn dat niet het
publiekrecht (de Ambtenarenwet), maar het privaatrecht de materiële rechtsverhouding
gaat bepalen. Nu is dat ook maar betrekkelijk. Als we kijken naar de rechtsverhouding in
het arbeidsrecht, dan is daarop naar verhouding veel (dwingend) overheidsrecht van toepassing. Anders gezegd, de wetgever heeft de ongelijkheidscompensatie van de rechtsverhouding tussen werkgever en werknemer gestalte gegeven door de introductie van dwingend
recht dat een inbreuk maakt op de civielrechtelijke contractsvrijheid. Dit kan beschouwd
worden als een publiekrechtelijke invloed op het arbeidsrecht.28 Bij sommige onderwerpen is het zelfs de vraag of een karakterisering als privaatrecht dan wel publiekrecht zinvol is.Wat te denken van de Wet op de ondernemingsraden? Die is zowel in het arbeidsrecht als in het ambtenarenrecht van toepassing, zij het dat voor het laatste terrein het
“primaat van de politiek” is geïntroduceerd. Tegelijkertijd valt op dat in het arbeidsrecht
veel verbindingslijnen zijn aan te geven met het algemene vermogensrecht.29 Datzelfde
geldt ook voor het ambtenarenrecht. Voor belangrijke onderwerpen zoekt de Centrale
Raad van Beroep aansluiting bij de jurisprudentie van de Hoge Raad betreffende het
BW, bijvoorbeeld waar het gaat om de aansprakelijkheid wegens arbeidsongevallen.
Als we kijken naar de vraag waarom de overheid invloed uitoefent op de genoemde
onderwerpen arbeidsrecht, ambtenarenrecht en werknemersverzekeringen, dan gaat het
primair om ongelijkheidscompensatie. Deze ongelijkheidscompensatie kan beschouwd

27 M. Scheltema in de te verschijnen bundel, De Taakopvatting van de rechter, Boom juridische
uitgevers, Den Haag 2003.
28 De publiekrechtelijke invloed vormt een van de belangrijke punten in het eerder aangehaalde
preadvies van Van der Heijden en Noordam.
29 In Sociaal recht is een serie artikelen opgenomen over dit onderwerp, te beginnen met Y.
Konijn, Doorwerking van het algemeen vermogensrecht in het arbeidsrecht: rechtsverwerking
in het arbeidsrecht, Sociaal recht 2001, nr. 7/8, p. 195 e.v.
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worden als een species van het meer algemene begrip marktordening. Als de overheid
niet zou optreden dan zou er als vanzelf een onevenwichtige en daarmee niet duurzame
marktordening ontstaan. Individuele werknemers hebben ten opzichte van werkgevers
een beperkte machtspositie en dat kan leiden tot machtsmisbruik.Veel aan arbeid gerelateerde voorzieningen overstijgen het belang van de individuele werknemer en zelfs dat
van de individuele werkgever. Over de mate van overheidsinvloed valt natuurlijk van
mening te verschillen. In de VS ziet de arbeidsmarkt er anders uit dan in Europa en in
Engeland zijn de arbeidsverhoudingen anders dan bij voorbeeld in ons land. In EU-verband wordt hoge prioriteit gegeven aan de ontwikkeling van het Europees sociaal model,
waarbij het met name gaat om het Europese profiel tegenover het VS profiel.30 De operationalisering van dat Europese sociale model zal ertoe leiden dat ook de bijbehorende
rechtsinstrumenten verder zullen worden ontwikkeld. De Europeesrechtelijke invloed op
het sociale recht zal daardoor – als publiekrecht? – nog sterker worden. In het Europese
perspectief is het evident dat marktordening het centrale thema zal blijven.
Op basis van de voorgaande verkenning kiezen wij voor een aantal thema’s die we nader
gaan onderzoeken. Het gaat om: de afschaffing van de ZW, de wijziging van de uitvoeringsorganisatie van de sociale zekerheid, de vereenvoudiging van premie- en dagloongeschillen, de normalisering van de bijzondere ambtenarenstatus, de privatisering van het
ABP, de herziening van ons ontslagstelsel. Dit laatste onderwerp is strikt genomen
arbeidsrechtelijk van aard, doch in de sfeer van de rechtsbescherming zitten er zoals we
zagen weer publiekrechtelijke trekken in. Daarom is een plaatsbepaling van deze voorstellen ten opzichte van de hier onderzochte overgangen van belang.
Bij de uitwerking van deze onderwerpen zullen wij ons in het bijzonder richten op een
drietal thema’s: professionalisering, generalisme versus specialisme en publiekrecht (bestuursrecht) versus privaatrecht. Het belang van het laatste onderwerp is hiervoor al gebleken.
Professionalisering is in onze ogen belangrijk, omdat veel wijzigingen samenhangen met
de wens om het sociale stelsel beter te laten werken. Traditioneel gegroeide verhoudingen, die op den duur onvoldoende effectief bleken, of weinig vatbaar bleken te zijn voor
sturing werden vervangen door nieuwe verhoudingen. De wens om tot professionalisering te komen, vormt veelal de drijfveer om tot een wijziging te komen. Generalisme
versus specialisme is van belang voor de plaatsbepaling van de Centrale Raad van Beroep
als rechterlijk college. De bestaansreden van dat college ligt besloten in de specialistische
kennis die erin verenigd is.
8.

Privatisering Ziektewet

Per 1 maart 1996 werd met de invoering van de Wet Uitbreiding Loondoorbetaling bij
Ziekte (WULBZ) de rol van de ZW, als publiekrechtelijke sociale verzekering tegen

30 M. Albert, Kapitalisme contra kapitalisme, Contact, Amsterdam, Antwerpen 1992 (Capitalisme
contre capitalisme, éd. du Seuil, Parijs 1991).
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inkomensverlies van werknemers bij ziekte, aanzienlijk beperkt.31 In 1994 was reeds, naar
het Duitse voorbeeld, de regel ingevoerd dat de werkgever gedurende de eerste zes
weken van ziekte loon moest betalen. Voor kleine werkgevers gold dit toen slechts de
eerste twee weken.32 In 1996 werd de duur van de loonbetaling verlengd tot 52 weken,
de duur van de Zw-uitkering. De ZW bleef slechts functioneren als zogeheten ‘vangnetvoorziening’. Groepen die om een of andere reden geen aanspraak op loon van hun
werkgever hadden, bleven gerechtigd tot ziekengeld op grond van de ZW. Deze regeling
is daardoor vooral van belang gebleven voor zieke werklozen, werknemers die in dienst
zijn voor bepaalde tijd en van wie de arbeidsovereenkomst tijdens de ziekteperiode
afloopt, werknemers die binnen een maand na afloop van hun arbeidsovereenkomst ziek
worden, en verder freelancers en afroepcontractanten. Daarnaast is de zwangerschaps- en
bevallingsuitkering gehandhaafd, welke in 2001 is overgeheveld naar de Wet Arbeid en
Zorg. De Centrale Raad van Beroep blijft bevoegd terzake van deze uitkering. In totaal is
ongeveer 15% van de vroegere Ziektewetuitkeringen gecontinueerd.
De operatie verliep zowel voor werkgevers als werknemers financieel neutraal. Werkgevers dienden zich af te vragen hoe het risico van ziekte moest worden gedragen. Grote
werkgevers kiezen er veelal voor het risico zelf te dragen.Voor kleinere werkgevers is dit
risico te groot en voor hen zal het aanbeveling verdienen zich ervoor te verzekeren. In
die verzekering kan eventueel een eigen risico worden opgenomen om de werkgever te
prikkelen ziekteverzuim te bestrijden. De ZW voorziet overigens in de mogelijkheid om
een noodvoorziening te treffen waarbij voorzien wordt in ziekengeld ingeval de werkgever niet kan betalen en zich niet heeft verzekerd.
De ZW voorzag in een ziekengeld van 70% van het dagloon (dat wil zeggen het loon,
berekend volgens wettelijke normen en tot een wettelijk maximumdagloon). De nieuwe
regeling is opgenomen in het BW. Artikel 7:629 bepaalt dat de werkgever tijdens ziekte
in beginsel 70% van het loon aan de werknemer verschuldigd is.Via een verwijzing naar
de Coördinatiewet Sociale Verzekeringen is ook hier een maximering ingebouwd. Voor
het geval waarin de werknemer met zijn ZW-uitkering onder het sociaal minimum
kwam, voorzag de Toeslagenwet in een aanvulling. Ter vervanging van deze voorziening
bepaalt het BW nu dat de werkgever tijdens ziekte minimaal het voor de werknemer
relevante minimumloon dient te betalen. Bij deeltijdarbeid is dat een evenredig deel van
het minimumloon. Daarnaast bepaalden van oudsher de meeste cao’s dat de werkgever
het ziekengeld moest aanvullen, meestal tot 100% van het oude loon. Deze bepalingen
31 Wet van 8 februari 1996, Stb. 1996, 134. Zie over de wet W.J.P.M. Fase,Wet uitbreiding loondoorbetalingsplicht bij ziekte, Deventer: Kluwer 1996; J.M. Fleuren-van Walsem, ‘Wulbz en
haar gevolgen’, SMA 1996, p. 159-169; B. Hoogendijk, De loondoorbetalingsplicht gedurende
het eerste ziektejaar, diss. Rotterdam, Arnhem: Gouda Quint 1999; I.P. Asscher-Vonk e.a., De
zieke werknemer, Deventer: Kluwer 1999; G.J.J. Heerma van Voss, ‘Loonbetaling bij ziekte:
echt alternatief voor de Ziektewet?’, in: T. Hartlief & M.M. Mendel, Verzekering en maatschappij, Reeks E.M. Meijers Instituut nr. 26, Deventer: Kluwer 2000, p. 453-466; P. Fluit,
Verzekeringen van solidariteit, diss. Amsterdam, Deventer: Kluwer 2001; C.F. Sparrius, De
verantwoordelijkheidsverdeling voor de inkomensbescherming van zieke werknemers, diss.
Nijmegen, Maastricht: Shaker Publishing 2001.
32 Wet Terugdring Ziekteverzuim van 22 december 1993, Stb. 1993, 750 (TZ).
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zijn voortgezet, in die zin dat de meeste cao’s nu bepalen dat de werkgever het volledige
loon moet betalen tijdens ziekte. De wettelijke regeling is van dwingend recht. Afwijking
is niet mogelijk. Wel is het mogelijk om twee zogeheten wachtdagen overeen te komen.
Dit kan zelfs mondeling worden overeengekomen. Van deze mogelijkheid wordt echter
weinig gebruik gemaakt.
De WULBZ moet worden bezien tegen de achtergrond van het relatief grote aantal
arbeidsongeschikten in Nederland. In dat kader zijn in de loop der jaren negentig nog
meer wetten tot stand gekomen,33 waaronder de invoering van de verplichting voor elke
onderneming om een Arbo-dienst in te schakelen.34 De bedoeling is de eigen verantwoordelijkheid van werkgever en werknemer te vergroten en zowel het kortdurende
ziekteverzuim als de langduriger arbeidsongeschiktheid terug te dringen. Door een grotere
financiële betrokkenheid zouden beide partijen zich actiever moeten gaan inzetten voor
deze doelstelling.
De regeling is voor Europa uniek. Alleen Duitsland kent een regeling waarbij de werkgever de eerste zes weken bij ziekte moet betalen, zoals in Nederland van 1994 tot 1996
heeft gegolden. Andere landen kennen een publiekrechtelijke ziekteuitkering, naar ons
model van vóór 1994. Het Comité van Deskundigen bij het Europees Sociaal Handvest
zette daarom grote vraagtekens bij de verenigbaarheid van de WULBZ met het grondrecht op sociale zekerheid als bedoeld in dit verdrag.
De maatregel van 1996 had als doel om een prikkel in te voeren voor werkgevers om een
actief ziektebegeleidingsbeleid te voeren. In de praktijk blijkt dit niet voldoende te werken. De toestroom tot de WAO blijft groot. Aangenomen wordt dat veel werkgevers toch
weinig doen aan het bestrijden van ziekteverzuim en de kosten aanvaarden of afwentelen
op de verzekeraar. De beoogde prikkel voor werknemers ontbrak omdat zij geen verschil
merkten in hun inkomen als gevolg van de aanvullingen van cao’s en het ontbreken van
wachtdagen. Om reden van de gebrekkige werking van de WULBZ is in 2002 de Wet
verbetering poortwachter ingevoerd.35 In deze wet worden werkgever en werknemer nog
weer eens aangezet tot nauwere samenwerking in het eerste ziektejaar met het oog op de
reïntegratie van de werknemer in het arbeidsproces. Bij gebreke van voldoende inspanning aan de zijde van de werkgever, wordt de loondoorbetalingsperiode met nog maximaal een jaar verlengd. Bij gebreke van voldoende inspanning aan de zijde van de werknemer ontvangt deze na een jaar geen WAO-uitkering. Nog zonder de resultaten van
deze wet af te wachten, heeft het in 2002 aangetreden kabinet-Balkenende reeds aangekondigd de loondoorbetaling door de werkgever per 1 januari 2003 te willen uitbreiden
tot het tweede ziektejaar.36
33 Zie ook de Wet Terugdringing Arbeidsongeschiktheidsvolume, Stb. 1992, 82 (TAV), de Wet
terugdringing beroep arbeidsongeschiktheidsregelingen van 7 juli 1993, Stb. 1993, 412 (TBA)
en de Wet Premiedifferentiatie en marktwerking bij arbeidsongeschiktheidsregelingen van
24 april 1997, Stb. 1997, 768 en 794 (Wet Pemba).
34 Zie de gelijktijdig ingevoerde wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet, Stb. 1993, 757.
35 Wet van 29 november 2001, Stb. 2001, 628, Wet verbetering Poortwachter. Hierover:
B. Barentsen & J.M. Fleuren-van Walsem,Wet verbetering poortwachter, Deventer: Kluwer 2002.
36 Ministerraadsbericht, ‘Werkgevers langer verantwoordelijk voor loondoorbetaling zieke werknemers’, Persbericht Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 23 augustus 2002.
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Kijken we naar de drie criteria dan levert dit ten aanzien van de privatisering van de ZW
het volgende beeld op.
Professionalisering
Kenmerkend voor de professionalisering is dat een veel grotere eigen verantwoordelijkheid wordt gelegd bij werkgever en werknemer. Dit wordt nog versterkt in het rapport
van de Commissie-Donner en in de Wet verbetering poortwachter. Weliswaar neemt de
laatste wet via een protocol de beide partijen nog vrij dwingend bij de hand, toch is het
de bedoeling dat zij hiermee hun eigen verantwoordelijkheid zwaarder gaan opvatten en
reeds gedurende het eerste ziektejaar direct actie ondernemen om de werknemer weer
naar werk toe te leiden. Het professionele element ligt dan in de professionalisering van
het werkgeverschap ten aanzien van ziekteverzuimbegeleiding.
Generalisme versus specialisme
Als gevolg van de privatisering van het ziekterisico is enerzijds sprake van minder specialisatie: waar tot 1994 sprake was van specifieke sociaal-zekerheidsrechters in beide instanties en daarna in elk geval nog in tweede instantie, is daarvan minder sprake bij de civiele
rechter, hoewel in eerste instantie de kantonrechter wel mag worden beschouwd als een
gespecialiseerde rechter. Bovendien wordt voldoende specialisatie bereikt, doordat standaard in de wet als voorwaarde is opgenomen dat de werknemer die in beroep wil gaan
tegen een weigering van loon tijdens ziekte daarvoor eerst een deskundigenadvies van
het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) moet vragen (ook wel bekend
als de second opinion). De Wet verbetering poortwachter heeft de mogelijkheid geopend
om ook een dergelijk deskundigenadvies in te winnen ten aanzien van verschillende
andere onderwerpen, waaronder de vraag of passende arbeid is aangeboden. Het voordeel
van deze aanpak is dat eerst partijen deskundig worden voorgelicht en als dit niet al bijdraagt aan de oplossing van het geschil, dit ook voor de rechter geldt. Indien partijen het
deskundigenoordeel van het UWV niet deskundig genoeg vinden, of niet tijdig genoeg
kunnen verkrijgen, kunnen zij overigens in de meeste gevallen ook een andere deskundige
inschakelen.
Publiekrecht versus privaatrecht
De overgang van de ziektegeschillen van de bestuursrechter naar de civiele rechter heeft
geleid tot een frappante daling van het aantal procedures. Dit kan tot verschillende conclusies leiden. Het kan zijn dat er minder conflicten zijn, maar dit kan dan vele verklaringen hebben: bijvoorbeeld omdat de begeleiding is verbeterd, omdat de deskundigenoordelen conflicten voorkomen, omdat de werkgevers bij twijfel loon blijven betalen of
omdat de herverzekeraars niet moeilijk doen over twijfelgevallen. Het kan ook zijn dat de
werknemer minder snel naar de rechter gaat omdat hij dit een te zware stap vindt of
omdat hij niet tegen zijn werkgever durft te procederen, terwijl hij dat vroeger wel tegen
de uitvoeringsinstelling durfde. Ook zou de WULBZ een hogere drempel kennen (hogere
kosten procedure bij de civiele rechter). Dit laatste lijkt echter een minder overtuigende
reden omdat de werknemer die geen inkomen meer ontvangt als regel actie zal moeten
ondernemen.Wel kan het zijn dat de werknemer zich minder snel ziek zou melden, maar
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spectaculaire dalingen van het ziekteverzuim zijn – hoewel wel gehoopt – ook weer niet
geconstateerd. Ook van een aanzienlijke stijging van ontslagen wegens ziekte is niet
gebleken. Eerste onderzoek heeft niet veel verklaringen opgeleverd.37
Met de huidige mogelijkheden van rechtshulpverlening lijkt het onvoldoende aannemelijk dat het privatiseren van de ZW heeft geleid tot onvoldoende rechtsbescherming.Wellicht is er wel een prikkel om zaken minder snel langs deze weg op te lossen, maar dat
kan ook positief zijn. Juist op het gebied van ziekte in het arbeidsproces is een cultuurverandering gewenst, waarbij ziekte minder snel wordt ingezet als middel om arbeidsconflicten uit de weg te gaan. Overigens zou ook mediation een nuttig hulpmiddel kunnen
zijn bij conflicten van deze aard.
9.

De nieuwe uitvoeringsorganisatie

In het verlengde van de privatisering van de ZW wordt hier stilgestaan bij de invoering
van de nieuwe uitvoeringsorganisatie. Over dit onderwerp zou in beginsel veel te vertellen zijn, vooral omdat de besluitvorming daarover rond de millenniumwisseling vele verschillende richtingen is opgegaan. Daarbij heeft het al dan niet privatiseren van de uitvoeringsorganisatie alsmede de invloed van de sociale partners op de uitvoering van de sociale
zekerheid een belangrijke rol gespeeld. Uiteindelijk is gekozen voor een tweedeling:
enerzijds een publiekrechtelijke uitvoeringsorganisatie (UWV) en anderzijds private verantwoordelijkheden die in het verlengde van de hiervoor besproken wet WULBZ liggen.
De uitvoering van de WW en de WAO, twee belangrijke wetten in het takenpakket van
de Centrale Raad van Beroep, is lange tijd in handen geweest van de vele bedrijfsverenigingen, die in de sociale zekerheid werkzaam waren en die overigens belast waren met
nog veel meer taken, zoals de uitvoering van de ZW, de AAW. Deze bedrijfsverenigingen
waren privaatrechtelijke organisaties, in het leven geroepen door de sociale partners, die
publiekrechtelijke taken uitvoerden. Bij de invoering van de Awb zijn de bedrijfsverenigingen dan ook als bestuursorgaan in de zin van de Awb aangemerkt. Later is de taak van
de bedrijfsverenigingen in 1997 overgenomen door het LISV, dat de uitvoering opdroeg
aan vijf uitvoeringsinstellingen. Dat betrof echter een wijziging van tijdelijke aard. In
2002 worden op grond van de Wet SUWI38 alle taken van het LISV ondergebracht bij
het UWV dat direct onder het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ressorteert. Met de uitvoeringsinstellingen is ook het LISV zelf geïntegreerd in het UWV.
Naast het UWV zijn er nog andere belangrijke organen belast met de uitvoering van
delen van de sociale zekerheid. Te noemen vallen de Inspectie voor Werk en Inkomen
(IWI) als agentschap van het ministerie van sociale zaken, CWI en de Raad voor Werk en
Inkomen als adviesorgaan waarin de sociale partners nog een plaats hebben gekregen. De
wederwaardigheden van deze wijzigingen in de uitvoeringsorganisatie zouden vele blad-

37 P.E. Minderhoud, I.P.Asscher-Vonk & T. Havinga, ‘Procederen inzake weigering loondoorbetaling bij ziekte: een zeer zeldzaam verschijnsel’, SMA 1999, p. 145-85.
38 Y. Hoekstra, SUWI: private en publieke verantwoordelijkheden, Sociaal recht 2002, nr. 4,
p. 116 e.v.
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zijden kunnen beslaan, doch wij geven de voorkeur aan een heel beknopte weergave, die
ons voldoende materiaal moet verschaffen voor de analyse die wij hier maken. Aanvankelijk werd overwogen om de uitvoering van de sociale zekerheid zelf te privatiseren,
doch uiteindelijk is gekozen voor het hierboven kort weergegeven publieke bestel.
Professionalisering
Een centraal thema bij de wijziging van de organisatie van de sociale zekerheid vormt de
vergroting van de effectiviteit van het stelsel.Werk wordt boven een uitkering geplaatst en
de gekozen uitvoeringsorganisatie moet bijdragen tot deze prioritering. De reïntegratie
van werknemers vormt een belangrijk speerpunt, dat via de Wet verbetering poortwachter gestalte krijgt. De reïntegratie wordt gezien als een gezamenlijke verantwoordelijkheid
van werknemer en werkgever en niet (primair) als een publieke taak. Deze private verantwoordelijkheid moet ertoe bijdragen39 dat effectief het beroep op de verschillende
sociale verzekeringen wordt teruggedrongen.
Generalisme versus specialisme
Voor de wijze waarop geschillen wordt beslecht, heeft deze wetgevingsoperatie in die zin
geen invloed dat de rechtspraak over de uitvoering van de sociale verzekeringswetten en
de Algemene Bijstandswet onder de bevoegdheid van de Centrale Raad van Beroep is
gebleven. Opmerkelijk is dat, zelfs toen overwogen werd om ook de uitvoering te privatiseren, dit geen invloed zou hebben op de rol van de Centrale Raad van Beroep als gespecialiseerd rechterlijk college.
Publiekrecht versus privaatrecht
In de sociale zekerheid is na vele heen- en weerbewegingen uiteindelijk voor een bepaalde
verdeling tussen het private en publieke domein gekozen. De reïntegratie is privaat, terwijl de uitkeringskant publiek is. De rol van de sociale partners is sterk teruggedrongen
en de werkgever en werknemer zelf hebben een belangrijker taak gekregen.
10.

De vereenvoudiging van premie- en dagloongeschillen

Het werknemerschap kent naast de arbeidsrechtelijke kant historisch gezien een dubbele
publiekrechtelijke grondslag: enerzijds de werknemersverzekeringen met de daarbij behorende premieheffing en anderzijds de loonbelasting met het daarbij horende systeem van
belastingheffing.
De premie- en dagloonkamer van de Centrale Raad van Beroep heeft te oordelen over
de hoogte van de sociaal-zekerheidsuitkering, die gebaseerd is op de dagloonberekening, de
verzekeringsplicht en over de premievaststelling. De verzekeringsplicht betreft een kwestie die analoog aan de orde kan komen in de loonbelasting. De premievaststelling draagt
een eigen karakter, in die zin dat in het sociaal-zekerheidsrecht de premieschuld van de

39 De eerste berichten over het resultaat zijn niet bemoedigend: Uitkeringszootje bij het UWV,
Elsevier 2002, nr 35, p. 52 e.v.
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werkgever zelfstandig wordt vastgesteld.Voorzover het loonbegrip daarbij een rol speelt, is
er een samenval met het fiscale recht, vanwege de bepalingen in de Coördinatiewet
Sociale Verzekeringen en bovendien staat cassatie van uitspraken van de Centrale Raad
van Beroep open bij de Hoge Raad wat betreft dat loonbegrip. De dagloonvaststelling is
uniek sociaal-zekerheidsrecht en is gebaseerd op een complex geheel van algemene en
bijzondere dagloonregelen, die voor de verschillende werknemersverzekeringen gelden
(met name WW,WAO).
Er is een complexe samenhang tussen de drie onderwerpen: de kring van verzekerden, de
vaststelling van premies en de hoogte van de uitkeringen. Bovendien werkt de samenhang
met het fiscale recht complicerend. De kring van de verzekerden en de vaststelling is van
belang voor de financiering van de werknemersverzekeringen. De dagloonsystematiek
bepaalt mede de kosten aan de kant van de uitkeringen.
Er is een operatie gaande waarbij deze onderwerpen op een geheel andere wijze benaderd zullen worden. Het betreft een complexe materie en het is niet noodzakelijk die
hier geheel uiteen te zetten.Voor een belangrijk deel is het verhaal terug te vinden in de
memorie van toelichting bij de Wet administratieve lastenverlichting en vereenvoudiging
in sociale verzekeringswetten, de wet Walvis.40 Het uiteindelijke effect zou kunnen zijn
dat de Centrale Raad van Beroep geen of vrijwel geen geschillen meer op dit terrein te
behandelen krijgt. In het kader van de administratieve lastenverlichting voor met name
werkgevers wordt ernaar gestreefd om wat men zou kunnen noemen parallelle trajecten
samen te voegen. Het gaat dan om vragen als: Is het mogelijk om premieloon en dagloon
dichter bij elkaar te brengen en is het mogelijk om de premieheffing en heffing van de
loonbelasting samen te voegen? Ook het sanctierecht in de premie- en loonbelastingheffing verschilt en zou op elkaar kunnen worden afgestemd. Op dit moment is over de
samenvoeging van de premieheffing en loonbelastingheffing alleen nog de intentie te
vinden in het strategische accoord van het kabinet-Balkenende, om één en ander samen
te voegen. In oktober 2002 zal hierover besluitvorming plaatsvinden. Een kritische succesfactor van de gehele operatie vormt niet zo zeer de wetgeving maar de uitvoering: de
vijf uvi’s moeten fuseren tot de UWV en tegelijkertijd zou het gehele administratieve traject omgezet moeten worden. Ook bijvoorbeeld de precisie van de inning (loonbelasting
én premies werknemersverzekeringen) door de belastingdienst zou zodanig moeten zijn
dat de koppeling met de uitkeringskant mogelijk is.
Het resultaat van de operatie zou kunnen zijn dat er ook een grotere overeenkomst ontstaat tussen de volksverzekeringen en de werknemersverzekeringen. Bij de volksverzekeringen vindt premievaststelling en -inning al plaats door de belastingdienst. Ook hier zien
we echter dat er nog twee trajecten zijn: enerzijds de verschuldigdheid van de premies en
anderzijds de aanspraken op prestaties, zoals kinderbijslag en AOW. De rechtsbescherming
is ook bij de volksverzekeringen nog gesplitst, in die zin dat de uitkeringskant tot de
rechtsmacht van de rechtbanken en Centrale Raad van Beroep behoort, terwijl het gaat

40 Kamerstukken II 2001/02, 28 219, nr. 3. De opmaat werd gevormd door het rapport, Het
loont de moeite, Rapport van de werkgroep Loonbegrip,van 18 april 2000, onder voorzitterschap van J. de Boer (MKB Nederland).
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om het begrip ingezetene dat ook aan de heffingskant een rol speelt. Om die reden staat
op dit punt van uitspraken van de Centrale Raad van Beroep cassatie open bij de Hoge
Raad. Bij de premiekant gaan de zaken vooralsnog naar de belastingkamers van de
gerechtshoven, met cassatie bij de Hoge Raad, straks worden daar de belastingkamers bij
de rechtbanken aan toegevoegd. Op rechtbankniveau worden zowel de heffingsgeschillen
als uitkeringsgeschillen behandeld. Het valt goed te bepleiten om het vervolgtraject te
uniformeren: gerechtshof, Hoge Raad, met name omdat de Hoge Raad uiteindelijk toch
de hoogste instantie is, ook als de zaken naar de Centrale Raad van Beroep gaan. Deze
blik op de volksverzekeringen is relevant, omdat hetzelfde beeld straks kan ontstaan bij de
werknemersverzekeringen. Daar speelt immers de verzekeringsplicht een belangrijke rol,
een vraagstuk dat weer parallel loopt met de loonbelastingplicht in het fiscale recht: het
begrip werknemer staat centraal. Op dit punt is er geen cassatie, met als gevolg dat er op
onderdelen verschillen zijn in de jurisprudentie van de Hoge Raad en de Centrale Raad.
De directeur groot-aandeelhouder vormt daarvan een veelbesproken voorbeeld.Voor de
fiscus is het vraagstuk minder klemmend: de belasting komt binnen als hetzij loonbelasting, hetzij inkomstenbelasting. In het sociaal-zekerheidsrecht gaat het om het al dan niet
verzekerd zijn. Een duister gebied daarbij vormt de uitbreiding van de kring van verzekerden tot ook niet-werknemers, o.a. via het “rariteiten-KB”. Alleen al de naam duidt aan
dat hier wel iets heel bijzonders aan de orde is. Het spreekt voor zich dat ook de jurisprudentie over het al dan niet verzekerd zijn volgens de werknemersverzekeringen complex is. Bovendien is hier sprake van twee jurisprudentiestromen: de premiekant en de
uitkeringskant. Het is niet ondenkbaar dat uiteindelijk besloten wordt om de werknemersverzekeringen meer te concentreren op slechts de werknemer, de rariteiten te
schrappen en om eventueel de WAZ (Wet arbeidsongeschiktheid zelfstandigen) te herzien. De vraag kan ook dan gesteld worden welke rechter te oordelen heeft over het
werknemersbegrip. Het is pleitbaar om ook voor de werknemersverzekeringen één zelfde
rechtsgang te kiezen als bij de loonbelasting. Dat zou betekenen dat de Centrale Raad
van Beroep ook op dit terrein rechtsmacht verliest.
Het belangrijkste kenmerk van deze gehele operatie is dat historisch de situatie is gegroeid
dat naast loonbelasting ook sociale verzekeringen tot administratie, besluitvorming en
eventueel rechtspraak kan leiden. De doelmatigheid, en daarmee de professionaliteit van
het systeem als geheel kan sterk verbeterd worden wanneer in feite vanaf een nieuw startpunt de wetgeving over de administratie en de besluitvorming wordt opgezet. Bij de daglonen speelt dit een duidelijke rol. De dagloonsystematiek is in de loop der jaren geperverteerd geraakt door een groot aantal bijzondere regels, waarvan niemand de logica nog
kan begrijpen. Dit werkt natuurlijk fouten in de hand en onvermijdelijk is er ook complexe jurisprudentie. Het effect van het met een schone lei opnieuw beginnen zal wellicht zijn dat er minder fouten worden gemaakt en dat uiteindelijk de rechter er ook
nauwelijks of niet aan te pas hoeft te komen. Het zo dicht mogelijk bij elkaar brengen
van de premie en loonbelasting houdt een vergaande afstemming in van het werk van
twee verschillende ministeries: financiën en sociale zaken, hoewel ook de uitvoeringsorganisatie van de sociale zekerheid een sleutelrol vervult. In vroeger tijden zou de strijd
tussen de verschillende ministeries een operatie als deze vrijwel onmogelijk maken. In
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deze tijd, waarin efficiency en professionaliteit een belangrijke rol vervullen, zijn dergelijke
belangentegenstellingen makkelijker te overbruggen.
Professionalisering
De professionalisering is bij deze operatie van groot belang. De vraag naar de rechtsbescherming speelt uiteindelijk maar een heel beperkte rol. De invloed van de rechter zal
drastisch beperkt worden, omdat enerzijds de kans op fouten veel kleiner wordt, maar
ook vele verschillende beslismomenten samengevoegd zullen worden. Voorwaarde voor
het succesvol uitvoeren van deze operatie is wel dat op uitvoeringsniveau (met name bij
de UWV) de vele wijzigingen verwerkt kunnen worden.
Generalisme versus specialisme
Bekeken vanuit generalisme versus specialisme valt op dat tot nu toe de Hoge Raad als
belastingrechter voor specifieke begrippen als loon en ingezetene ook in het sociaalzekerheidsrecht een cassatietaak heeft. De Centrale Raad van Beroep heeft een belangrijke rechtsprekende taak als het gaat om verzekeringsplicht, premieheffing en daglonen.
De nieuwe wetgeving zal ertoe leiden dat die laatste rechtsprekende taak vrijwel geheel
zal verdwijnen. Het is zelfs de vraag of uiteindelijk de belastingrechter niet alle rechtspraak op dit terrein over zou moeten nemen. Hier is in die zin ook specialisatie aan de
orde.
Publiekrecht versus privaatrecht
Privatisering speelt in zoverre niet in dit dossier, dat het primair gaat om twee publiekrechtelijke trajecten: loonbelasting en werknemersverzekeringen, met de daarbij horende
rechtsbeschermingswegen. De wijzigingen hier aan de orde hebben geen invloed op het
publiekrechtelijke dan wel privaatrechtelijke karakter van de regelgeving. Het gaat om
een overgang van de ene kolom van publiekrecht naar de andere. Per saldo gaat het om
aanwas van het fiscale recht.
11.

Normalisering arbeidsverhoudingen overheidspersoneel

In het begin van de jaren 1990 is de overheid begonnen om de arbeidsverhoudingen bij
de overheid meer te brengen in de richting van die in de marktsector. Zo zijn enkele
wetten met betrekking tot arbeidsomstandigheden van toepassing verklaard op de overheid, de Wet op de ondernemingsraden, de werknemersverzekeringen zijn van toepassing
geworden op ambtenaren, de ambtelijke pensioenen zijn geprivatiseerd en het overleg
over de arbeidsvoorwaarden is gedecentraliseerd in acht sectoren. Arbeidsvoorwaarden
worden thans geregeld in overeenkomsten met de vakbonden. Het besef daarvan heeft er
al toe geleid dat deze overeenkomsten in de wandeling worden aangeduid met de term
‘ambtenarencao’s’, hoewel zij formeel niet vallen onder de Wet op de cao, omdat zij geen
betrekking hebben op arbeidsovereenkomsten. Via de jurisprudentie van de Centrale
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Raad van Beroep hadden ambtenaren inmiddels ook het stakingsrecht verworven, min of
meer conform de marktsector.41
Minder snel gaat het met het sluitstuk van het ambtenaarschap: de zogeheten ambtelijke
status.42 Juridisch gaat het hierbij om het publiekrechtelijke rechtskarakter van de aanstelling en de vaststelling van de rechtspositie door de overheid, de eigen rechtspositieregelingen en de toegang tot de bestuursrechter. Maatschappelijk gezien gaat het ook om het
aanzien van de ambtenaar. Bij de vraag naar de rechtvaardiging van een aparte status voor
ambtenaren dient voorop te staan, dat deze niet vanzelf spreekt. In de VS is een aparte
juridische status voor deze groep bijvoorbeeld niet gangbaar. De rechtvaardiging voor een
aparte ambtelijke status wordt dikwijls gezocht in het feit dat de overheid een bijzondere
werkgever zou zijn, met een dubbele rol van wetgever en werkgever.Voorts zou zij aan
haar personeel bijzondere eisen stellen ten opzichte van een privaatrechtelijke arbeidsrelatie.43 Tegenwoordig wordt dit echter niet meer zo vanzelfsprekend aangenomen.Vroeger
werd de ambtelijke status zelden ter discussie gesteld, omdat de rechtspositie van de ambtenaar gunstiger was dan die van gewone werknemers. Bij de spoorwegstaking van 1903
was de behoefte duidelijk geworden aan een versterking van de rechtspositie van ambtenaren, ter bescherming tegen te sterk politiek gekleurde disciplinaire maatregelen van de
politieke leiding. Na de aanvankelijke introductie van rechtspositiereglementen kwam het
in 1929 tot een wettelijke regeling, de Ambtenarenwet 1929. Deze betrof in feite vooral
de introductie van de aparte ambtenarenrechtspraak. Na langdurige discussie was besloten
de materiële rechtspositie niet bij wet te regelen. Wel werden de overheden op de verschillende niveaus verplicht deze vast te leggen in rechtspositieregelingen.44 Tegenwoordig
zijn de ambtelijke regelingen met hun formele regelingen en vergaande detaillering minder flexibel dan de privaatrechtelijke regeling, terwijl zij de overheid hinderen in het professionaliseren van de organisatie.
Het standpunt dat een aparte rechtspositie voor ambtenaren gerechtvaardigd is, vindt de
laatste jaren steeds minder steun.Waar het gaat om de noodzaak dat de ambtenaar onkreukbaar is, geldt dat ook in het bedrijfsleven dergelijke eisen steeds meer worden gesteld.45
Toch heeft de minister van Binnenlandse Zaken in 1998 nog het standpunt ingenomen

41 Zie voor een beschrijving van dit proces K.M. Becking, ‘Grand Design’, Een onderzoek naar
processen van normalisering en decentralisering in de arbeidsverhoudingen voor overheidspersoneel in de periode 1990-2000, proefschrift Utrecht, Den Haag: CAOP 2001; L.C.J.
Sprengers, De Wet op de ondernemingsraden bij de overheid, Op weg naar één arbeidsrecht
voor ambtenaren en werknemers?, diss. UvA, Deventer: Kluwer 1995. Evaluatie van de invoering van de WOR bij de overheid in Kamerstukken II, vergaderjaar 2000-2001, 27 610.
42 Zie hierover reeds E.P. de Jong & C.R. Niessen, ‘Bestaat er aanleiding de rechtspositionele
verschillen tussen ambtenaren en civielrechtelijke werknemers te handhaven?’, preadviezen,
Handelingen 1982 der NJV, deel1, eerste stuk, Zwolle:W.E.J.Tjeenk Willink 1982.
43 Raad voor het Overheidspersoneel (ROP), Advies van de Raad voor het Overheidspersoneel
inzake de ambtelijke status, CAOP-advies nr. 17, Den Haag: CAOP 1998.
44 Zie voor deze geschiedenis G.J.J. Heerma van Voss, Ontslagrecht in Nederland en Japan,
Deventer: Kluwer 1992, p. 54-58; Gedetailleerd: Rapport van de Staatscommissie van Advies
inzake de Status van Ambtenaren, ’s-Gravenhage: Sdu 1958, hoofdstuk IV.
45 Vgl.A.F.M. Dorresteijn, Corruptie en privaatrecht,Arnhem: Gouda Quint 1994.
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niet overheidsbreed over te willen gaan tot afschaffing. Per sector zou dit wel mogelijk
zijn. De enige sector waar tot nu toe een serieuze poging is gedaan is die van de universiteiten. Op aandrang van de werkgeversorganisatie, de VSNU (Vereniging van Samenwerkende Nederlandse Universiteiten), is een onderzoek verricht naar de mogelijkheden en
consequenties.46 De conclusie dat het voor partijen niet mogelijk was om zelfstandig bij
CAO de status van de rechtspositie te wijzigen heeft ertoe geleid, dat partijen in het caooverleg hiervan hebben afgezien. Deze conclusie is overigens wel aanvechtbaar. Bovendien zou het een reden te meer moeten zijn om twijfel op dit punt te doen wegnemen
door de wetgever.
Naar het oordeel van de onderzoekers zijn er geen omstandigheden die eraan in de weg
staan, dat het personeel bij de openbare universiteit in de toekomst, na de volgens hen
benodigde wetswijzigingen, op een arbeidsovereenkomst werkzaam is. Een andere conclusie
zou ook vreemd zijn geweest, aangezien in Nederland de drie bijzondere universiteiten
reeds op basis van arbeidsovereenkomsten werken. Het voorbeeld van het onderwijs is
ook exemplarisch voor de vraag of de privatisering in dit opzicht tot nadelige consequenties zou leiden. De voornaamste verschillen tussen de ambtenarenstatus en de privaatrechtelijke werknemersstatus betreffen: de grondrechten, de eenzijdige aanstelling, de
regeling van de rechtspositie bij publiekrechtelijke besluiten, een iets andere regeling van
de aansprakelijkheid voor arbeidsongevallen,47 een publiekrechtelijke versus een contractuele grondslag voor tuchtrecht (bijvoorbeeld bij schorsing met looninhouding), een
ander ontslagrecht en ander procesrecht bij arbeidsgeschillen.
Het proces van normalisering van de ambtelijke rechtspositie lijkt tot stilstand gekomen
op het moment dat ook de ambtelijke status aan de orde kwam. De evaluatie van de
decentralisatie van de arbeidsvoorwaarden naar sectoren is positief uitgevallen.48 De Tweede
Kamer nam een motie-Zijlstra aan waarin het kabinet werd verzocht om na te gaan
onder welke voorwaarden de ambtelijke status afgeschaft kan worden, maar deze motie
heeft niet geleid tot voorstellen in deze richting.Wel heeft het kabinet afzonderlijke sectoren de ruimte gelaten om die kant op te gaan. Het kabinet heeft daarentegen het voornemen geuit om allereerst de waarden en normen verbonden aan het vak van ambtenaar
te bezien en versterkt onder de aandacht te brengen.49 Inmiddels is voorgesteld de Ambtenarenwet te wijzigen met betrekking tot de integriteit van de ambtenaar.50 Opvallend is
in deze discussie dat de neiging thans ernaar lijkt uit te gaan om de waarden en normen
niet vast te leggen in de Ambtenarenwet, maar in gedragscodes. In de Ambtenarenwet zal
dan wel het beginsel worden vastgelegd van ‘goed ambtenaarschap’ en ‘goed werkgeverschap’, hetgeen is ontleend aan de regeling voor werknemers en werkgevers in de markt-

46 C.W. Noorlander & A. Stege, De ambtenarenstatus verlaten?, Amsterdam: Vrije Universiteit
2000.
47 CRvB 22 november 2001, JAR 2002/15 (Staatssecretaris van Financiën/Van den HoefZaeyen).
48 Trendnota Arbeidszaken Overheid 2002, Kamerstukken II, vergaderjaar 2001-2002, 28 002,
nr. 3.
49 Kamerstukken II, vergaderjaar 1998/99, 24 253, nr. 7.
50 Kamerstukken II, vergaderjaar 2000/01, 27 602, nrs. 1-2.
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sector (artikel 7:611 BW).51 Het lijkt dat hier sprake is van een achterhoedegevecht,
waarbij de ambtelijke status als maatschappelijk fenomeen weer meer naar voren wordt
gebracht, mede in reactie op de opgelaaide maatschappelijke discussie rond ambtelijke
integriteit. Een juridische rechtvaardiging voor de ambtelijke status wordt daarmee niet
wezenlijk geleverd.52 Wel lijkt de politiek op dit punt aan het begin van de 21e eeuw niet
erg actief te zullen worden.53
Bezien we nu de normalisering van de ambtelijke rechtspositie aan de hand van onze drie
thema’s, dan komen we tot de volgende analyse.
Professionalisering
In feite vormt het element van professionalisering in deze ontwikkeling de behoefte om
het besluitvormingsproces en de werkprocessen bij de overheid te moderniseren. Daaruit
volgt een behoefte om ook de arbeidsverhoudingen meer bedrijfsmatig op te zetten en te
ontdoen van het rigide karakter dat de ambtelijke regelingen nog vaak kenmerkt. In dit
professionaliseringsproces past dat gezocht wordt naar rechtvaardigingen voor afwijkingen
van de algemene regeling. De ambtelijke status blijkt grotendeels op mythes te berusten.
Niets belet de overheid om bij een normalisering van de ambtelijke rechtspositie specifieke
eisen toe te voegen, waar die wenselijk zijn. Daarmee vervalt echter de grondslag voor
een aparte status. Het zijn voornamelijk de nog steeds voortlevende mythes die de afronding van het normaliseringsproces ophouden.
Generalisme versus specialisme
Terwijl in de algemene zin de tendens is ingezet om de ambtelijke arbeidsverhoudingen
te ontdoen van hun speciale karakter en aan te doen sluiten bij de arbeidsverhoudingen
in de marktsector, behouden zij in sommige opzichten hun eigen karakter. De nauwe
band tussen de overheid als wetgever en verantwoordelijke voor de besteding van middelen en haar rol als werkgever, blijft zorgdragen voor een specifiek karakter van de onderhandelingen met eigen mechanismen voor de geschillenbeslechting. In de WOR is bepaald
dat de medezeggenschap wijkt waar het primaat van de politiek aan de orde is. En bij de
individuele ambtenarenverhouding wordt onderzocht wat de kenmerkende normen en
waarden voor de ambtenaar zijn. Waar het gaat om de vraag of de ambtenaar voor zijn
geschillen onder het bestuursprocesrecht moet blijven vallen terwijl een gewone werknemer zijn geschillen met de werkgever bij de burgerlijke rechter aankaart, is de ratio voor
een aparte regeling in wezen vervallen. Destijds was een sterkere bescherming nodig,
omdat (voor de Tweede Wereldoorlog) een gewone werknemer weinig bescherming genoot.
Tegenwoordig is de bescherming van werknemers in het civiele recht dusdanig gegroeid,
dat een aparte rechtsbescherming voor de ambtenaar niet meer geboden is, terwijl de vraag
51 Kamerstukken II, vergaderjaar 2001/02, 24 253, nr. 9.
52 Zie in dit verband ook de discussie tussen A.Q.C. Tak, ‘De ambtenaar afgeschaft, terug naar
een huurlingenleger?’, MRT 1998 en de reactie van R. Niessen hierop.
53 Zie de discussie tussen C.R. Niessen (Het einde van de normalisering van de ambtelijke
rechtsverhouding) en L.C.J. Sprengers (Ambtenarenrecht-arbeidsrecht: van integratie naar
handhaving status aparte) in: SR 2001, nr. 12, p. 335 e.v.
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kan rijzen of de bescherming van de bestuursrechter nog wel de voorkeur verdient. Zo is
de specifieke positie van een ambtenarenrechter in eerste instantie reeds afgeschaft.
De discussie voor welke onderdelen een specifieke regeling nog nodig is zal voorlopig
nog wel voortduren, maar steeds minder wordt de noodzaak aanwezig geacht van wezenlijk andere regelingen op hoofdlijnen.
Publiekrecht versus privaatrecht
Hiervoor geldt dat reeds is aangegeven dat de voordelen voor de ambtenaar van een
publiekrechtelijk geregelde rechtspositie steeds minder duidelijk zijn geworden. Een
zekere onafhankelijkheid van de overheid (zoals een geprivatiseerd pensioen) biedt soms
zelfs meer zekerheid. Gelijkwaardige onderhandelingen over de arbeidsvoorwaarden sluiten aan bij internationaal erkende grondrechten en in de praktijk leiden deze tot een
(quasi-) privaatrechtelijke aanpak. Ook vanuit de overheid bezien is de nog resterende
aarzeling om over te stappen van een eenzijdige aanstelling naar een tweezijdig arbeidscontract voornamelijk ingegeven door onzakelijke vooronderstellingen. En het is dus de
vraag hoe lang deze nog zullen kunnen standhouden.
12.

De privatisering van het ABP

Een species van de normalisering van de ambtenaarsverhouding vormt de privatisering
van de ABP die in 1996 zijn beslag kreeg.54 Het pensioen werd ingaande dat jaar niet
meer krachtens het publiekrecht ( de ABP-wet), doch krachtens het privaatrecht vastgesteld.55 Geschillen over pensioenaanspraken behoren niet langer tot de rechtsmacht van
de rechtbank Den Haag als bestuursrechter en de Centrale Raad van Beroep. Aanvankelijk waren de kantongerechten en ingaande 2002 de rechtbanken, sector kanton bevoegd,
met eventueel appèl bij het gerechtshof en cassatie bij de Hoge Raad.Voor de privatisering in 1996 werden jaarlijks ongeveer 1250 Awb-bezwaarschriften door het ABP behandeld en bij de Centrale Raad van Beroep waren ongeveer 100 zaken per jaar in appèl
aanhangig. Na de privatisering is voorzien in een mogelijkheid van een verzoek om herziening, die informeel kan plaatsvinden.Vervolgens kan een beroep worden gedaan op de
Geschillencommissie. Deze geschillencommissie staat onder voorzitterschap van een bestuurslid van het ABP en is voorts samengesteld uit onafhankelijk functionerende vertegenwoordigers aangewezen door de werkgevers- en werknemersorganisaties. De Geschillencommissie streeft een onafhankelijke benadering van zaken na. Wanneer er sprake is van
een kwestie die van belang is voor het bestuur van het ABP, dan wordt teruggekoppeld.
Het aantal verzoeken om herziening ligt onder normale omstandigheden in de orde van

54 Over de privatisering van de ABP bestaat weinig literatuur en onderzoek. Daarom is gebruik
gemaakt van informatie van het ABP zelf en van partijen die procederen over ABP-zaken, o.a.
bij vakbonden.
55 Hier wordt de nadruk gelegd op de pensioenkant en niet op de arbeidsongeschiktheid. Ook
daar heeft een verschuiving plaatsgevonden, waarbij het voortouw uiteindelijk bij het USZO
(inmiddels UWV) is komen te liggen. Ten dele heeft dat ook weer tot extra zaken geleid in
verband met uitvoerings- en afstemmingsproblemen.
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grootte van 300, terwijl tussen de 100 en 150 zaken aanhangig worden gemaakt bij de
Geschillencommissie. Het aantal zaken voor de kantonrechter ligt in de orde van 10 à 15
zaken per jaar.
Uit deze cijfers blijkt dat er sprake is van een verkleining van het aantal zaken met een
factor 10. Is daarvoor een verklaring te geven? De verklaring is drieledig. In de eerste
plaats is het ABP na 1996 zelf anders gaan werken, men zou kunnen zeggen: meer klantvriendelijk. Algemene informatie wordt verstrekt, jaarlijks ontvangt de verzekerde een
overzicht van de inmiddels opgebouwde aanspraken, met de mogelijkheid om te reageren. Ook in het vaststellingstraject voorafgaand aan de pensionering vindt intensieve
informatie-uitwisseling plaats. Door deze informatie vormt de uiteindelijke pensioenvaststelling minder een verassing voor betrokkene, zodat er ook minder reden is om te procederen. Bovendien streeft het ABP ernaar om in de primaire besluitvorming al zoveel
mogelijk een adequate motivering op te nemen en ook de geschillencommissie streeft
ernaar zo adequaat mogelijk op de opgeworpen punten te reageren. De zeefwerking van
de voorafgaande fases is daarmee vrij groot geworden.Voor zover er na deze voorfase al
behoefte bestaat aan een procedure voor de rechter speelt de tweede factor: de drempel
voor een civiele procedure. Vóór de privatisering stond tegen elk besluit bezwaar en
beroep open en de beperkte kosten en formaliteiten van deze procedures leidden tot
laagdrempeligheid. Voor bezwaar gelden geen griffierechten en voor de rechterlijke fase
in beperkte mate. Het opstellen van een bezwaar- of beroepschrift was naar verhouding
eenvoudig. Onderzoek moet nog uitwijzen in welke mate met het vernieuwde Wetboek
van burgerlijke rechtsvordering de moeilijkheidsgraad van de rechtsingang vergroot is.
De derde factor die een rol speelt is de voortgaande informatisering bij het ABP, waardoor de kwaliteit van de gehanteerde gegevens en de verwerking ervan is toegenomen.
Er worden minder fouten gemaakt, waardoor er ook minder reden is om in het geweer te
komen tegen besluiten. De gegevens in de administratie van het ABP worden bovendien
tijdig onder de aandacht gebracht van betrokkenen, zodat verschillen van mening over de
feiten eerder opgelost worden, veelal op een informele wijze.
Per saldo komt het erop neer dat indertijd de Centrale Raad van Beroep in een honderdtal uitspraken per jaar jurisprudentie vormde over de ABP-wet, terwijl thans een tiental
uitspraken van de (sector) kanton(rechter) en incidenteel een uitspraak in appèl of cassatie
in de behoefte aan rechtsvorming voorzien. Gelet op de wijze waarop thans met de
geschillen wordt omgegaan, kan worden gezegd dat ook de geschillenbeslechting voor
een belangrijk deel is geprivatiseerd, in die zin dat het ABP primair zelf zorg draagt voor
de geschillenbeslechting in verband met de pensioentoekenning. De beste weg daarbij
blijkt het voorkomen van geschillen te zijn en die weg is ook begaanbaar gebleken.
Iedereen is het erover eens dat de Centrale Raad van Beroep als hoger beroepsinstantie
buitengewoon deskundig was op het terrein van het ABP en de jurisprudentie van de
Raad vormde een belangrijke rechtsbron voor ABP-kwesties. Met de privatisering van
het ABP is uiteindelijk ook deze jurisprudentievorming in belangrijke mate geprivatiseerd: de zorg voor consistente en rechtmatige besluitvorming ligt primair bij het ABP
zelf. De rechtspraak van de kantonrechter kan vanzelfsprekend het niveau niet halen van
de jurisprudentie van de Centrale Raad van Beroep van destijds. De motivering van de
kantonrechter wordt soms als “kort door de bocht” ervaren en soms klinkt ook wel het
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geluid op dat de betrokken kantonrechter onvoldoende deskundig is geweest. Bovendien
hebben kantonrechters weinig oog voor het ABP als organisatie waarin heel veel pensioenbeslissingen genomen moeten worden: vrijwel geen enkel geval staat op zichzelf. De
precedentwerking van individuele gevallen kan groot zijn. De bestuursrechtelijke benadering van de Centrale Raad van Beroep deed daar meer recht aan. Kernvraag is natuurlijk
of de rechtsbescherming en de rechtsvorming door de Centrale Raad van Beroep gemist
kan worden. De privatisering van het ABP en de gevolgen ervan voor de rechtspleging
op dit terrein hebben relatief gezien nog niet zo’n lang verleden. Nader onderzoek zou
kunnen uitwijzen of er sprake is van een aanmerkelijk verlies. Uit het voorgaande blijkt
in iedere geval wel dat geschillen ook voorkomen kunnen worden en dat kan als winst
beschouwd worden. Deze winst was overigens ook haalbaar geweest wanneer de rechtsmacht bij de bestuursrechter was gebleven. Of moet gezegd worden dat juist de privatisering geleid heeft tot een andere benadering van het ABP? “Klantvriendelijker” en daarmee minder conflictopwekkend? Met deze vraag zijn we uitgekomen bij de evaluatie van
de privatisering van het ABP aan de hand van de gezichtpunten professionalisering, generalisme versus specialisme en de grensovergang tussen publiekrecht versus privaatrecht.
Professionalisering
Het ABP-traject is met de privatisering zowel materieelrechtelijk als procesrechtelijk van
het bestuursrecht overgeheveld naar het privaatrecht en het burgerlijk procesrecht. De
drempel voor de toegang tot de rechter is in het burgerlijk procesrecht hoger. Dit verklaart mede de afname van het aantal procedures. De professionalisering bij het ABP lijkt
echter de primaire factor te zijn. De verbetering van de communicatie met de klantenkring en de verbetering van de eigen administratie leiden ertoe dat er minder reden zijn
om te procederen. Gezegd zou kunnen worden dat de lasten van de rechtsbescherming
hoofdzakelijk bij het ABP zelf zijn komen te liggen. Niet bezwaar en beroep staan op de
voorgrond, maar de kwaliteit van de besluitvorming door het ABP zelf. Om in markttermen te spreken, goede, consistente besluitvorming vormt een belangrijk element van de
kwaliteit van het product dat het ABP als aanbieder op de markt brengt.
Generalisme versus specialisme
Bijzondere aandacht vraagt de rechterlijke geschillenbeslechting. Het spreekt voor zichzelf dat met een beroep op de sector kanton van de rechtbank en hoger beroep en cassatie voorzien is in de mogelijkheid om tot in hoogste instantie jurisprudentie uit te lokken. De spectaculaire afname van het aantal zaken heeft echter tot gevolg gehad dat de
specialistische kennis die destijds opgebouwd was bij de rechtbank Den Haag en in het
bijzonder de pensioenkamer van de Centrale Raad van Beroep verdwenen is. Het ware
denkbaar geweest dat rechters uit de pensioenkamer als kantonrechter-plaatsvervanger in
Heerlen de ABP-zaken zouden doen voor een belangrijke overgangsperiode, doch die
optie is niet aan de orde geweest. Aan de andere kant blijkt dat vanwege de privatisering
van het ABP, het ABP-pensioenrecht min of meer gelijk is getrokken met dat van alle
andere pensioenfondsen. Dit impliceert dat de meer algemene jurisprudentie over pensioenen mede bepalend wordt voor de ontwikkeling van het “ABP-recht”.
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Publiekrecht versus privaatrecht
Het ABP-recht is overgegaan van het publiekrecht naar het privaatrecht. In de vorm van
geschillenbeslechting, via informele en formele voorprocedures valt nog wel een publiekrechtelijke trek te herkennen, doch het gaat uiteindelijk om private vormen van geschillenbeslechting.
13.

Hervorming van het civielrechtelijke ontslagrecht

Het civielrechtelijke ontslagrecht heeft sinds de Tweede Wereldoorlog een publiekrechtelijke component. Naast de bepalingen van het BW geldt ook het Buitengewoon Besluit
Arbeidsverhoudingen 1945 (BBA). Dit schrijft voor dat als regel voor opzegging door de
werkgever toestemming nodig is van de CWI. Als gevolg hiervan heeft het Nederlandse
ontslagrecht voor werknemers naar burgerlijk recht een duaal karakter.Voor opzegging is
als regel publiekrechtelijke toestemming nodig. Tegen de beslissing van de CWI staat
geen beroep open op een bestuursrechter.Vervolgens kan een opzegging door de werknemer civielrechtelijk wel weer worden aangevochten op grond van kennelijke onredelijkheid (artikel 7:681 BW). Desgewenst kan de werkgever kiezen voor een louter civielrechtelijke procedure: de ontbinding van de arbeidsovereenkomst wegens gewichtige redenen (artikel 7:685 BW). Deze laatste mogelijkheid heeft een hoge vlucht genomen, met
name bij ontslagen wegens persoonlijke redenen. In deze procedure wordt op korte termijn een definitieve beslissing verkregen. Ook kan de rechter in deze procedure een vergoeding toewijzen ter compensatie voor de beëindiging. In 2001 waren de ontslagprocedures op initiatief van de werkgever als volgt verdeeld:56
Ingediende aanvragen bij RDA (voorloper CWI)
54.376
Ingediende verzoekschriften bij de kantonrechter
45.629
Met name onder juristen roept het duale ontslagrecht het bezwaar op van gebrekkige
transparantie en inefficiëntie. De procedures bij de CWI zijn – ondanks de neergelegde
criteria in het Ontslagbesluit – ondoorzichtig en betwijfeld wordt of deze procedure zich
verdraagt met artikel 6 EVRM. Ten aanzien van de ontbindingsprocedure bij de kantonrechter ontbreekt de mogelijkheid van hoger beroep, waardoor op deze rechtspraak nauwelijks toezicht wordt uitgeoefend. Wel is de voorspelbaarheid van de vergoedingen vergroot door het totstandkomen van Aanbevelingen van de Kring van Kantonrechters. Een
bijkomend bezwaar van het huidige ontslagstelsel is, dat op basis van het uitgangspunt van
preventieve toetsing van ontslag door de CWI, de uitvoeringsinstelling van de WW, het
UWV, zich op het standpunt stelt dat de werknemer in beginsel verweer moet voeren
tegen ontslag teneinde verwijtbare werkloosheid te voorkomen. Het gevolg hiervan is dat
in de praktijk een groot deel van de ontslagprocedures, zowel bij de CWI als bij de kantonrechter een pro forma-karakter heeft. Partijen zijn het dan al eens geworden over de
wijze van beëindiging, maar moeten voor de WW spelen alsof zij een procedure op
tegenspraak voeren. Het ontslagrecht is maatschappelijk zo omstreden dat wijzigingen
gewoonlijk slechts leiden tot verdere complexiteit van het ontslagrecht. Daarbij komt dat

56 Bron: Ministerie van SZW, Ontslagstatistiek, Jaarrapportage 2001, Den Haag 2002, p. 1.
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via de rechter getracht wordt het aantal mogelijkheden om vergoeding te vorderen van
de werkgever uit te breiden. Een en ander leidt nog tot extra procedures ook nadat ontbinding is uitgesproken. Dit is ook een gevolg van het feit dat de ontbindingsprocedure
een verzoekschriftprocedure is die op korte termijn tot een uitspraak moet leiden.
Uitvoerige bewijslevering is niet mogelijk.Als gevolg daarvan moeten complexe met ontslag samenhangende kwesties, zoals schadevergoeding wegens arbeidsongeschiktheid, ten
dele worden verwezen naar aparte procedures.
In 1999 heeft de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan de Eerste Kamer
een onderzoek naar het duale ontslagstelsel toegezegd. De daartoe ingestelde ADO, ook
wel bekend als Commissie-Rood, heeft in 2000 gerapporteerd. In haar rapport stelt de
ADO voor om het preventieve toezicht op ontslag door de CWI af te schaffen. Daarvoor
in de plaats komt een versterkt repressief toezicht door de rechter.Voorafgaand aan ontslag zal de werkgever volgens het voorstel worden verplicht een hoorzitting te houden
waar de werknemer een rechtshulpverlener kan meebrengen en waarbij over de ontslaggrond en de eventueel toe te kennen vergoeding kan worden onderhandeld.57 Dit voorstel lijkt vooralsnog niet op korte termijn te worden ingevoerd. Naar verwachting zal de
Stichting van de Arbeid aanbevelen om het huidige stelsel in stand te laten, omdat de door
juristen ervaren tekortkomingen van het stelsel door de werkgevers- en werknemersorganisaties niet zo sterk worden gevoeld. Daarbij speelt mee dat in de praktijk grote werkgevers ontslagen afkopen met een vergoeding; kleine werkgevers kunnen via de CWI weliswaar wat langzaam, maar meestal zonder vergoeding van een werknemer afkomen.58 Het
huidige stelsel is dus sterk werkgeversvriendelijk, terwijl vakbonden de illusie koesteren
dat de CWI een sterke ontslagbescherming biedt. In de praktijk vormt dit echter slechts
een kleine rem op volledig ongegronde ontslagen.
Het voorstel van de ADO is interessant voor deze beschouwing, omdat we hier zien dat
voor het civiele recht een regeling wordt voorgesteld die sterke gelijkenis vertoont met
die uit het ambtenarenrecht. In het ambtenarenrecht wordt immers eveneens voorzien in
een interne toetsing van het ontslagbesluit. Gewoonlijk werkt dit aldus dat een ontslagbesluit wordt genomen nadat de betrokken ambtenaar is gehoord. Vervolgens kan de
ambtenaar bezwaar maken tegen het besluit. Het bezwaar wordt dikwijls voorgelegd aan
een interne commissie, waarvan soms een onafhankelijke persoon lid of voorzitter is. Ten
slotte wordt het besluit op bezwaar genomen. Indien het ontslag wordt gehandhaafd, kan
de ambtenaar dit aanvechten bij de sector bestuursrecht van de rechtbank en zo nodig in
57 Adviescommissie Duaal Ontslagstelsel, Afscheid van het duale ontslagrecht, Doetinchem:
Elsevier Bedrijfsinformatie bv 2000. Zie voor kritische beschouwingen C.J. Loonstra,
‘Afscheid van het duale ontslagrecht?’, SR 2000, p. 356; J.M. van Slooten, ‘Much ado about
ADO? Het rapport van de Commissie-Rood NJB 2001, p. 931 e.v.; SMA-themanummer
2001; S.W. Kuip & E.Verhulp,‘Ontslagrecht met hoorplicht: preventieve toets ongehoord ontslag aangezegd?’, SMA 2001, p. 415 e.v; Het voorstel is uitgewerkt in een concreet wetsvoorstel in Werkgeroep ontslagrecht van de Vereniging voor Arbeidsrecht/C.G. Scholtens (red.),
Ontslagrecht volgens ADO, Reeks Vereniging voor Arbeidsrecht nr. 31, Deventer: Kluwer
2001.
58 Hierover onder meer L.H. van den Heuvel, ‘Vereenvoudiging van het ontslagrecht’, SMA
2000, p. 359-370, p. 361.
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hoger beroep bij de Centrale Raad van Beroep. In het voorgestelde nieuwe civielrechtelijke systeem zou de werkgever een voornemen tot opzegging mededelen, waarbij de
werknemer wordt uitgenodigd voor een hoorzitting.Tijdens deze hoorzitting kan de werknemer bezwaren inbrengen en eventueel onderhandelen over bijvoorbeeld de voorwaarden waaronder wordt opgezegd. Wordt daarna besloten tot opzegging, dan kan hij dit
aanvechten op grond van onredelijkheid bij de sector kanton van de rechtbank, met
hoger beroep bij het gerechtshof en eventueel cassatie bij de Hoge Raad. De parallellie
tussen beide procedures is duidelijk.59 In beide gevallen wordt de werkgever in eerste
instantie door de juridische procedure gedwongen tot een zorgvuldig nemen van zijn
besluit.Tijdens deze interne procedure kunnen beide partijen aftasten hoe sterk hun zaak
staat, mocht het tot een rechterlijke procedure komen.Tevens bestaat de mogelijkheid tot
een minnelijke oplossing, eventueel via mediation. Voorwaarde zal zijn dat het UWV
geen gang naar de rechter eist indien partijen overeenkomen dat ontslag noodzakelijk is
en daarbij een ontslagvergoeding afspreken die bovenop de WW-uitkering komt.60
Ten aanzien van de drie telkens terugkerende criteria levert het ADO-voorstel voor een
nieuw ontslagrecht de volgende overwegingen op.
Professionalisering
Kenmerkend voor het voorstel is dat de verantwoordelijkheid voor een verantwoord ontslagbesluit primair wordt gelegd bij werkgever en werknemer zelf. De procedure wordt
aldus ingericht dat deze eerst op het pad worden gezet om zelf een oplossing te vinden.
De bescherming van de werknemer wordt verzekerd door een aantal wettelijke regels die
deze bescherming bieden tegen de machtsuitoefening door de werkgever. De werknemer
kan zo nodig naar de rechter gaan om deze bescherming af te dwingen. Maar primair
worden partijen aangespoord om er zelf uit te komen. De werkgever dient zijn beslissing
te kunnen motiveren en te verdedigen in een confrontatie met de werknemer en zijn
rechtshulpverlener. Deze beide laatsten hebben alle kans om al in dit vroege stadium
invloed uit te oefenen op het besluit. In plaats van de huidige situatie waarin partijen afhankelijk zijn van de overheid (CWI of kantonrechter) voor een veelal onvoorspelbaar besluit,
kunnen zij hun eigen verantwoordelijkheid nemen. Daarbij sluit het voorstel aan op de toenemende praktijk waarin afspraken door beide partijen worden gemaakt die slechts pro forma aan externe instanties worden voorgelegd, in verband met het recht op WW-uitkering.

59 Er valt overigens nog een andere parallel aan te wijzen. In het bijzonder onderwijs zijn vele
geschillencommissies ontstaan die arbeidsgeschillen behandelen in een vorm van bindend
advies, doch een vorm die het meeste weg heeft van de Awb bezwarenprocedure. Zie voor
informatie o.a. www.lgc-lkc.nl en www.vasabb.nl.
60 Het in 2002 in het regeerakkoord van het kabinet-Balkenende geopperde voornemen om de
ontslagvergoeding in mindering te brengen op de WW-uitkering is hierbij niet verdisconteerd. Het lijkt een plan dat niet zal bijdragen tot een soepel werkende arbeidsmarkt., vgl.
C.G. Scholtens, Kabinetsplannen WW en afvloeiingsregelingen: Terug naar af!, NJB 2002,
p. 1896 e.v.
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Generalisme versus specialisme
Gekozen wordt voor een benadering waarbij de CWI zijn functie in het ontslagrecht
verliest en de rechter slechts een achteraf toetsende rol vervult. Hiermee komen alle beslissingen door derden in het ontslagrecht bij de onafhankelijke rechter te liggen (afgezien
van bedrijfseigen geschillencommissies). De CWI kan zich richten op haar eigen kerntaak: de begeleiding van werkzoekenden. Binnen de overheid vindt derhalve een herdefiniëring van taken plaats die bijdraagt tot transparantie. Potentieel trekt de overheid zich
voor een belangrijk deel terug uit het ontslagrecht, hetgeen aansluit bij de wens van een
meer terugtredende overheid. De rol van de rechter als pseudo-CWI in ontbindingszaken
komt te vervallen, evenals het gegroeide oneigenlijke gebruik van de ontbindingsprocedure als procedure op tegenspraak. Ook de praktijk van pro forma-ontbindingen wordt
beëindigd, waarmee de rechter terugkeert naar zijn eigenlijke taak als beslisser van werkelijke geschillen.
Publiekrecht versus privaatrecht
Met de voorstellen van de ADO wordt gekozen voor een louter privaatrechtelijk ontslagstelsel, waarmee enige privatisering van het sociaal recht plaatsvindt. Opvallend is echter,
dat binnen het privaatrecht gekozen wordt voor een procedure die veel gelijkenis vertoont met die van het ambtenarenontslagrecht. Zo leert het civiele arbeidsrecht van het
publieke arbeidsrecht. De vergelijkbare rol van de bestuursrechtelijke ambtenarenrechter
met die van de civiele arbeidsrechter wordt daardoor bevestigd.
14.

Afronding

De discussie is belangrijker dan de uitkomst. De Centrale Raad van Beroep heeft honderd jaar lang een waardevolle bijdrage geleverd aan de rechtsbescherming op sociaalrechtelijk terrein. Zeker in de laatste decennia is de identiteit van de Centrale Raad van
Beroep sterker naar voren gekomen en een verdere rolverdeling tussen de verschillende
hoogste bestuursrechters kan deze eigen identiteit nog verder versterken. In rechtsvergelijkend perspectief valt de Centrale Raad van Beroep als zelfstandig rechterlijk college
zeker niet uit de toon.Wel kan de vraag gesteld worden of meer éénheid met het arbeidsrecht niet een wenselijke ontwikkeling zou zijn. Op rechtbankniveau zou een concentratie van de rechtsmacht in sociale zekerheid en arbeidsrecht nu al te organiseren zijn. Deze
vorm van specialisatie sluit nauw aan bij de ontwikkeling van het sociale recht als functioneel rechtsgebied. Het is ook de vraag of met de huidige organisatie van de rechtspleging voldoende inhoud aan het sociaal recht als zodanig gegeven wordt. Ook op het
niveau van appèl kan gedacht worden aan verdere integratie van arbeidsrecht en sociaalzekerheidsrecht. Met de invoering van de herziening van de rechterlijke organisatie is in
arbeidsgeschillen het appèl verschoven van rechtbank naar het hofniveau. Het appèl in
sociaal-zekerheidszaken ligt al op hofniveau. Denkbaar zou zijn op de Centrale Raad van
Beroep te maken tot een zesde hof waar al deze zaken in appèl beoordeeld kunnen worden. Een andere mogelijkheid vormt de opsplitsing van de Centrale Raad van Beroep
over de bestaande gerechtshoven, waardoor per ressort een specialistische kamer in het
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sociaal recht zou ontstaan.61 Deze ontwikkeling zou aansluiten bij de oproep van de
WRR om meer nadruk te leggen op rechtsvorming en minder op rechtsbescherming in
hoger beroep.62
Wat leren de hiervoor beschreven overgangen van rechtsmacht voor de discussie over de
rol van de Centrale Raad van Beroep? In de eerste plaats springt in het oog dat de keuzes
die de wetgever heeft gemaakt nimmer beïnvloed zijn door overwegingen die verband
houden met de organisatie van de rechtspraak in de betreffende sectoren. Steeds geldt dat
de vormgeving van de rechtspleging een min of meer toevallig afgeleide vormt van de
gemaakte keuzes. Op het eerste gezicht valt dat te betreuren, omdat de toedeling van
rechtsmacht niet willekeurig mag zijn. Ook voor de vormgeving van de rechtspraak
moeten bewuste keuzes gemaakt worden. Bij nadere beschouwing kan echter ook geconstateerd worden dat hiermee ook iets blijkt van het karakter van de Centrale Raad van
Beroep. Kijken we naar overige vormen van bestuursrechtspraak in Nederland, dan blijkt
bij voorbeeld de keuze voor de Afdeling Bestuursrechtspraak als onderdeel van de Raad
van State beslist geen willekeurige keuze te zijn. De Raad van State functioneert primair
als “old boys network” in het Haagse en is nauw verbonden met de daarbij horende partijpolitieke macht. De Centrale Raad van Beroep staat onbetwist buiten dit strijdgewoel en
daarmee kan worden gezegd dat de Centrale Raad van Beroep partij-politiek gezien niet
interessant is. Dat geeft ook wel rust en kennelijk heeft die rust ertoe bijgedragen dat de
Raad het honderd jaar heeft volgehouden.
De observaties met betrekking tot de gezichtspunten professionalisering, generalisme versus specialisme en publiekrecht versus privaatrecht spreken voor een belangrijk deel voor
zichzelf. Gemeenschappelijk is de toename van de professionaliseringstendens, waarbij de
politiek met name stuurt op eigen verantwoordelijkheid. Bij het ABP spreekt dit wellicht
het sterkst.Veel geschillen zijn verdwenen eenvoudigweg omdat de ABP als organisatie de
eigen verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de besluitvorming heeft genomen.
Hoewel het te betreuren valt dat de onbetwiste deskundigheid die de Centrale Raad van
Beroep op dit terrein opgebouwd had, niet meer benut wordt, geldt tevens dat op een
snellere en efficiëntere wijze de rechten van pensioengerechtigden worden vastgesteld. Bij
de uitvoering van de WAO en de WW vormt de vraag wie verantwoordelijk is voor het
terugdringen van de instroom een politiek en maatschappelijk vraagstuk van de eerste
orde. De keuzes die thans zijn gemaakt moeten hun waarde nog bewijzen. Opvallend is
dat welke keuze ook gemaakt zou zijn de rol van de Centrale Raad van Beroep niet ter
discussie is gesteld.
In veel opzichten voldoet de Centrale Raad van Beroep aan de behoefte aan gespecialiseerde rechtspraak. Zelfs de invulling die de Centrale Raad van Beroep aan het procesrecht geeft, wordt algemeen verklaard vanuit het eigen karakter van het rechtsgebied. De
vraag is in welke richting een verdergaande specialisatie zou moeten gaan, een vraag die
hiervoor al aan de orde kwam.

61 A.F.M. Brenninkmeijer, Hoger beroep en rechtseenheid in bestuursrechtelijke geschillen, NJB
2002, p. 974 e.v.
62 Zie het hiervoor aangehaalde rapport van de WRR, De toekomst van de rechtsstaat.
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Het gezichtspunt publiekrecht versus privaatrecht geeft een aantal interessante doorkijkjes. In de eerste plaats valt op dat de voorstellen ADO een toenadering tussen de publiekrechtelijke en privaatrechtelijke methodiek te zien geven.Wordt daarbij de normalisering
van het ambtenarenrecht betrokken, dan blijkt er een opmerkelijke samenhang. Zou de
afschaffing van de ambtenarenstatus gepaard gaan met introductie van een stelsel als ADO,
dan zou er qua methodiek niet veel veranderen. Overigens zou dan wel de rol van de
Centrale Raad van Beroep in het geding zijn.
De afgelopen honderd jaar tonen dat er veel veranderingen zijn aangebracht, doch dat die
veranderingen stapsgewijs plaatsvinden en dat die veranderingen geen systematisch karakter dragen. Achteraf vallen wel bepaalde tendensen waar te nemen en het is niet onwaarschijnlijk dat die tendensen zich zullen voortzetten. Eén ding is zeker. De Centrale Raad
van Beroep heeft getoond over het aanpassingsvermogen te beschikken om deze ontwikkelingen te blijven volgen. Deze taaiheid past bij het beeld van de laatste strohalm, die een
beroep op de Centrale Raad van Beroep voor de sociaal zwakkere vaak zal vormen.
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16.

Signalen uit Straatsburg
H.J. Simon *

1.

Inleiding

In dit opstel zal ik ingaan op de betekenis van recente ‘signalen uit Straatsburg’1 voor de
rechtspraak van de Centrale Raad van Beroep. Over het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele Vrijheden (EVRM) in relatie tot
het (Nederlandse) staats- en bestuursrecht heb ik in algemene zin eerder reeds gepubliceerd.2 Hier zal ik enkele, voor de praktijk van de rechtspraak van de Raad relevante,
onderwerpen wat uitvoeriger belichten. Aan de orde komen achtereenvolgens de verhouding van het EVRM tot het (overige) internationale recht (in het bijzonder het recht van
de Europese Unie (EU)), toetsing in concreto (toegespitst op de vervanging van de
AWW door de Anw), het begrip criminal charge en beginselen van strafvervolging, de toegang tot de rechter (waarbij ook aan de orde komt de beperking ten aanzien van die toegang via het stellen van vereisten in een voorprocedure), aspecten van fair trial, ambtshalve
toetsing aan het EVRM, het vereiste van een ‘effectief rechtsmiddel’ bij overschrijding
door de rechter van de ‘redelijke termijn’ en de herziening van rechterlijke uitspraken na
een uitspraak van het Europese Hof voor de rechten van de mens (EHRM).Vooraf gaan
een aantal opmerkingen over de opstelling van de nationale rechter tegenover het
EVRM. Het opstel wordt afgesloten met een korte samenvatting.
2.

De nationale rechter en de handhaving van het EVRM

Voorop moet staan dat de handhaving van het EVRM door het EHRM een subsidiair
karakter draagt.3 In zijn uitspraak in de zaak Kudla overweegt dat Hof, met een beroep

*
1

2

3
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Mr. H.J. Simon is raadsheer in de Centrale Raad van Beroep.
De hierna te bespreken rechtspraak is te vinden op de internetsite van het Europees Hof voor
de Rechten van de Mens (EHRM), http//www.echr.coe.int. Bij de besproken arresten heb ik
tevens, voorzover mij bekend, andere vindplaatsen aangegeven.
Zie ‘Straatsburg als tijdbom onder het Nederlandse bestuursrecht’, in: ‘Het bestuursrecht als
agenda voor het staatsrecht’, Zwolle 1999, p. 155 e.v. (bijdrage aan de Staatsrechtconferentie
1998); ‘Een Europese tijdbom onder de regeling van de proceskosten?’, JB 1999/1, p. 4 e.v.;
‘Bestuursrecht en mensenrechten’, NJB 1999, p. 1187 e.v.;‘Bewijzen in het bestuursrecht’, JBplus 1999, p. 25 e.v.; ‘Wetgeving en mensenrechten’, in: ‘Uit de school geklapt? Opstellen uit
Maastricht’, ’s-Gravenhage 1999, p. 205 e.v. en ‘De autonomie van het Nederlandse staats- en
bestuursrecht in het licht van het EVRM’, in: ‘De autonomie van het bestuursrecht’, red. H.
Koning en E.M.J. Crombach, Den Haag 2001, p. 109 e.v.
Vgl. EHRM 15 februari 2000, n.g. (Garcia Manibardo v. Spanje): ‘Le Court rappelle d’emblée
sa jurisprudence constante selon laquelle elle n’a pas pour tâche de se substituer aux juridictions internes. C’est au premier chef aux autorités nationales, et notamment aux cours et tribunaux, qu’il incombe d’interpréter la législation interne (…)’.
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op artikel 1 van het EVRM4, dat “the primary responsibility for implementing and enforcing the
guaranted rights and freedoms is laid on the national authorities.”5 De handhaving van de verdragsrechten op nationaal niveau zal, in laatste instantie, door de rechter gewaarborgd
moeten worden. Daarbij verdient opmerking dat de betekenis van de verdragsrechten
(mede) kenbaar is uit de jurisprudentie van het Hof. Dit laatste brengt mee dat, anders
dan uit artikel 46 van het EVRM lijkt te volgen (welke bepaling de binding van de lidstaten – voorzover hier van belang – beperkt tot uitspraken van het EHRM waarbij zij
partij zijn), de uitspraken van het Hof de facto alle lidstaten binden.6
Naar nationaal recht wordt de doorwerking én voorrang van de in het EVRM neergelegde rechten verzekerd door de artikelen 93 en 94 Grondwet. Daarmee is de positie van
de rechter tegenover het EVRM een andere dan die tegenover het EU-recht. Dit laatste
recht werkt immers van rechtswege door in de nationale rechtsorde, derhalve zonder tussenkomst van enige nationaalrechtelijke bepaling.Voor de positie van de nationale rechter
als ‘EVRM-rechter’ lijkt dit onderscheid echter van weinig belang.7 Ik wijs op het jaarverslag van de Hoge Raad 1995-1996, pagina 16:
“Deze [de nationale rechter] is gehouden de rechten uit het EVRM te verzekeren, maar doet dat, strikt formeel gezien, louter als nationale rechter. Daarbij
moet wel de nadruk liggen op ‘strikt formeel gezien’, want de nationale rechter dient, wil de subsidiaire controle door het Hof niet tot een veroordeling
leiden, terdege rekening houden met de door het Hof aan het Verdrag en de
daarbij behorende protocollen gegeven uitleg. Zo dient hij bijvoorbeeld rekening ermee te houden dat (...) [het Hof] herhaaldelijk heeft uitgemaakt dat het
EVRM zo moet worden uitgelegd en toegepast dat de waarborgen die het
verdrag geeft, praktisch hanteerbaar en doeltreffend zijn. (...) Aldus verkrijgt
de positie welke de nationale rechter binnen dit beschermingsmechanisme
inneemt, materieel gezien, een specifieke inhoud die in feite sterke overeenkomsten vertoont met die van de nationale rechter binnen de EEG.”8
Een mooie illustratie van de positie van de nationale rechter ten opzichte van het EVRM
vormt het arrest van de Hoge Raad van 10 mei 1996, NJ 1996, 578 over het verschoningsrecht van journalisten. Het EHRM had in het arrest Goodwin v. het VK (EHRM

4
5
6
7

8

Artikel 1 EVRM luidt: ’The High Contracting Parties are bound to secure to everyone within
their jurisdiction the rights and freedoms set forth in Section I of the Convention.’
Ik wijs in dit verband ook op de § 3.1 te bespreken uitspraak van het HvJ EG 25 juli 2002,
AB 2002, 371, m.nt. F.A. de Lange; JB 2002/237, m.nt. MC.
In deze zin ook, L.A. Lawson & H.G. Schermers, Leading Cases of the European Court of
Human Rights, Nijmegen 1997, p. 134.
Een wezenlijk onderscheid is wel dat de nationale rechter als EG-rechter bevoegd, en onder
omstandigheden verplicht, is prejudiciële vragen te stellen. Dit beperkt zijn vrijheid van handelen.
Zie ook S.K. Martens, Het EVRM en de nationale rechter, NJCM-Bulletin 1999, p. 753 e.v.
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27 maart 1996, NJ 1996, 577) een dergelijk recht, onder omstandigheden, erkend. De
Hoge Raad oordeelt dan:
“3.3 Voormeld arrest van het EHRM heeft tot gevolg dat de Hoge Raad moet
terugkomen van de in zijn arrest van 11 november 1977 neergelegde opvatting (…)” (curs. HJS).
3.

Het EVRM in internationaalrechtelijk perspectief

3.1.

Het EVRM en het gemeenschapsrecht

In een aantal uitspraken heeft de Centrale Raad van Beroep geoordeeld “dat hij geen
vrijheid vindt om onderscheidingen teweeg gebracht door toepassing van het supranationale recht met een beroep op artikel 14 EVRM terzijde te stellen.”9 Annotator Duijkersloot kwalificeert deze overweging als opmerkelijk en vraagt zich af waarom de Raad
geen prejudiciële vragen heeft gesteld aan het HvJ EG.
Voorop moet staan dat de Europese Unie (EU) geen partij is bij het EVRM. Het handelen van gemeenschapsorganen, waaronder mede te begrijpen het regelgevend handelen, is
als zodanig dan ook niet onderworpen aan de rechtsmacht van het EHRM. In een aantal
recente arresten heeft het EHRM evenwel geoordeeld dat de verdragspartijen ex artikel 1
van het EVRM kunnen worden aangesproken op hun, na de inwerkingtreding van het
EVRM, aangegane verdragsverplichtingen.10 Callewaert (noot 10) schrijft naar aanleiding
van deze rechtspraak:
“De belangrijkste ontwikkeling die de recente rechtspraak van het Hof in Straatsburg in communautair opzicht heeft gekend, is ongetwijfeld de duidelijke bevestiging en verdere verdieping van de aansprakelijkheid van de EVRM-Verdrag9

CRvB 5 augustus 1998, RAwb 1999, nr. 22, m.a. Duijkersloot. Een vergelijkbare problematiek speelt in het kader van de toepassing van artikel 26 BUPO-Verdrag. Zie CRvB 9 juli
2000, USZ 2000/230, waarover I. van der Steen, Het Bupo-Comité en het Barber-arrest inzake gelijke pensioenen: reactie van de Nederlandse regering, NTER 1999, p. 320 e.v.; A.C.
Hendriks & E.E.V. Lenos, Mensenrechten in het sociale recht, NJCM-Bulletin 2002, p. 225.
Zie in dit verband de ‘view’ van het HRC in de zaak Vos (HRC 26 juli 1999, nr. 786/1997,
NJCM-Bulletin 2000, p. 1012, m.nt.A.J.Woltjer (A.P.Vos v. Nederland)).
10 EHRM 15 november 1996, RJ&D 1996-V, p. 1614 (Cantoni); EHRM 18 februari 1999, NJ
515, m.nt. EAA (Matthews); EHRM 18 februari 1999, JB 1999/162 (Waite & Kennedy). Zie
over deze arresten, J. Callewaert, Het EVRM en het communautair recht: een Europese globalisering?, NTvER 2001, p. 259 e.v. Voor een samenvatting van de rechtspraak van het
EHRM, zie EHRM 12 juli 2002, n.g. (Hans Adam II). Interessant, vanuit het oogpunt van de
verhouding EVRM/EU, EHRM 23 mei 2002, NJB p. 1357, nr. 31 (SEGI e.a.). Van belang
vanuit internationaalrechtelijk perspectief, EHRM 19 maart 2002, NJB p. 947, nr. 22: klacht
Milosevic v. Nederland; Nederland onder het EVRM in beginsel aansprakelijk; niet-uitputting
nationale rechtsmiddelen; niet-ontvankelijk. Zie ook EHRM 21 november 2001, NJB 2002,
p. 131, nr. 3 (Al-Adsani v.VK): staatsimmuniteit en toepasselijkheid artikel 6 EVRM; gerechtvaardigde beperking.
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staten voor de toepassing van het communautair recht in hun interne rechtsorde, met als gevolg dat ook communautair recht, voor zover het deel uitmaakt
van de nationale rechtsorde van genoemde staten, aan toetsing door het Hof in
Straatsburg onderworpen is.”
Daarbij verdient evenwel aantekening dat het subsidiaire karakter van de bescherming die
het EVRM biedt meebrengt dat eerst moet worden bekeken of “reasonable alternative
means were available to protect effectively the rights under the Convention” (EHRM 18 februari
1999, Waite & Kennedy v. Duitsland, §§ 67-68 (noot 10). Anders gezegd, eerst zal nagegaan moeten worden of het gemeenschapsrecht op het terrein van de mensenrechten zelf
voldoende (rechts)bescherming biedt.
Volgens vaste rechtspraak van het HvJ EG maken de mensenrechten als (mede) neergelegd in het EVRM integraal onderdeel uit van het gemeenschapsrecht.11 Als voorbeeld
van de handhaving door het HvJ EG van de mensenrechten wijs ik op HvJ EG 28 maart
2000, Trema 2000, p. 255 (Krombach v. Frankrijk), waarin het HvJ EG uitspreekt dat de
rechter een exequatur ex artikel 27 EEX-Verdrag mag weigeren, onder verwijzing naar
de openbare orde clausule, als het betreffende vonnis is gewezen in strijd met artikel 6
EVRM. Uitzonderingen die het EG-Verdrag op de verkeersvrijheden toestaat moeten
volgens vaste rechtspraak altijd in overeenstemming zijn met de door het gemeenschapsrecht gewaarborgde grondrechten. In dit verband wees het HvJ EG een tweetal interessant arresten over de gevolgen voor het nationale recht van het ook door het gemeenschapsrecht gewaarborgde recht op gezinsleven (artikel 8 EVRM).12 Ik wijs verder op het
bepaalde in artikel 6, tweede lid, van het Verdrag betreffende de EU en de artikelen 52
paragraaf 3 en 53 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie, waarbij
het EVRM als communautair minimumniveau als het ware is overgenomen.13 Op grond
van artikel 46 van het Unieverdrag is het HvJ EG expliciet bevoegd de handelingen van
de instellingen van de Gemeenschap op mensenrechtenconformiteit te toetsen, indien en
voorzover het Hof op grond van de EG-verdragen en het EU-verdrag bevoegd is.14
De cruciale vraag is dan of, op gemeenschaps- en/of nationaal niveau, de (ook) door het
gemeenschapsrecht gewaarborgde mensenrechten, in rechte voldoende bescherming
genieten. In het in noot 5 genoemde arrest van 25 juli 2002 lijkt het HvJ EG zijn vaste
rechtspraak inzake de beperkte toegang van de burger tot de gemeenschapsrechter bij
11 Zie bijv. HvJ EG 29 mei 1997 (zaak C-299/9, Kremzov), n.g.
12 HvJ EG 11 juli 2002, EHRC 2002/76, m.nt. C. Forder; NJB 2002, p. 1854, nr. 33 (Mary
Carpenter); HvJ EG 25 juli 2002, NJB 2002, p. 1855, nr. 34 (VZW en BRAX v. België). Zie
ook noot 5.
13 Zie over de status het Handvest (louter politiek document/document met ook een zekere
juridische binding), Gerecht van Eerste Aanleg 30 januari 2002, besproken in Trema 2002,
p. 147 (Max Mobil, zaak T-54/99). Handvest ook voor het Gerecht zelf van belang geacht (en
niet alleen als een politiek document). Het Gerecht haalt het Handvest aan als bevestiging dat
bepaalde beginselen deel uitmaken van de algemene rechtsbeginselen van de rechtsstaat die
gemeen zijn aan de constitutionele tradities van de lidstaten.
14 Zie hierover, NJCM Commentaar op het verdrag van Amsterdam, NJCM-Bulletin 1998,
p. 662.
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besluiten van algemene strekking te bevestigen.15 Volgens het Hof zou een ruimere uitleg
van het begrip ‘individueel geraakt’ in strijd zijn met de door het EG-Verdrag omschreven bevoegdheid van de communautaire rechter. Een dergelijke verruiming vereist verdragswijziging, aldus het Hof. De burger wordt voor de benodigde rechtsbescherming
terugverwezen naar de nationale rechter. Het Hof merkt in dat verband nog op dat de
nationale rechter weliswaar niet bevoegd is de ongeldigheid van de gemeenschapshandelingen zelf vast te stellen, maar deze kan ertoe worden gebracht over die geldigheid prejudiciële vragen te stellen. Onder verwijzing naar artikel 5 van het EG-Verdrag (beginsel
van loyale samenwerking) wordt opgemerkt dat de lidstaten moeten voorzien in een stelsel van rechtsbescherming en procedures die de eerbiediging van het recht op een daadwerkelijke rechtsbescherming kan verzekeren.
Keren we terug naar het begin van deze paragraaf dan constateer ik dat Duijkersloot
gelijk had. De Raad had in elk geval moeten overwegen om prejudiciële vragen te stellen. Bij een antwoord van het HvJ EG inhoudende dat het gemeenschapsrecht EVRMconform is, zou daarmee de kous af zijn geweest. Een beroep bij het EHRM zou dan
niet meer kunnen slagen, omdat buiten twijfel het beroep op het HvJ EG kan worden
gekwalificeerd als “a reasonable alternative means (…) to protect effectively the rights under the
Convention.”
3.2.

De handhaving van het gemeenschapsrecht via het EVRM

Ook het EG-recht kan in Straatsburg worden gehandhaafd! Ik wijs in dat verband op
EHRM 16 april 2002, NJB 2002, p. 1112, nr. 26 (Dangeville). In deze zaak staat centraal
de niet-tijdige implementatie van de BTW-Richtlijn door Frankrijk. Betrokkene heeft de
in de periode januari 1978 tot juli 1978 ten onrechte betaalde BTW van de Franse Staat
opgeëist, maar zowel in de procedure tot terugvordering als in de schadevergoedingsprocedure zijn zijn aanspraken door de Franse rechter niet gehonoreerd. Het EHRM kwalificeert betrokkenes aanspraak op grond van het EG-recht als een ‘bien’ dat bescherming
geniet onder artikel 1 Eerste Protocol EVRM. Gezien de op de Franse staat rustende verplichtingen op grond van het EG-recht “la Cour estime que l’ingérence dans les biens de la
requérante ne répondait pas aux exigences de l’intérêt général.” Het Hof concludeert dat de
afwijzing van de desbetreffende vorderingen “ont rompu le juste équilibre entre les exigences
de l’intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux des
individus.” De ten onrechte betaalde BTW annex eenzelfde bedrag aan rente wordt aan
betrokkene als schadevergoeding toegewezen.

15 Zie voor een andere uitleg van dit arrest, de noot van De Lange in AB 2002, 392.Vgl. Gerecht
in Eerste Aanleg 3 mei 2002, NJB 2002, p. 1358, nr. 24, in welk arrest het Gerecht juist tot
een verruiming van het begrip ‘índividueel geraakt’ en derhalve van de toegang tot de
gemeenschapsrechter was gekomen.
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3.3.

Het EVRM en derde-landers

Een geheel ander punt betreft de positie van niet-EG-onderdanen. Volgens vaste rechtspraak van het EHRM hoeven aan het EG-recht te ontlenen aanspraken, op grond van
het gelijkheidsbeginsel (artikel 14 EVRM), niet (zonder meer) ook aan derde-landers te
worden gegund. In een arrest van 18 februari 1991, R.A. Lawson & H.G. Schermers,
a.w., p. 378; RV 50, § 49 (Moustaquim) besliste het EHRM dat het onderscheid tussen
EG-burgers en niet-EG-burgers niet strijdig is met artikel 14 (juncto artikel 8) EVRM.
De voorkeursbehandeling die de Lid-Staten van de EG elkaars burgers gunnen, vindt een
objectieve en redelijke rechtvaardiging hierin dat “Belgium (…), together with those States,
[belongs] to a special legal order.”16
3.4.

Het EVRM en het overige internationale recht

Bijzondere aandacht verdient het feit dat het EHRM bij zijn uitleg van de rechten en
vrijheden neergelegd in het EVRM, voor zover hier van belang,17 zo mogelijk aansluiting
zoekt bij andere internationale instrumenten. Het Hof verwijst in vele gevallen naar de
daarin neergelegde normen ter invulling of uitleg van een EVRM-recht. Daarbij kan primair worden gedacht aan andere instrumenten van de Raad van Europa, maar ook allerlei
andere internationale overeenkomsten figureren in de rechtspraak van het Hof. 18 Het
grote belang van deze rechtspraak is dat de veelal ‘magere’ EVRM-normen aldus de facto
een inhoudelijke invulling krijgen19, terwijl, via het EVRM, andere verdragen op het terrein van de mensenrechten een zetje in de rug krijgen en enigermate worden voorzien
van een handhavingsmechanisme. Als voorbeeld wijs ik op EHRM 25 jan. 2000, EHRC
2000/23 m.nt. Brems, § 95 (Ignaccolo v. Roemenië), waarin het Hof overweegt:
“Enfin, la Cour estime que les obligations positives que l’article 8 de la Convention fait peser sur les Etats contractants en matière de réunion d’un parent
à ses enfants doivent s’interpréter à la lumière de la Convention de La Haye du
25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international des enfants”.

16 Zie ook EHRM 7 augustus 1996, § 38, n.g. (C. v. België). Lawson & Schermers, t.a.p., wijzen
er overigens op dat ‘its [van deze rechtspraak] consequences were considerably softened in
Gaygusuz’ (EHRM 16 september 1996, AB 1997, 179; NJCM-Bulletin 1997, p. 467, m.nt.
Kees Groenendijk). Zie echter ook HR 1 november 2000, BNB 2001/9: Fiscale faciliteit EGrecht hoeft niet ook aan derden te worden gegund.
17 Belangwekkend in verband met de uitleg door het Hof van het EVRM meer in het algemeen, is EHRM 11 juli 2002, EHRC 2002/74, m.nt. H.L. Janssen en J. van der Velde
(Christine Goodwin v. VK): ‘A failure by the Court to maintain a dynamic and evolutive
approach would indeed risk rendering it a bar to reform or improvement (…).’
18 Vgl. R.A. Lawson & H.G. Schermers, a.w., p. 544 (onder 6 e.v.).
19 Vgl. EHRM 28 juli 1999, NJCM-Bulletin 2000, p. 677 e.v. (Selmouni v. Frankrijk), waarin
het Hof, ter ondersteuning van zijn invulling van het begrip ‘torture’ in artikel 3 EVRM, verwijst naar het VN-Folterverdrag.
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In deze uitspraak kende het Hof extra gewicht toe aan de Conventie nu Roemenië daarbij partij was. Interessant is ook EHRM 2 juli 2002, EHRC 2002/70, m.nt. AWH
(Wilson & the National Union of Journalists e.a.), waarin het Hof, onder verwijzing naar
het Comité van experts inzake het ESH en naar het Comité inzake Verenigingsvrijheid
van het ILO, uit artikel 11 EVRM een verplichting van de Staat afleidt om ter bescherming van de vakbondsrechten op te treden tegen ‘onwillige’ werkgevers.
4.

De overgang van AWW naar Anw en de toetsing in concreto?

In haar noot bij CRvB 22 december 1999, USZ 2000/52, betrekking hebbende op de
Reparatiewet AAW, merkt annotator Malva Driessen op dat de Raad ‘de individuele toets
die het Hof in Straatsburg altijd eist’ niet uitvoert. Ook in een aantal andere zaken is de
(bestuurs)rechter wel ‘verweten’ te hebben volstaan met een toetsing op mensenrechtenconformiteit van de in geding zijnde regeling in abstracto en te hebben nagelaten te toetsen of de rechtvaardiging in abstracto ook de inmenging rechtvaardigde in het in concreto
voorliggende geval.20 In deze paragraaf wil ik ingaan op de vraag of de toetsing in abstracto,
zoals de Raad die heeft verricht in zijn uitspraak van 24 januari 2001,21 betrekking hebbende op de vervanging van de AWW door de Anw en het overgangsrecht in dat verband,
in overeenstemming met de rechtspraak van het EHRM kan worden geacht.
Uitgangspunt van de analyse is het oordeel van de Raad dat het ‘nabestaandenrecht’ een
eigendomsrecht oplevert in de zin van artikel 1 van het Eerste Protocol22 en dat de regeling in de Anw een ontneming van de eigendom oplevert. De te beantwoorden vragen
zijn dan of die ontneming is voorzien bij de wet, of deze een publiek belang dient en of
de regeling blijk geeft van een correcte (proportionele) afweging van het bij de regeling
betrokken publieke belang versus de belangen van de daarbij betrokken burgers, waarbij,
gezien het individuele karakter van de door het EVRM gewaarborgde bescherming, die
inmenging ook in het individuele geval gerechtvaardigd zal moeten zijn. De in deze
paragraaf te beantwoorden vraag is of dit laatste in alle gevallen een afweging van belangen in concreto eist.
Voorop moet staan dat, bezien vanuit Straatsburg, aan de lidstaat, in het kader van de
sociale politiek, een ruime margin of appreciation toekomt.23 Doeleinden van sociale poli-

20 Zie de noot van HJS bij HR 26 augustus 1998, JB 1998/251, betrekking hebbende op de
korting op het AOW-pensioen van de gehuwde vrouw, waarvan de man in het buitenland
werkte, waarover recent: EHRM 4 juni 2002, AB 2002/333, m.nt FP; RSV 2002/181; USZ
2002/215, m.nt MD (Wessels-Bergervoet). Voor het vervolg, zie EHRM 12 nov. 2002, n.g.
(schikking ter zake van de schadevergoeding).
21 AB 2001/81, m.nt. FP; RSV 2001/138; JB 2001/76, m.nt LV.; NJCM-Bulletin 2001, p. 1027,
m.nt.Woltjer.
22 Ik wijs er nog op dat uitkeringen op het terrein van de sociale zekerheid ook artikel 8 (juncto
artikel 14) van het EVRM kunnen betreffen. Zie EHRM 27 maart 1998, USZ 1999/43
(Petrovic); EHRM 3 mei 2001, ontvankelijkheidsbeslissing (Domenech Pardo).Vgl. ook HR
10 augustus 2001, NJ 2002, 278, welk arrest betrekking heeft op alimentatierechten.
23 EHRM 12 oktober 2000, USZ 2001/76 (Jancovic): ‘States enyoy quite a wide margin of
apreciation in regulating their social policy.’
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tiek, in casu een herijking, gezien de maatschappelijke veranderingen, van de (verdeling
van de) voor de sociale zekerheid van nabestaanden ter beschikking staande middelen,
kunnen een rechtvaardiging van een ontneming van de eigendom opleveren.24 De ontneming zal blijk moeten geven van een zorgvuldige afweging van het daarbij betrokken
algemeen belang en de in geding zijnde belangen van burgers. Dat betekent primair dat
de doelgroep zorgvuldig moet worden afgebakend.25 In casu levert dit vereiste geen problemen op. Vervolgens zullen alle voor de te treffen regeling relevante omstandigheden
zorgvuldig in kaart gebracht moeten worden. Op die basis zal door de Staat de noodzakelijkheid en de (non)subsidiariteit van de voorgenomen maatregel moeten worden
aangetoond.26 Moet worden geoordeeld dat de Staat in redelijkheid tot de ontneming of
beperking van (het vrije genot van) de eigendom heeft kunnen komen, dan is vervolgens
de vraag of de modaliteiten van de eigendomsaantasting de verdragsrechtelijke toets kunnen doorstaan. Een ontneming van de eigendom vergt normaliter een volledige, financiële
(en/of andere) compensatie. Cruciaal is echter dat het in het onderhavige geval niet gaat
om ‘materiële’ eigendom. Bij niet-stoffelijke eigendom, zoals ‘eigendom’ in de vorm van
een (financieel) sociaal zekerheidsrecht, kan, in elk geval indien die eigendom niet rust op
(premie)betaling,27 de rechtvaardiging voor de inmenging, de (financiële) herijking van
(deze vorm van) van sociale verzekering, in de weg staan aan de verstrekking van (finan-

24 Vgl. EHRM 8 juli 1986, § 121, Series A, no. 102 (Lithgow).Vgl. over de ‘public purse’ als algemeen belang, EHRM 19 oktober 2000, n.g. (Ambruosi v. Italië): ‘the aim of the offsetting of
legal costs was to protect the public purse from the relevant expenditure.The Court is satisfied
that the interference at issue was “in the public interest” (…).’
25 Uit de rechtspraak van het Hof blijkt dat vele ‘gewone’ onteigeningen reeds struikelen op
deze horde. Zie bijv. EHRM 25 maart 1999, JB 1999/164, m.nt. AWH (Papachalas): ‘(…) it
was in their legal situation itself, that the requisite balance was no longer to be found’; EHRM
15 november 1996, Reports 1996-V, p. 1688, 1689; NJCM-Bulletin 1997, p. 326, § 49, 50
(Katikaridis e.a):‘This system, which is too inflexible, takes no account of the diversity of situations, ignoring as it does the differences due in particular to the nature of the works and the
layout of the site.’
26 Vgl. EHRM 5 januari 2000, § 114, EHRC 2000/18, m.nt AWH (Beyeler): ‘Whether such a
[fair] balance existed requires an overall examination of the various interests in issue, which
may call for an analysis not only of the compensation terms – if the situation is akin to the
taking of property (...) – but also, as in the instant case, of the conduct of the parties to the
dispute, including the means employed by the State and their implementation (...)’ (curs. HJS). Zie, in
verband met de toetsing door het Hof aan het subsidiariteitsbeginsel, ook EHRM 2 oktober
2001, NJB 2001, p. 2189, nr. 51; NJCM-Bulletin 2002, p. 154, m.nt (Hatton).
27 Vgl. HR 16 november 2001, NJ 2002, 469, m.nt. EAA (Wet herstructurering varkenshouderij), waar de Hoge Raad, in het kader van de compensatievraag, onderscheid maakt tussen het
geval dat de mestrechten om niet zijn verkregen en het geval dat er voor is betaald.
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ciële) compensatie.28 De grenzen te stellen aan de ontneming van de eigendom vloeien
dan voort uit het evenredigheidsbeginsel en het rechtszekerheidsbeginsel.29 Te denken valt
aan het in stand laten van een bodemvoorziening, het voorzien in een afbouwregeling, de
onderscheiden behandeling van onderscheiden groepen ex-gerechtigden naar de mate
van de ernst van de (dreigende) ingreep, de persoonlijke situatie van betrokkene en andere.
Van belang in geval van ontneming van uitkeringen op het terrein van de sociale verzekering lijkt mij in dit verband EHRM 20 juni 2002, EHRC 2002/67, m.nt. J. van der
Velde (Azinas/Cyprus), in welk arrest het Hof de ontneming van betrokkenes pensioen,
onder meer, niet acceptabel achtte gezien de last die dit legde op betrokkenes gezin.
Discussie is mogelijk over de vraag of bij de overgang van de AWW naar de Anw hierbij
(steeds) het juiste evenwicht is gevonden tussen het betrokken algemeen belang en de
belangen van (bepaalde groepen) uitkeringsgerechtigden. Met dat voorbehoud lijkt mij
dat, gezien ook de rechtspraak genoemd in noot 27, de regeling in de Anw niet strijdig is
met het bepaalde in artikel 1 Eerste Protocol van het EVRM.
Ik constateer dat het antwoord op de vraag of een nationale wettelijke regeling inzake de
ontneming/regulering van de ‘eigendom’ door de beugel van artikel 1 van het Eerste Protocol kan, in een geval als hier aan de orde wordt gevonden in de vaststelling dat het recht
op uitkering, gezien het gelaten minimumniveau en de regeling van het overgangsrecht,
niet in de kern wordt aangetast.30 Dat antwoord is te vinden in de regeling in abstracto31,
zodat aan een toetsing van de toepassing van de regeling in concreto geen toegevoegde
waarde toekomt.

28 Vgl. EHRM 12 november 2002, n.g. (Zvolsky en Zwolská v. de Tjechische Republiek):
‘71. En l’espèce, la Cour observe que la loi sur la propriété foncière ne prévoit aucune modalité d’indemnisation en cas d’annulation du contrat de donation. Comme il a déjà été établi
que l’ingérence contestée satisfaisait à la condition de légalité et n’était pas arbitraire, l’absence
d’indemnisation ne rend pas eo ipso illégitime la mainmise de l’Etat sur les biens des requérants
(voir, mutatis mutandis, l’arrêt Ex-roi de Grèce et autres c. Grèce précité, § 90). Dès lors, il reste à
rechercher si, dans le cadre d’une expropriation licite, les requérants ont eu à supporter une
charge disproportionnée et excessive.’ Zie ook EHRM 19 september 2002, n.g. (Azas v.
Greece): ‘Ce dernier ne garantit pourtant pas dans tous les cas le droit à une compensation
intégrale, car des objectifs légitimes « d’utilité publique » peuvent militer pour un remboursement inférieur à la pleine valeur marchande (voir l’arrêt Les saints monastères c. Grèce du
9 décembre 1994, série A n° 301-A, pp. 34-35, §§ 70-71).’
29 Zie de noot van FP bij de hier besproken uitspraak in AB 2001/81 en F. Pennings,
Bescherming van uitkeringsaanspraken uit sociale verzekeringen. Enige rechtsvergelijkende
kanttekeningen bij Notitie Overgangsrecht, NJB 1993, p. 1122.
30 Vgl. EHRM 12 oktober 2000, USZ 2001, 76. Korting op militair pensioen met 63.22% valt
onder artikel 1 Eerste Protocol, maar deze bepaling verschaft geen individueel recht op pensioen van een bepaalde hoogte. Hoogte (overblijvende) pensioen niet inferieur ‘to pensions of
all other categories in Croatia’. In casu rechten ontleend aan eigen ‘contribution’ intact. Geen
aantasting van de ‘essence’.
31 Zie in dit verband de volgende niet-ontvankelijkheidsbeslissingen: EHRM 1 juni 1999
(Skorkiewicz v. Polen); EHRM 15 juni 1999 (Domalewski v. Polen); EHRM 2 maart 2000
(Schwengel v. Duitsland).Vgl. ook ECRM 15 mei 1996, 25044/94 (Dorner v. Oostenrijk).
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Ik wijs er ten overvloede op dat uit het in noot 26 genoemde arrest van de Hoge Raad,
dat betrekking had op ‘mestrechten’, blijkt dat dit in andere gevallen anders kan liggen.
De Hoge Raad casseerde de uitspraak van het gerechtshof juist vanwege het ontbreken
van een toetsing door het Hof van de gerechtvaardigdheid van de beperking van de
eigendom in concreto. Bekeken had moeten worden of in de individuele, aan het Hof
voorgelegde gevallen, voor de mestrechten was betaald.
Met het voorgaande staat echter nog niet vast dat de regeling inzake de overgang van de
AWW naar de Anw rechtmatig is. Een ontneming van de eigendom als hier aan de orde zal
immers ook moeten voldoen aan het gelijkheidsbeginsel (artikel 14 van het EVRM).32
Voorop moet staan dat de hiervoor genoemde afbakening van de doelgroep geen strijdigheid met het gelijkheidsbeginsel zal mogen opleveren.33 Tevens moet, vanuit het gelijkheidsbeginsel gezien, als eis worden gesteld dat de in de regeling gemaakte onderscheiden
tussen verschillende groepen gerechtigden, objectief, dat wil zeggen vanuit de doelstelling
van de regeling, gerechtvaardigd zijn te achten. Daarbij verdient nog aantekening dat
bepaalde onderscheiden een bijzondere rechtvaardiging behoeven. Met betrekking tot de
Anw is van belang dat de hoogte van de nabestaandenuitkering onder de nieuwe regeling
gekoppeld wordt aan onderscheiden soorten inkomsten. Bovenwettelijke (private) uitkeringen zijn vrijgesteld. Daarnaast wordt onderscheid gemaakt tussen inkomsten uit arbeid
en inkomsten uit uitkeringsrechten. In het kader van de toetsing aan artikel 14 juncto
artikel 1 Eerste Protocol van het EVRM is dan de vraag of de gemaakte onderscheiden
in de doelstelling van de regeling een objectieve en redelijke rechtvaardiging vinden. Ook
dit vergt weer primair een toetsing in abstracto, waarbij wel aantekening verdient dat een
rechtvaardiging voor het gemaakte onderscheid ook op het moment van toepassing van
de regeling nog aanwezig zal moeten zijn. Anders gezegd, de rechtvaardiging wordt door
het Hof ex nunc getoetst.34 Met betrekking tot de inkomenstoets heeft de Raad in zijn
uitspraak van 24 januari 2001 opgemerkt dat de wetgever hiermee heeft beoogd het
behoeftebeginsel centraal te stellen. De gunstiger vrijlatingsregeling voor inkomsten uit
32 Ik wijs er nog op dat een uitkeringsrecht, om de bescherming van artikel 14 EVRM te genieten, niet als ‘eigendomsrecht’ hoeft te kunnen worden aangemerkt.Vgl. EHRM 11 juni 2002,
EHRC 2002/62, m.nt. Gerards (Willis v.VK). : ’35. (…) It is not therefore necessary for the
Court to address in this case the question of whether a social security benefit must be contributory in nature in order that it can constitute a “possession” for the purposes of Article 1 of
Protocol No. 1. 36. Widow’s Payment and Widowed Mother’s Allowance – in so far as provided for in the applicable legislation – is a sufficiently pecuniary right to fall within the ambit
of Article 1 of Protocol No. 1.’ Zie ook het in noot 21 genoemde arrest Petrovic.Vgl. over de
toepassing van artikel 14 in de ‘ambit’ van artikel 8 EVRM (adoptierecht), EHRM 26 februari
2002, EHRC 2002/30, m.nt. Janssen en Gerards (Fretté v Frankrijk).
33 Vgl. EHRM 6 april 2000, NJCM-Bulletin 2000 p. 1095 e.v., m.nt. A.C. Hendriks &
T. Loenen; AB 2000, 386 (Thlimmenos): ‘In the present case the Court considers that it was
the State having enacted the relevant legislation which violated the applicant’s right not to be
discriminated against in the enjoyment of his right under Article 9 of the Convention. That
State did so by failing to introduce appropriate exceptions to the rule barring persons of a
felony from the profession of chartered accountants.’
34 Een belangrijk voorbeeld hiervan vormt het arrest Wessels-Bergervoet (EHRM 4 juni 2002,
§ 52, noot 20).
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arbeid strekt ertoe de arbeidsparticipatie niet te ontmoedigen. De Raad is van oordeel dat
laatstbedoelde doelstelling een voldoende rechtvaardiging vormt voor het onderscheid
tussen inkomen uit en in verband met arbeid in artikel 67 van de Anw en het Inkomensen samenloopbesluit Anw. In literatuur en de lagere rechtspraak is opgemerkt dat deze
rechtvaardigingsgrond niet valt terug te voeren tot de doelstelling van de regeling, en, wat
daarvan ook zij, voor de gemaakte onderscheiden niet in alle gevallen daarin een objectieve en redelijke rechtvaardiging is te vinden.35
Bij het voorafgaande verdient aantekening dat niet kan worden uitgesloten dat in een
individueel geval betrokkene met recht kan betogen dat, in zijn bijzondere geval, indeling
in een andere categorie meer aangewezen zou zijn geweest. In zoverre zal bij de toetsing
van dit aspect van de Anw aan het gelijkheidsbeginsel door betrokkenen de in- of exclusiviteit van de regeling in het concrete geval ter discussie kunnen worden gesteld.36 Onder
omstandigheden zal het gelijkheidsbeginsel derhalve kunnen verplichten tot een toetsing
in concreto.37
Terugkomend op de annotatie van Malva Driessen aan het begin van deze paragraaf moet
ik vaststellen dat geenszins vaststaat dat het EVRM eist dat bij de ontneming van de
eigendom in alle gevallen een individuele toets moet plaatsvinden.
5.

Criminal charge

De Raad heeft ook te maken het het zogenaamde bestuursstrafrecht. De Commissie
Sancties, een door de Raad ingestelde (coördinatie)commissie, is er het levende bewijs
van. Een met het oog op de toepassing van het bepaalde in artikel 6 EVRM, alsmede
onder meer artikel 14, vijfde lid, BUPO-Verdrag, essentieel begrip, is het begrip ‘strafvervolging’ in de zin van deze verdragsbepalingen. Bij een strafvervolging geldt immers een
veel stringenter waarborgingsregime,38 terwijl terzake van een strafvervolging beroep in
twee feitelijke instanties dient open te staan. Een belangrijke vraag in dat verband is of
bepaalde als ‘maatregel’ aangeduide sancties in de wet BMTI, ten materiële, (niet) als
criminal charge moeten worden aangeduid.39 Van belang in verband met de kwalificatie van
35 Zie de kritiek van F. Pennings (noot 29): ‘De raad geeft geen vindplaats voor de door hem
gestelde rechtvaardigingsgrond.’ Zie verder Rb. Arnhem 28 januari 1999, AB 1999, 113: verschil in vrijlating voor de uitkering tussen inkomsten uit arbeid en inkomsten uit uitkeringen
in strijd met artikel 14 EVRM (vgl. Rb. Den Haag 16 februari 1999,AB 1999, 226).
36 Vgl. J.H. Gerards, Rechterlijke toetsing aan het gelijkheidsbeginsel, diss. Universiteit Maastricht, 2002.
37 Voor een voorbeeld zie EHRM 11 October 2001, NJ 2001, 417 (Sahin v. Duitsland): ‘58. In
the present case, the Court is not persuaded by the Government’s arguments, which are based
on general considerations that fathers of children born out of wedlock lack interest in contacts with their children and might leave a non-marital relationship at any time. 59. Such considerations did not apply in the applicant’s case.’
38 Interessant, HR 8 maart 2002, AB 2002, 353: beperking ‘motiveringseis’ ex artikel 6:5, eerste
lid, onder d,Awb, in geval van criminal charge.
39 Vgl. CRvB 5 april 2000, USZ 2000/135, m.nt. Lenos; JB 2000/144, m.nt. Alberts: blijvend
gehele weigering uitkering wegens nalaten passende arbeid te aanvaarden géén criminal charge.
Vgl. ook CRvB 21 december 1993, RSV 1994/132.
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een sanctie (al dan niet) als criminal charge acht ik het arrest van het Hof in de zaak
Janosevic.40 In deze zaak ging het om een verhoging van de belastingaanslag wegens het
verstrekken van onjuiste inlichtingen door betrokkene. Na vastgesteld te hebben dat naar
nationaal recht het hier niet ging om een strafoplegging, gaat het Hof in op “the nature of
the offence and the nature and degree of severity of the possible penalty”. In dat verband merkt
het Hof op dat het hier gaat om een maatregel “directed towards all persons liable to pay tax
in Sweden and not towards a given group with a special status”, dat “the lack of subjective elements
does not necessarily deprive an offence of its criminal character”, en dat:
“92. (…) the present tax subcharges are not intended as pecuniary compensation for any costs that may have been incurred as a result of the taxpayer’s conduct. Rather, the main purpose of the relevant provisions on surcharges is to
exert pressure on taxpayers to comply with their legal obligations and to
punish breaches of those obligations.The penalties are thus both deterrent and
punitive.The latter character is the customary distinguishing feature of a criminal penalty (see the Öztürk v. Germany judgment cited above, p. 20, § 53).
In the Court’s opinion, the general character of the legal provisions on tax surcharges and the purpose of the penalties, which are both deterrent and punitive,
suffice to show that for the purposes of Article 6 of the Convention the applicant was charged with a criminal offence.
93. The criminal character of the offence is further evidenced by the severity
of the potential and actual penalty. (…) It is true that surcharges cannot be
converted into a prison sentence in the event of non-payment; however, this is
not decisive for the classification of an offence as ‘criminal’ under Article 6 (see
the Lauko v. Slovakia judgment cited above, p. 2505, § 58).”41
Voor wat betreft het beginselenrecht dat een ‘strafvervolging’ beheerst lijkt het Hof recentelijk (weer) aan de vervolgende overheid wat striktere eisen te stellen.Vooraf de opmerking dat de betekenis van strafrechtelijke beginselen verder kan reiken dan het (strafrechtelijke) proces. Zo heeft het Hof reeds meermalen geoordeeld dat schending van de
onschuldpresumptie niet alleen mogelijk is door een rechter of een gerecht, maar ook
door andere publieke autoriteiten. In EHRM 26 maart 2002, NJB 2002, p. 987. Nr. 23
(Butkevicius v. Litouwen) werd op grond van opmerkingen van de procureur generaal en
de voorzitter van het parlement in de media een schending van artikel 6, tweede lid, van
het EVRM aangenomen.

40 EHRM 23 juli 2002, EHRC 2002/88, m.nt. Widdershoven. Zie ook EHRM 23 juli 2002,
NJB 2002, p. 1755, nr. 41 (Vastberga Taxi Aktiebolag).
41 Interessant is ook EHRM 14 november. 2000, n.g. (T. v. Oostenrijk). Oplegging door het
gerecht aan betrokkene van een boete wegens misbruik van procesrecht, nl. ten onrechte toevoeging van een advocaat verzocht. Criminal charge, hoewel de aard van de sanctiebepaling
– de inherente bevoegdheid van een gerecht zijn eigen procedures orderlijk en fatsoenlijk te
laten verlopen – eerder disciplinair was, nu de maximumsanctie hoger was dan in vergelijkbare zaken, de sanctie als bestraffend bedoeld was en was om te zetten in een gevangenisstraf.
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In (het door Nederland nog niet geratificeerde) artikel 4 Zevende protocol is het ne bis in
idem-verbod neergelegd. Aangenomen moet evenwel worden dat dit verbod ook buiten
dat kader van toepassing is op een ‘strafvervolging’ als bedoeld in artikel 6 EVRM, zodat
de rechtspraak van het Hof inzake artikel 4 Zevende protocol ook voor Nederland relevant is.
Ten aanzien van de vraag wanneer sprake is van one act constituting more than one offence,
heeft het Hof in zijn uitspraak van 29 mei 2001, NJCM-Bulletin 2002, p. 146, m.nt.
J.A.W. Lessing (Fischer v. Oostenrijk) geantwoord dat het Hof heeft te onderzoeken
“whether or not such offences have the same essential elements”. In casu was betrokkene een
administratieve boete opgelegd wegens dronken rijden. Daarna werd hij strafrechtelijk
aangepakt wegens onder verzwarende omstandigheden dronken rijden. Het feit dat het
hier in naam om verschillende delicten gaat, weerhoudt het Hof niet van het oordeel dat
“on the basis of one act, the applicant was tried and punished twice”, nu de overtredingen “do
not differ in their essential elements”.
Interessant zijn ook de ontwikkelingen aangaande het nemo tenetur-beginsel.42 In dat verband wijs ik op EHRM 3 mei 2001 (J.B. v. Zwitserland).43 In casu ging het om een verzoek, onder boetebedreiging, om inzage in documenten met het oog op het opleggen
van een primaire aanslag alsmede de eventuele oplegging van een verhoging. Voor de
werkingssfeer van het nemo-tenetur-beginsel blijkt bepalend dat de procedure kan leiden
tot de oplegging van een straf. Daarbij dient het beginsel ruimer te moeten worden
opgevat dan als (enkel) een ‘zwijgrecht’. Ook andersoortige incriminerende medewerking, in casu het verstrekken van documenten, blijkt onder omstandigheden te mogen
worden geweigerd. Daarbij verdient nog opmerking dat het in casu ging om bestaande
documenten.44
Niet ter discussie staat dat de bestuursrechter de oplegging van een criminal charge toetst
op evenredigheid.45 Van belang in verband met de verplichting tot toetsing van de oplegging van een charge in concreto is EHRM 23 juli 2002, § 103, noot 40, (Janosevic), waarin
het Hof overweegt:

42 Van maatschappelijk belang, EHRM 5 nov. 2002, n.g. (Allan v.VK): plaatsen gedetineerde in
cel van andere gedetineerde met het oog op het verkrijgen van informatie over een misdrijf
waarvan deze laatste wordt verdacht in strijd geoordeeld met het nemo tenetur-beginsel.
Schending artikel 6, eerste lid, EVRM.
43 EHRM 3 mei 2001, AB 2002, 343, m.nt. OJ en M.J.J.P. Luchtman; NJCM-Bulletin p. 606,
m.nt. E.E.V. Lenos; RSV 2002, 12. Vgl. HR 27 juni 2001, AB 2002/342 (fiscale boete en
nemo tenetur).
44 Vgl. het arrest Saunders (EHRM 17 december 1996, NJCM-Bulletin 1997, p. 298, m.nt.
Myer).
45 ABRS 8 maart 1999, JSV 2000, 185. De Afdeling concludeert dat artikel 29a Wet IHS niet de
mogelijkheid biedt een lagere boete op te leggen dan de maximale boete van 25%. De belangenafweging die aan een dergelijk besluit ten grondslag ligt, zal de rechter niet marginaal maar
vol dienen te toetsen op evenredigheid tussen ernst van de verweten gedaging en de zwaarte
van de opgelegde sanctie. Met deze volle toetsing wordt recht gedaan aan artikel 6 eerste lid
eerste volzin EVRM.Tevens dient bij het oplegen van de boete rekening te worden gehouden
met de persoonlijke omstandigheden van betrokkene.
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“that the presumptions applied in Swedish law with regard to surcharges are
confined within reasonable limits. Nevertheless, as the Supreme Administrative
Court stated in a judgment delivered on 15 December 2000 (see paragraph 53
above), this conclusion in general requires that the courts ... make a nuanced
and not too restrictive assessment in each individual case as to whether there
are grounds for setting aside or remitting the tax surcharge.”
Ik wijs er overigens wel op dat de verplichting van de rechter tot toetsing in concreto
van de opgelegde sanctie, niet betekent dat de wetgever geen gefixeerde sancties zou
mogen vaststellen. In dat verband wijs ik op EHRM 2 juli 2002, § 58, EHRC 2002/72:
“Mais il n’existe pas de précédent des organes de la Convention, ni au titre de
l’article 6, ni au titre de l’article 7, qui censure le fait pour le législateur de prévoir une peine fixe, ou qui oblige le juge à ‘moduler’ cette peine en fonction
des circonstances de la cause, en dehors de l’importance de l’amende douanière
infligée. Ceci faut a fortiori pour une mesure qui est liée à la fois à une réparation civile et à une sanction pénale.”
6.

De toegang tot de rechter

Een bijzondere plaats binnen het EVRM neemt het in artikel 6 van het EVRM neergelegde recht op toegang tot de rechter in. De toegang tot de rechter op grond van deze
bepaling is niet absoluut. Deze geldt alleen voor ‘burgerlijke rechten en verplichtingen’ en
criminal charges. Uit de rechtspraak van het EHRM volgt verder dat beperkingen op de
toegang tot de rechter geoorloofd kunnen zijn:
“36. Néanmoins les limitations appliquées ne sauraient restreindre l’accès
ouvert à l’individu d’une manière ou à un point tels que le droit s’en trouve
atteint dans sa substance même. En outre, elles ne se concilient avec l’article 6
§ 1 que si elles poursuivent un but légitime et s’il existe un rapport raisonnable
de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (…).”46
Bij de proportionaliteitstoets zal een zwaar gewicht moeten toekomen aan vereiste effet
utile van artikel 6 en het belang dat in een democratische samenleving onder de rule of law
toekomt aan the right to court.47 Ten aanzien van de bij de proportionaliteitstoets in aanmerking te nemen belangen verdient opmerking dat financiële overwegingen geen rol
mogen spelen:

46 EHRM 14 december 1999, n.g. (Khalfaoui v. Frankrijk). Vgl. EHRM 16 december 1992,
§ 34, Series A, vol. 253 (De Geouffre de Pradelle).
47 Zie EHRM 17 januari 1970, § 25, Series A, no. 11 (Delcourt): ‘This is particularly so [vereiste
‘effet utile’ van de verdragsrechten] of the right of access to the courts in view of the prominent place held in a democratic society by the right to a fair trial.’
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“Article 6 § 1 imposes on the Contracting States the duty to organise their
judicial systems in such a way that their courts can meet each of its requirements.”48
De bewijslast voor de gerechtvaardigdheid van de beperking rust op de overheid waarbij,
indien betrokkene zich daarop beroept, de noodzaak van de beperking ook in concreto
zal moeten worden aangetoond.
Kijken we naar het Nederlandse bestuursprocesrecht dan blijkt het recht op toegang tot
de rechter in hoofdzaak op twee manieren beperkt te worden. Allereerst direct door het
stellen van (ontvankelijkheids)eisen aan het recht op toegang. Daarnaast indirect door het
creëren van voorprocedures en het laten doorwerken van gegevenheden uit zo’n voorprocedure in de daaropvolgende rechterlijke procedure.
Wat het eerste punt betreft acht ik van belang de rechtspraak van het EHRM in het
kader van de toepassing van artikel 35 van het Verdrag. Het gaat bij deze bepaling om het
vereiste dat de nationale rechtsmiddelen moeten zijn uitgeput. Uitgaande van object and
purpose van het Verdrag als instrument ter bescherming van individual human beings oordeelt het Hof:
“Article 26 [artikel 35] must be applied with some degree of flexibility and
without excessive formalism. It [het Hof] has further recognised that the rule
of exhaustion is neither absolute nor capable of being applied automatically; in
reviewing whether it has been observed it is essential to have regard to the
particular circumstances of each individual case.”49
Mijns inziens gelden deze regels ook bij de (ontzegging van de) toegang van een belanghebbende in de nationale procedure. Interessant in dit verband is EHRM 25 January
2000, § 36, n.g. (Miragall Escolano e.a. v. Spanje):
“The Court reiterates that the rules governing time limits for appeals are
intended to ensure proper administration of justice. That being so, the rules in
question, or their application, should not prevent litigants from using an available remedy.”
Recentelijk is de vereiste concrete toetsing bij een beperking van de toegang tot de rechter een aantal malen in de rechtspraak van het Hof naar voren gekomen. In EHRM
31 juli 2001, NJCM-Bulletin 2002, p. 67 (Mortier v. Frankrijk) gaat het over de bevoegdheid van de president van het Hof van Cassatie de zaak van de rol te schrappen, wanneer
de verzoeker niet heeft voldaan aan de in het cassatieberoep aangevallen beslissing, tenzij
de president meent dat deze eis manifest excessieve gevolgen zou hebben. Volgens het
Hof maakt de mogelijkheid van afwijking de regeling proportioneel.Toetsing in concreto

48 Zie o.a. EHRM 24 april 1998, JB 1998/141 (Mavronichis).
49 EHRM 19 febr. 1998, n.g. § 69 (Bahaddar).
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leidt echter tot de conclusie dat er sprake is van schending van het recht op toegang tot
de rechter, gezien de moeilijke financiële situatie van betrokkene. In EHRM 19 juni
2001, NJB 2001, p. 1574, nr. 33 (Kreuz v. Polen) gaat het om een verzoek om vrijstelling
van betaling van het griffierecht. Een financiële beperking op de toegang tot de rechter is
mogelijk.Voor de vraag of er sprake is van een aantasting van het recht in de kern dient te
worden gekeken naar de financiële positie van betrokkene en de fase in de betreffende
procedure. In casu vindt het Hof het desbetreffende bedrag excessief. Artikel 6 van het
EVRM is geschonden. In EHRM 10 juli 2001, NJCM-Bulletin 2002, p. 67 (Tricard v.
Frankrijk) woont klager in Tahiti. De uitspraak van de rechter wordt door hem ontvangen op dag van het verlopen van de beroepstermijn.Volgens het Hof dienen termijnen de
rechtszekerheid, maar mogen deze de justitiabele niet verhinderen gebruik te maken van
een beschikbaar rechtsmiddel. Het Hof concludeert tot aantasting van de essentie van het
recht op toegang tot de rechter. In EHRM 18 december 2001, n.g. (R.D. v. Polen) ging
het om een verzoek om kosteloze rechtsbijstand in een cassatieprocedure. Klager heeft
voldoende aannemelijk gemaakt dat hij in aanmerking komt voor deze bijstand. De procedure kan alleen worden gevoerd via een raadsman, niet in persoon. De afwijzing van
het verzoek om bijstand, in combinatie met kennisgeving daarvan 8 dagen voor het verlopen van de termijn, ontnam klager de facto de mogelijkheid beroep in te stellen, nu hij
nog nauwelijks de tijd had om zelf een raadsman aan te stellen en zijn beroep voor te
bereiden.50
De vraag is gerechtvaardigd of de praktijk van de Nederlandse bestuursrechter, die erop
neerkomt dat in ontvankelijkheidszaken veelal slechts wordt getoetst of ‘redelijkerwijs
niet kan worden geoordeeld dat de indiener in verzuim is geweest’ (artikel 6:11 van de
Awb), maar waarbij van een belangenafweging in concreto geen sprake is (met name ook
niet het voor betrokkene bij de procedure betrokken belang), wel in overeenstemming is
met de hiervoor weergegeven rechtspraak van het EHRM.51
Wat betreft de aan de rechterlijke procedure voorafgaande voorprocedure(s) volgt uit de
rechtspraak van het EHRM dat het Verdrag er niet aan in de weg staat dat aan de rechterlijke vaststelling van een recht c.q. aan een ‘strafvervolging’ een ‘bestuurlijke’ vaststelling
vooraf gaat.52 Daarbij verdient overigens aantekening dat in zaken betreffende criminal

50 Zie nog EHRM 12 november 2002, n.g. (Beles e.a. v. Roemenië), waar het Hof de nationale
rechter kapittelt voor een te strikte uitleg van een ontvankelijkheidsregel, terwijl over de door
betrokkene gemaakte fout wordt gezegd dat deze hem niet kan worden toegerekend.
51 Een uitzondering op de hiervoor beschreven praktijk vormt de toetsing door de CRvB van
de (niet-)tijdige betaling van het griffierecht bij een beroep door betrokkene op financieel
onvermogen.Vgl. CRvB 17 april 2002, JB 2002/174; CRvB 1 oktober 2002, 98/8055 AKW,
n.g. Vgl. ABRS 21 november 2001, JB 2002/7, m.nt AWH. Griffierecht ad fl. 340,– niet in
sttrijd met artikel 6 EVRM. Rechtvaardiging in abstracto. Geen toetsing in concreto ‘hetgeen
wel door artikel 6 EVRM wordt voorgeschreven’, aldus annoator Heringa. Zie ook HR 10 jan.
2001, BNB 2001/170. Griffierecht ad fl. 160,– vormt geen belemmering voor de toegang tot
de rechter. Geen toetsing in concreto, hoewel betrokkene heeft aangevoerd dat hij een bijstandsuitkering geniet en dat hij veel schulden heeft.
52 Zie EHRM 20 mei 1998, § 57, JB 1998/269, m.nt.AWH (Gautrin).
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charges het Hof die bevoegdheid betrekt op minor offences53, terwijl (ook) de onmiddellijke
(zonder rechterlijke toetsing) tenuitvoerlegging van een charge onder omstandigheden verdragsrechtelijk problematisch kan zijn.54 Hiervan afgezien kunnen beslissingen in zo’n
voorprocedure, of ook, onder omstandigheden, beslissingen in de primaire fase van de
besluitvorming, echter, gezien de verhouding naar Nederlands recht van de voorprocedure
tot de rechterlijke procedure, van invloed zijn op de toegang tot de rechter en de inhoudelijke of procedurele behandeling van de zaak door de rechter.Te denken valt aan (fatale)
bezwaar- en andere termijnen, andere niet-ontvankelijkheidsgronden (vergelijk artikel 6:5
Awb)55, de hantering in bezwaar van een grievenstelsel (voor zover daardoor de rechter
niet meer toekomt aan de inhoudelijke behandeling van bepaalde aspecten van de zaak),
maar bijvoorbeeld ook de duur van de voorprocedure. Voorzover de voorprocedure
beperkingen oplevert met betrekking tot de beoordeling van de zaak door de rechter,
dienen deze te worden aangemerkt als beperkingen in de zin van artikel 6 EVRM, als
zodanig door de rechter op verdragsconformiteit te worden getoetst en, zonodig en zo
mogelijk, te worden gecorrigeerd.
In verband met het voorafgaande wijs ik (wederom) op de zaak Janosevic. In deze zaak
speelde (ook) de verhouding tussen een wettelijk voorgeschreven ‘voorprocedure’ en het
recht op toegang tot de rechter. Na te hebben vastgesteld dat het hier ging om een criminal
charge, dat er voor betrokkene veel op het spel stond, terwijl een verzoek om voorlopige
voorziening was afgewezen, en dat in dit geval aan de mogelijke toegang tot de rechter
een verplichte bezwaarschriftprocedure voorafging, oordeelt het Hof dat:
“87 (…) the situation in which the applicant was placed made it indispensable
if he was to have effective access to the courts for the procedures he had set in
motion to be conducted promptly.The very essence of this right would otherwise be impaired. (…)
89. Having regard to the foregoing, and in particular to what was at stake for
the applicant, the Court considers that, in taking almost three years to decide the
applicant’s requests for reconsideration of the assessments, the Tax Authority
failed to act with the urgency required by the circumstances of the case and
thereby unduly delayed a court determination of the main issues concerning

53 Zie bijv. EHRM 21 februari 1984, § 56, in: R.A. Lawson & H.G. Schermers, a.w., p. 145 e.v.
(Öztürk).
54 Vgl EHRM 23 juli 2002, noot 40 (Janosevic):‘A system that allows enforcement of considerable amounts of tax surcharges before there has been a court determination of the liability to
pay the surcharges is therefore open to criticism and should be subjected to strict scrutiny.’
55 Vgl. HR 8 maart 2002, JB 2002/112, Naheffingsaanslag. Verplichting motiveren bezwaarschrift in relatie tot het verbod van zelf-incriminatie. De Hoge Raad stelt voorop dat de aanduiding van gronden summier mag zijn. Onder omstandigheden acht de Raad afdoende dat
betrokkene stelt het niet eens te zijn met de voor de verhoging gegeven gronden, terwijl hij
dat standpunt niet nader kan motiveren zonder zichzelf te incrimineren.
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the imposition of additional taxes and tax surcharges. As a consequence, the
applicant did not have effective access to the courts.”56
7.

Fair trial en aspecten van rechterlijke toetsing

7.1.

Fair trial

In de Pemba-zaken is de Raad geconfronteerd met de problematiek van de botsing van
fair trial en het grondrecht op privacy.Voorop moet staan dat “one of the elements of a fair
hearing within the meaning of artikel 6 § 1 is the right to adversarial proceedings; each party must
in principle have the opportunity not only to make known any evidence needed for his claims to succeed, but also to have knowledge of and comment on all the evidence adduced or observations filed
with a view to influencing the court’s decision.” Daar komt bij dat: “Only the parties to a dispute
may properly decide whether this is the case; it is for them to say whether or not a document calls for
their comment.” Beperkingen op de eisen die voortvloeien uit het fair trial-beginsel zijn
evenwel mogelijk, bijvoorbeeld op grond van de staatsveiligheid of de (fundamentele)
belangen van derden. Een recent voorbeeld hiervan is EHRM 25 September 2001, NJB
2001, p. 2051, nr. 48, § 68 (P.G. & J.H. v.VK):
“However, the entitlement to disclosure of relevant evidence is not an absolute
right. (…) In some cases it may be necessary to withhold certain evidence
from the defence so as to preserve the fundamental rights of another individual
or to safeguard an important public interest. However, as a general principle,
only such measures restricting the rights of the defence which are strictly
necessary are permissible under Article 6 § 1 (see the Van Mechelen and
Others v. the Netherlands judgment of 23 April 1997, Reports 1997-III, § 58).
Moreover, in order to ensure that the accused receives a fair trial, any difficulties caused to the defence by a limitation on its rights must be sufficiently
counterbalanced by the procedures followed by the judicial authorities (see the
above-mentioned Doorson judgment, § 72, and the above-mentioned Van
Mechelen and Others judgment, § 54).”57
Ik wijs er wel op dat doelmatigheids- en financiële overwegingen in beginsel geen rechtvaardiging kunnen opleveren voor een beperking van de uit artikel 6 van het EVRM
voortvloeiende rechten. Ik wijs in dit verband op het arrest van het Hof in de zaak Beer
(EHRM 6 febr. 2001, § 18, n.g.):

56 Vgl. EHRM 26 september 2000, NJCM-Bulletin 2002, p. 389 e.v., m.nt. (Van Vlimmeren &
Van Ilverenbeek), waar de verplichte ‘voorprocedure’ o.g.v. de Landinrichtingswet tot het oordeel leidde dat de redelijke termijn was overschreden.
57 In de zaak Doorson, EHRM 26 maart 1996, NJCM-Bulletin 1996, p. 572-589, m.com.
E. Myer, oordeelde het Hof: ‘Against this background, principles of fair trial also require that
in appropiate cases the interests of the defence are balanced against those of witnesses or victims called upon to testify.’
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“The Court finds that it is understandable that in ancillary matters, such as the
determination of the cost of proceedings, the national authorities should have
regard to the demands of efficiency and economy. As its case-law bears out, the
Court attaches great importance to that objective, but it does not, however,
justify disregarding the fundamental principle of adversarial proceedings. In
fact, Article 6 § 1 is intended above all to secure the interests of the parties and
those of the proper administration of justice (Acquaviva v. France judgement
of 21 November 1995, Series A no. 333-A, p. 17, § 66; Nideröst-Huber v.
Switzerland judgment, op. cit. p. 109, § 30).”
Van groot belang voor het werk binnen de Raad acht ik de rechtspraak van het Hof inzake
de positie van ‘adviseurs’ van de rechter. De beginselen van adversial proceedings en/of equality
of arms58 brengen mee dat dergelijke adviezen aan partijen ter hand moeten worden
gesteld en dat zij de gelegenheid moeten krijgen erop te reageren.59 In een uitspraak van
17 januari 2002, n.g. (Josef Fischer v. Oostenrijk) stelt het Hof dat het niet uitmaakt dat
de opmerkingen zijdens het OM summier waren. Schending van de equality of arms is niet
afhankelijk van de vraag of kan worden vastgesteld dat een ongelijkheid een bepaalde
oneerlijkheid heeft teweeggebracht. Volgens het Hof moet, gelet op de toegenomen
gevoeligheid voor eerlijke rechtspleging, ook aan de uiterlijke kant van de zaak (appearances) belang worden toegekend.
Het bovenstaande heeft mogelijk betekenis voor het optreden van ‘rechtseenheidscommissies’ binnen de Raad. De belangrijkste commissies zijn de Commissie bestuursrechtspraak, met de daaraan gekoppelde ondercommissies en het Basiskameroverleg WAO. De
normale gang van zaken is dat in een individuele, concrete zaak, in raadkamer wordt
geconstateerd dat de beslissing in die zaak consequenties heeft voor de rechtspraak van de
Raad in het algemeen. De zaak wordt dan verwezen naar de betreffende commissie. Deze
vergadert daarover en geeft een advies aan de Kamer. Deze is niet verplicht het advies op
te volgen, maar in de praktijk gebeurt dat bij mijn weten altijd.
Bij deze praktijk kunnen in het licht van het voorgaande vraagtekens worden gezet. Mijns
inziens het belangrijkste aspect is dat door deze praktijk mogelijk het recht op adversial
proceedings niet wordt gerespecteerd. De rechters beschikken over adviezen, die zijn uitgebracht met de strekking de uitslag van de zaak te beïnvloeden, waarover partijen niet
beschikken. Het feit dat de uitkomst van het commissieoverleg slechts resulteert in een
‘advies’ is vanuit het oogpunt van fair trial niet doorslaggevend. De kamer spreekt recht op
basis van partijen onbekende gegevens, die niet zijn terug te voeren tot de gedingstukken.
In dit laatste zou naar mijn mening ook de oplossing voor de mogelijke verdragsstrijdig-

58 EHRM 9 nov. 2000 (Göç v. Turkije). Advies AG niet ter beschikking gesteld aan klager. Het
feit dat in de onderhavige zaak de AG op punten voor klager positief heeft geadviseerd betekent wellicht dat aan de eis van equality of arms is voldaan, maar niet aan het recht op adversial proceedings.
59 Vgl. EHRM 7 juni 2001, NJ 592; NJCM-Bulletin 2002, p. 8, m.nt. (Kress).
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heid van deze praktijk gevonden kunnen worden. Er zou een procedureregeling terzake
van het inwinnen van advies moeten komen. In daartoe geëigende gevallen destilleert de
kamer uit de voorhanden casus de rechtsvraag en legt die voor advies voor aan de commisie die het aangaat. Na binnenkomst van het advies bij de kamer wordt de vraagstelling, de notulen van de vergadering van de commissie terzake en het advies zelf aan de
gedingstukken toegevoegd en aan de partijen toegezonden. Deze krijgen de gelegenheid
op de desbetreffende stukken te reageren. Naar aanleiding van de reactie van partijen kan
eventueel een vervolgadvies worden gevraagd.Vervolgens kan de zaak (opnieuw) geagendeerd worden voor een zitting. Dezelfde procedure zou, bij betrokkenheid van een individuele zaak, gevolgd kunnen worden waar het gaat om externe rechtseenheidsoverleggen.
Een ander punt betreft het bijwonen van derden van het raadkameroverleg.Voorzover de
hiervoor bedoelde commissies als een uitgebreide raadkamer kunnen worden gezien, lijkt
mij ook dat in strijd met artikel 6 van het EVRM. In EHRM 7 juni 2001, NJCMBulletin 2002, p. 747, m.nt. A.J. Bok (Kress)60 heeft het Hof schending van het recht op
een ‘eerlijk proces’ aangenomen wegens de aanwezigheid van de ‘commissaire’ bij rechterlijke beraadslagingen. De redenering van de Franse regering dat de ‘commissaire’, die
onafhankelijk en onpartijdig is, een rechterlijke functie uitoefent en daarom in raadkamer
aanwezig mag zijn, werd door het Hof afgewezen. Het Hof wijst op twee aspecten van de
positie van de ‘commissaire’ die haaks staan op die van de (zitings)rechter: a. hij heeft geen
stem in de beslissing, terwijl een rechter zich niet van stemming mag onthouden én b. hij
uit zijn mening over de zaak in het openbaar, terwijl de overige rechters zich hebben te
houden aan het geheim van de raadkamer. Het Hof motiveert zijn ‘strengheid’ wederom
met verwijzing naar de toegenomen gevoeligheid van het publiek voor een eerlijke
rechtspleging, waardoor in toenemende mate belang moet worden toegekend aan appearances.
Problematisch, gezien vanuit het oogpunt van de vereiste equality of arms, zijn naar mijn
mening een aantal ongelijkheden tussen bestuursorgaan en burger inzake de toegang tot
de rechter. Ik wijs in dit verband op EHRM 11 jan. 2001, NJCM-Bulletin 2001, p. 458,
m.nt H.G. Schermers (Platakou v. Griekenland). In deze zaak ging het om een onteigening. Betrokkene vond de vergoeding te laag. In appèl laat betrokkenes advocaat de
gerechtsdeurwaarder, volgens de Griekse Staat beoefenaar van een vrij beroep, het beroepschrift communiceren naar de tegenpartij, maar de deurwaarder doet dat te laat. De eis
wordt dientengevolge niet-ontvankelijk verklaard. De tegen-eis van de Staat wordt wel
ontvankelijk verklaard, omdat de justitiële vakantie van 1 juli tot en met 15 september
voor de berekening van de termijn van de Staat niet meetelt. Het Hof concludeert op
twee gronden tot schending van artikel 6 EVRM:
“38. (…) Or, la Cour estime que la requérante ne saurait être tenue comme
responsable de ladite erreur. En effet, la Cour considère que, puisque la législation interne confie la signification des actes de justice aux huissiers de justice,

60 Zie ook EHRM 21 maart 2002, NJCM-Bulletin 2002, p. 650 (Immeuble Groupe Kosser v.
Frankrijk en APBP v. Frankrijk).
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le respect des modalités de telles significations relève principalement de la responsabilité des huissiers. La Cour ne saurait admettre que ces derniers n’agissent
pas, dans l’exercice de leurs fonctions, en tant qu’organes publics de l’État. (…)
39. La Cour rappelle que le principe de l’égalité des armes constitue un
élément de la notion plus large de procès équitable. Il implique l’obligation
d’offrir à chaque partie une possibilité raisonnable de faire valoir ses arguments
dans des conditions qui ne la désavantagent pas d’une manière appréciable par
rapport à la partie adverse (voir l’arrêt Dombo Beheer B.V. c. Pays-Bas du 27 octobre 1993, série A n° 274, p. 19, § 33).
40. Dans le cas d’espèce, la Cour observe que si la requérante avait pu aussi
profiter de cette suspension de délai, sa demande tendant à ce qu’un prix unitaire définitif d’indemnisation soit fixé n’aurait pas été considérée comme étant
déposée hors du délai prévu par la loi. Elle considère alors que la requérante a
été placée dans une situation de net désavantage par rapport à l’État.”
Dit arrest roept vragen inzake de verhouding bestuursorgaan/burger in de bestuurlijke
fase van de besluitvorming.61 Hiervoor kwam reeds ter sprake dat fouten van de burger in
deze fase van het geschil in de weg kunnen staan aan zijn (effectieve) toegang tot de
rechter, zodat reeds in de voorfase artikel 6 van het EVRM direct in het geding is. Alleen
de burger wordt in deze fase geconfronteerd met (fatale) termijnen. Verder verdient
opmerking dat de burger voor de verzending van zijn stukken afhankelijk is van het exstaatsorgaan de PTT. In de literatuur wordt er op gewezen dat de rechter, met name de
ABRS, het bestuursorgaan bij het aannemelijk maken van de verzending of de ontvangst
van stukken coulanter bejegent dan de burger.62 Verder valt op dat de griffierechtregeling
in hoger beroep, met name het bepaalde in artikel 22, derde lid, van de Beroepswet, een
ongelijk procesrisico creëert tussen overheid en burger.63 Een punt van essentieel belang
is nog dat het bestuursorgaan hangende een procedure de aan een beslissing ten grondslag
gelegde gronden mag wijzigen, terwijl, althans volgens de ABRS, op de burger de ver-

61 Voor een fundamentele kritiek op de huidige bestuursrechtspraak, zie A.Q.C. Tak, Rechters
met slappe knieën, NJB 2002, p. 1459 e.v. Zie recent EHRM 7 nov. 2000, AB 2003, 25
(Kingsley).
62 Zie A.F.M Brenninkmeijer, Hoger beroep en rechtseenheid in bestuursrechtelijke geschillen,
NJB 2002, p. 974: ‘Hieraan kan nog worden toegevoegd het feit dat de Afdeling bestuursrechtsporaak in formele kwesties als het berekenen van termijnen en bewijs terzake van de verzending van stukken voor bestuursorganen gunstiger uitgangspunten hanteert dan voor andere
partijen’ (zie L.J.A. Damen, Time is on my side, ongelijkheid in het (bestuurs)procesrecht, in:
De Annotaties,VUGA 1995-1996, p. 39 e.v.). Zie ook de bijdrage van Damen aan deze bundel, Helpt de Centrale Raad van Beroep Jan Splinter door de bestuursrechtelijke winter? Vgl.
ABRS 8 aug. 2000, ABKort 2000, 642: besluit door bestuursorgaan niet aangetekend verzonden; aannemelijk geacht dat het besluit is verzonden op de aangegeven datum, aannemelijk
geacht dat er niets is misgegaan met de postbezorging; bestuursorgaan hoeft de ontvangst niet
aannemelijk te maken.
63 Vgl. CRvB 10 juni 1998, JB 1998/174; AB 1998,261, m.nt. FP. Regeling heffing griffierecht
in hoger beroep is niet in strijd met het gelijkheidsbeginsel.
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plichting rust reeds in bezwaar alle feiten en omstandigheden naar voren te brengen die
de onjuistheid van het bestreden besluit aannemelijk kunnen maken.
Ten aanzien van de vereisten van fair trial in een voorprocedure, en de relatie daarvan tot
de procedure bij de rechter, wijs ik op het bekende arrest Mantovanelli.64 Indien in een
voorfase van de rechterlijke procedure een gebrek aan fairness optreedt dient dit gebrek in
de gerechtelijke procedure te worden hersteld. Gebeurt dat niet, of is dat onmogelijk, dan
tast dit gebrek de ‘rechtmatigheid’ van de procedure in zijn geheel aan. In de zaak Mantovanelli leidde het feit dat betrokkenen voorafgaand aan de rechterlijke procedure geen
inspraak hadden gehad in de opstelling van een deskundigenrapport, welk defect in de
rechterlijke procedures niet werd hersteld, tot de conclusie dat jegens betrokkenen artikel 6
EVRM geschonden was.65
Problematisch, vanuit een oogpunt van fair trial, is ook het ingrijpen door de (verdrags-)
wetgever hangende een procedure.66 Ik wijs op het arrest van het EHRM 28 juni 2001,
n.g. (Agoudimos & Cefallonian Sky Shiping Co. v. Griekenland):
“The Court reaffirms that while in principle the legislature is not precluded in
civil matters from adopting new retrospective provisions to regulate rights
arising under existing laws, the principle of the rule of law and the notion of
fair trial enshrined in Article 6 preclude any interference by the legislature
– other than on compelling grounds of the general interest – with the administration of justice designed to influence the judicial determination of a dispute
(see, among other authorities, Zielinski and Pradal & Gonzalez Others v. France67).
In the instant case, as in the above-mentioned case, the Court cannot overlook
the effect of Article 1 of Law no. 1711/1987, taken together with the method
and timing of its enactment. (…)
Therefore, the adoption of Law no. 1711/1987 while the proceedings were
pending in reality determined the substance of the dispute. The application of
it by the Court of Cassation in its judgment of 16 April 1997 (see paragraph 19
above), made it pointless to carry on with the litigation.
As to the Government’s argument that this was not a dispute between the applicants and the State (see paragraph 28 above), the Court notes that the social-

64 EHRM 27 maart 1998, NJCM-Bulletin 1998, p. 884, m.nt.Viering.
65 Vgl. EHRM 24 november 1993, § 38, Series A, no. 275 (Imbrioscia): ‘The Court must nevertheless have regard to any possible irregularities which occurred before the case was brought
before the courts of trial or appeal, and check whether these courts have been able to remedy
them if there were any.’ Idem, EHRM 26 september 1996, EHRC 1997, p. 491 e.v. (zaak
Miailhe). Zie ook EHRM 9 juni 1998, JB 1998/179 (MacGinley and Egan). Weigeren juiste
informatie ‘that they had been exposed to dangerous levels of radiation, (...) would have been
to deny them a fair hearing in violation of artikel 6 § 1.’
66 Zie bijv. EHRM 22 juni 2000, n.g. (Coëme), waarin het Hof aangeeft dat de rechtszekerheid
als algemeen rechtsbeginsel aan artikel 6 EVRM ten grondslag ligt en dat dit beginsel ook de
wetgever moet worden gerespecteerd.
67 EHRM 28 oktober 1999, NJ 2000, 524; NJCM-Bulletin 2001, p. 342, m.nt. M. de Werd
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security bodies perform a public-service mission and are subject to ministerial
supervisory authorities.(…)
In conclusion, the State infringed the applicants’ rights under Article 6 § 1 by
intervening in a manner which was decisive to ensure that the outcome of
proceedings in which it was a party was favourable to it. There has therefore
been a violation of that Article.”
Een ander punt waarop mogelijk gezegd moet worden dat de wetgever te veel naar zich
zelf toerekent is de regeling van de vergoeding van de proceskosten in de Awb.Van belang
hier is dat deze regeling een ontneming/beperking van het eigendomsrecht kan opleveren. Op zich zelf kan deze regeling geacht worden in the public interest te zijn. De vraag is
echter of de regeling ook voldoet aan het evenredigheidsbeginsel.68 In dat verband wijs ik
op EHRM 19 september 2002, n.g. (Azas):
“Enfin, la Cour note qu’en vertu de la décision commune des ministres des la
Justice et de l’Economie n° 134423/8.12.1992, les honoraires d’avocat que
l’Etat doit verser dans des procédures comme celle de l’espèce aux propriétaires
affectés ne peuvent pas dépasser 100 000 drachmes (294 euros environ).Toutefois, une telle somme ne reflète aucunement les honoraires qu’un avocat peut
exiger de son client en vertu du code des avocats et dont le plancher est fixé à
4 % de la somme qui fait l’objet de la procédure, ce qui signifie que le requérant doit payer le restant de ses honoraires de sa poche ou céder une partie de
la somme versée par l’Etat au titre de l’indemnité d’expropriation.
‘(…) en limitant le remboursement des honoraires d’avocat, les autorités ont
rompu le juste équilibre devant régner entre la sauvegarde des droits individuels et les exigences de l’intérêt général.”
Ook in het bestuursrecht is van belang de vraag naar de rechtmatigheid van bewijsmateriaal dat is verkregen onder schending van verdragsrechten. In dat verband wijs ik op
EHRM 12 mei 2000, NJ 2002, 180, m.nt. Sch. Het arrest maakt duidelijk dat het Hof
onderscheid maakt tussen ‘gewone’ onrechtmatigheden in de opsporing en onrechtmatigheden die de eerlijkheid van het proces beïnvloeden. De Engelse rechter hoefde geen
gevolgen te verbinden aan het feit dat het bewijsmateriaal was verkregen met schending
van artikel 8 EVRM, namelijk een illegaal direct afluisteren. Daarentegen oordeelde het
Hof in de zaak Visser (EHRM 14 februari 2002, n.g.) dat het onjuist omgaan met getuigen – vanwege de directe betekenis ervan voor de eerlijkheid van het proces – niet door
de beugel kon. Vergelijk ook EHRM 25 september 2001, NJB 2001, p. 2051. De vraag
die hier aan het Hof werd voorgelegd was of de strijdigheid met artikel 8 van het EVRM
van het bewijsmateriaal (geheime opnamen) een schending van artikel 6 opleverde. In

68 EHRM 19 oktober 2000, n.g. (Ambruosi v. Italië): Procedure over belastingteruggaven door
betrokkenen gewonnen, maar ten onrechte geen vergoeding kosten procedueres. Schending
artikel 1 EP.
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casu oordeelde het Hof van niet, gezien het feit dat er steunbewijs aanwezig was, terwijl
daarenboven aan de verdediging de mogelijkheid openstond de authenticiteit van de
opnamen aan te vechten. Ook leidden de geheime opnamen het Hof niet tot het oordeel
dat het nemo tenetur-beginsel geschonden was.69
Tot slot, de Raad is immers hoger-beroeprechter, een enkel woord over de tweede feitelijke instantie. Artikel 6, eerste lid, van het EVRM kent aan een betrokkene niet het recht
toe op een tweede feitelijke instantie.70 Terzake van een criminal charge is dit recht wel
geregeld in artikel 14, vijfde lid, IVBPR en, met uitzonderingen, artikel 2 Zevende
Protocol. Het Zevende Protocol is overigens voor Nederland nog niet in werking getreden. Een tweede (feitelijke) rechterlijke instantie, waarin het gaat om civil rights and obligations of om een criminal charge, valt wel onder artikel 6 EVRM en zal in beginsel aan de
daaruit voortvloeiende procesbeginselen moeten voldoen. Het bijzondere karakter van
zo’n procedure kan echter anders meebrengen.71
Ten aanzien van inbrengen van nieuwe stukken in hoger beroep wijs ik op arrest Beer
(EHRM 6 februari 2001, § 18, n.g.), waarin het Hof oordeelt:
“(…) Even if, as the Government argue, in appeal proceedings on a costs order
the possibility to present legal and factual arguments may be limited, it is for
the parties to say whether or not a document calls for their comment.What is
at stake is the litigants’ confidence in the workings of justice, which is based
on, inter alia, the knowledge that they have had the opportunity to express
their views on every document in the file (Nideröst-Huber v. Switzerland
judgment, op. cit., p. 108, § 29).”
7.2.

Ambtshalve toetsing

Een voor de praktijk niet onbelangrijke vraag is of de nationale rechter het EVRM ambtshalve moet toepassen. Mijns inziens geldt ook hier dat, gezien ook de normaliter door
het Hof te voltrekken concrete toetsing, een antwoord in algemene zin niet goed mogelijk is. Factoren van belang zijn de aard en gewicht van het recht in geding, het antwoord
op de vraag of van het recht afstand kan en mag worden gedaan, het handelen van de
nationale autoriteiten, de positie van betrokkene en andere. Van sommige rechten, bijvoorbeeld rechten met een absoluut karakter, maar bijvoorbeeld ook kernrechten als het
recht op leven en het recht op vrijheid, zal onder geen enkele omstandigheid afstand

69 Zie echter ook het in nt. 41 kort beschreven arrest EHRM 5 november 2002, n.g. (Allan v.
VK),
70 EHRM 13 juni 1995, Series A, vol. 316; EHRM 23 oktober 1996, t.a.p. (Societé Levages
Prestations); EHRM 1 juli 1997, NJCM-Bulletin, p. 908 (Gustafsson).
71 Zie bijv. EHRM 14 december 1999, n.g. (Khalfaoui v. Frankrijk). Zie ook EHRM 31 januari
2002,AB 2002, 198, tweede feitelijke instantie en het vereiste van ‘equality of arms’ .
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gedaan kunnen worden.72 In een dergelijk geval zullen de nationale autoriteiten de verzekering van dat verdragsrecht, indien dit voor hen (objectief kenbaar) in geding is,73
ambtshalve moeten waarborgen.74 Kan van een recht daarentegen wel afstand worden
gedaan,75 dan mag van klager worden geëist dat hij de rechter ervan in kennis stelt dat hij
wil dat deze het (beweerdelijk) aangedane onrecht recht zet. Daarbij verdient wel aantekening dat dit anders kan liggen indien van de rechter mag worden verwacht dat hij handelend optreedt, terwijl dit van betrokkene juist niet mag worden verwacht. In dat verband kan met name worden gedacht aan het geval dat van betrokkene niet de vereiste
rechtskennis mag worden verwacht.Van belang in dat verband acht ik het arrest Kerojärvi
(EHRM 19 juni 1995, n.g.).76
Ik merk nog op dat de nationale rechter verplicht is de rechtsgronden aan te vullen:
“A complaint is characterised by the facts in it and not merely by the legal grounds or arguments

72 Uit EHRM 18 juni 1971, § 65, Series A, no. 12 (De Wilde, Ooms & Versyp), blijkt dat van ‘the
right to liberty’ (artikel 5, eerste lid, EVRM) géén afstand kan worden gedaan. Zie ook
EHRM 10 februari 1983, § 35, Series A, no. 58 (Albert & Le Compte):‘the nature of some of
the rights safeguarded by the Convention is such as to exclude a waiver of the entitlement to
exercise them’.
73 Aan deze voorwaarde was niet voldaan, in EHRM 15 november 1996, § 32, in: L.A. Lawson
& H.G. Schermers, a.w., p. 642 (Ahmet Sadik). Zie over ambtshalve toetsing ook M. de Werd,
Ius curia novit, NJB 1998, p. 687 e.v., alsmede Rick Lawson, EHRM verlangt geen ambtshalve
toetsing, NJB 1998, p. 1074, met naschrift M. de Werd.
74 Vgl. EHRM 19 februari 1996, § 36, n.g. (Botten). Zie H.G. Schermers & H.G. Lawson, a.w.,
p. xxvii: ‘the view could be defended that the norms laid down in this “constitution” [het
EVRM] should have priority over conflicting national rules, and this effective implementation
requires that the national courts should be in the position – and perhaps even under the obligation – to apply these norms directly.’
75 Als minimum-vereiste voor afstand geldt, wat ik zou willen noemen, ‘informed consent’. Ik
wijs op EHRM 27 februari 1980, Series A, no. 35, § 49, (Deweer). Zie voor verdere vereisten,
EHRM 23 juni 1981, § 59, Series A, no. 43 (Le Compte,Van Leuven & De Meyere): ‘however, a waiver must be made in an unequivocal manner and must not run counter to any
important public interest’. Zie ook EHRM 21 februari 1990, § 66, 67 Series A, no. 171,
(Hakansson & Sturesson); EHRM 23 november 1993, Series A, no. 277 (Poitrimol); EHRM
25 februari 1992, § 37, Series A, no. 227, (Pfeifer & Plankl); EHRM 21 september 1993, Series
A, 268 (Zumtobel); EHRM 24 juni 1993, Series A, no. 263 (Schuler & Zgraggen).
76 In deze zaak had de eerste rechter de zaak afgedaan op voor betrokkene onbekende stukken.
In beroep werd door betrokkene hierop geen beroep gedaan. Het EHRM stelde echter vast
dat de door de eerste rechter gevolgde handelwijze staande praktijk was, dat het Supreme
Court hiervan op de hoogte was, terwijl van betrokkene, die zonder rechtshulpverlener procedeerde, juist geen kennis terzake mocht worden verwacht. In die omstandigheden had het
Supreme Court maatregelen moeten nemen om de betreffende stukken voor betrokkene
beschikbaar te maken: ‘42 (…) It is not material to the resultant duty of the Supreme Court
under Article 6 para. 1 (artikel 6-1) either that the applicant did not complain about the noncommunication of the documents mentioned in the Insurance Court’s decision or that he had
access to the case file such as it existed in the Supreme Court(see paragraphs 11 and 13
above). ’
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relied on.” 77 Afdoende is dat een klacht, als feitencomplex, in substance is aangevoerd.78 Ik
wijs er ten slotte op dat terzake van de verplichting van de lidstaten tot inachtneming van
de in artikel 6 EVRM neergelegde redelijke termijn, de Hoge Raad die inachtneming (in
bepaalde gevallen) ambtshalve toetst.79
8.

Het vereiste van een effectief rechtsmiddel bij overschrijding door de
rechter van de redelijke termijn

In een constante jurisprudentie heeft de Centrale Raad van Beroep geoordeeld dat de
bestuursrechter zich dient te onthouden van een oordeel over zijn eigen aandeel in de duur
van de procedure. In een uitspraak van 14 december 200180 oordeelde de Raad dat de rechtbank zich ten onrechte had uitgelaten over overschrijding redelijke termijn door haarzelf. Zij
had moeten volstaan met een overweging inzake de competentie van de burgerlijke rechter.
Voorop moet staan dat het EHRM in diverse uitspraken heeft aangegeven dat op de
nationale rechter, ongeacht de opstelling van partijen, een positieve verplichting rust er
zorg voor te dragen dat rechterlijke procedures worden afgehandeld binnen een redelijke
termijn.81 Uit artikel 13 van het EVRM leidt het Hof af dat de Staat dient te waarborgen
dat, zo er sprake is van een overschrijding van de redelijke termijn, daartegen met een
effectief rechtsmiddel kan worden opgekomen.82 Ik wijs op het arrest Kudla en de daarop
gevolgde rechtspraak van het Hof.83
77 EHRM 19 februari 1998, JB 1998/49, m.nt.AWH (Guerra).
78 Zie EHRM 23 april 1996, JB 1996/256, m.nt. AWH (Phocas): ‘in his application Mr Phocas
raised the slowness of the proceedings in the national courts and thus, in substance, relied on
Article 6’; EHRM 15 november 1996, NJ 1996, 301; NJCM-Bulletin 1997, p. 326; EHRR
1997, p. 413 e.v. (Chahal); EHRM 19 februari 1998, t.a.p. (Bahaddar).
79 Zie bijv. HR 23 april 2002, NJCM-Bulletin 2002, p. 587.
80 USZ 2002/46, m.nt. red.; JB 2002/50, m.nt AWH; AB 2002, 166, m.nt. AMLJ; NJCMBulletin 2002, p. 728, m.nt. S. Jansen. Zie ook T. Barkhuysen, Commentaar bij CRvB 14 december 2001, USZ 2002, p. 160.
81 Zie bijv. EHRM 15 februari 2000, n.g. (Kurt Nielsen v. Denemarken): ‘Even in legal systems
applying the principle that the procedural initiative lies with the parties, the latter’s attitude
does not absolve the courts from the obligation to ensure the expeditious trial required by
Article 6 § 1 (…).’ Interessant is ook EHRM 4 april 2002, § 40, n.g. (Volkwein), waarin het
gaat om een trage deskundige: ‘La Cour prend note des efforts du tribunal d’instance pour
recevoir le rapport mais considère que le tribunal avait à sa disposition d’autres moyens plus
efficaces et plus rapides pour ce faire eu égard au laps de temps déjà écoulé et compte tenu du
fait que les mesures entreprises s’étaient avérées inefficaces. Elle considère aussi et surtout qu’il
aurait été du devoir du tribunal d’instance, au lieu de faire d’incessantes admonestations à l’expert nommé, d’en nommer un autre.’
82 Zie over ‘De redelijke termijn met name in het bestuursrecht’,A.M.L. Jansen, diss. KUB, 2000.
83 EHRM 26 oktober 2000, NJ 2001, 594; AB 2001, 275; NJCM-Bulletin 2001, p. 71, m.nt.
Barkhuysen (Kudla); EHRM 26 juli 2001, n.g. (Horvat); EHRM 5 februari 2002, NJB 2002,
p. 622, nr. 12 (Conka v. België):‘As to the overloading of the Conseil d’État’s list and the risks
of abuse of process, the Court considers that, as with Article 6 of the Convention, Article 13
imposes on the Contracting States the duty to organise their judicial systems in such a way
that their courts can meet its requirements (see, mutatis mutandis, the Süßmann v. Germany
judgment of 16 September 1996, Reports 1996-IV, p. 1174, § 55).’
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Tegen de verwijzing door de Raad van de burger naar de procedure bij de burgerlijke
rechter zijn zwaarwegende bezwaren aan te voeren. Primair merk ik op dat het vereiste
van een effectief rechtsmiddel niet alleen verplicht tot het redresseren achteraf van verdragsinbreuken. Het effectiviteitsvereiste houdt ook in dat, zo mogelijk, kan worden voorkomen dat in strijd met het Verdrag wordt gehandeld.84 Daarbij verdient wel aantekening
dat niet is vereist dat een effective remedy bij schending van de redelijke termijn kan leiden
tot bespoediging van de procedure. De mogelijkheid tot verkrijging van schadevergoeding is afdoende.85 Ik wijs er verder op dat door niet zelf te oordelen over de termijnoverschrijding, en de gevolgen hiervan, de rechter niet op alle aspecten van het aan hem
voorgelegde geschil ingaat en derhalve niet ten volle het aan hem voorgelegde geschil
kan beoordelen. Bij dat recht op een beslissing van de rechter hoort ook bij de beslissing
over de redelijkheid van de lengte van de rechtsgang, aldus annotator A.W. Heringa (JB
2002/50).86 In de zaak Belinger v. Slovenië (EHRM 2 oktober 2001, n.g.) oordeelde het
Hof in het kader van de toepassing van artikel 35 van het EVRM:
“that the probable length of the administrative proceedings followed by the
Counstitutional Court proceedings jeopardizes the effectiveness of the remedies suggested by the government.The governement did not indicate that such
actions would be treated with priority before the first instance and appellate
courts or before the Constitutional Court.”
In de zaak Azas v. Griekenland (EHRM 19 september 2002, n.g.) oordeelde het Hof in
een onteigeningszaak dat de Griekse autoriteiten:
“en obligeant les propriétaires affectés à multiplier les procédures pour avoir la
possibilité de toucher une indemnité (…) ont rompu le juste équilibre (…)
entre la sauvegarde des droits individuels et les exigences de l’intérêt général.”
Wat betreft de effectiviteit van de verwijzing naar de procedure bij de burgerlijke rechter
wijs ik erop dat het Hof, in het kader van de toepassing van artikel 35 van het Verdrag,
meermalen heeft geoordeeld dat “there is, (...) no obligation to have recourse to remedies which
are inadequate or ineffective.” In de zaak Stratégies et Communications et Dumoulin v. België
(EHRM 15 juli 2002, EHRC 2002/82, m.nt.Van der Velde) heeft het Hof aangegeven de

84 Vgl. EHRM 5 februari 2002, AB 113 (Costa v. België); zie ook EHRM 11 juli 2000, JV
2000/40 (Jabai).
85 EHRM 11 september 2002, EHRC 2002/92 m.nt. Janssen (ontvankelijkheidsbeslissing Grand
Chamber in zaak Mifsud v. Frankrijk.)
86 Vgl. EHRM 26 september 2000, NJCM-Bulletin 2002, p. 389 e.v., m.nt. (Van Vlimmeren &
Van Ilverenbeek): ‘De redelijke termijn kan ook worden overschreden indien een burger
gedurende geruime tijd niet in staat is gesteld zijn geschil aan de rechter voor te leggen, zonder dat er gewichtige redenen zijn voor dit uitstel.’. Zie ook. EHRM 1 maart 2002, NJCMBulletin 2002, p. 652 (Kutic): het verkrijgen van een rechterlijke beslissing maakt onderdeel
uit van het recht op toegang tot de rechter. Schending artikel 6 aangenomen.
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principes die het heeft afgeleid uit artikel 35 van het Verdrag, ook toepasbaar te achten bij
de toetsing aan artikel 13 van het EVRM.Terzake van de effectiviteit van het door België
ingeroepen middel oordeelt het Hof in die zaak (§ 121, R.O. 55-56):
“D’autre part, le Gouvernement lui même n’a mentionné aucun example de la
pratique interne attestant que la chambre des mises en accusation aurait fait
droit à une requête findée sur l’article 136 (…).
Dans ces conditions, la Cour estime que la voie de recours mentionnée ne
répondait pas aux exigences de l’article 13 de la Convention car elle néxistait
pas à un degré suffisant de certitude. La Cour n’exclut toutefois pas que l’exercise de ce recours puisse conduire, au terme de l’évolution de la jurisprudence,
à un résultat conforme aux prescriptions de l’article 13 de la Convention.”
Ik wijs verder op het arrest T. v. het VK (EHRM 16 december 1999, n.g.), waarin het Hof
oordeelt :
“The burden of proof is on the Government claiming non-exhaustion to satisfy
the Court that an effective remedy was available in theory and in practice at
the relevant time; that is to say, that the remedy was accessible, capable of providing redress in respect of the applicant’s complaints and offered reasonable prospects of success’ (curs. HJS).”87
Ik wijs er ten slotte op dat een procedure tot vergoeding van schade onderdeel uitmaakt
van de procedure in de hoofdzaak, zodat, indien de Raad zelf een uitspraak doet over de
overschrijding van de redelijke termijn door de rechter, maar voor de schadevergoeding
verwijst naar de burgerlijke rechter, dit leidt tot een verdere verlenging van de oorspronkelijke procedure.88
De rechtspraak van de burgerlijke rechter inzake onrechtmatige rechtspraak is duidelijk.
Een dergelijke vordering komt niet voor toewijzing in aanmerking. Dat is slechts anders
indien er sprake is van schending door die rechter van ‘fundamentele rechtsbeginselen’.89
Ik wijs in dit verband op ABRS 17 april 2001, genoemd in Jaarverslag Raad van State
2001, p. 79-80, waarin de Afdeling aangeeft dat schending (overschrijding) van de redelijke
termijn op zichzelf geen evidente schending van fundamentele rechtsbeginselen betekent.Wat hier ook van zij, uitspraken van de burgerlijke rechter terzake van de overschrijding van de redelijke termijn door de bestuursrechter zijn er niet.
Recentelijk heeft het EHRM de Staat tweemaal veroordeeld wegens de schending van
de redelijke termijn door de Raad. Uit de uitspraak van 3 oktober 2002, NJB 2002, pagina
2101, nummer 50 (Göçer) lijkt te volgen dat het EHRM geen boodschap heeft aan de
verwijzing van de Raad naar de burgerlijke rechter.90
87 Vgl. ook de zaak A.B. versus Nederland (EHRM 29 januari 2002, NJB 2002, p. 359, nr. 9).
88 Vgl. EHRM 23 september 1997, n.g. (Robins v.VK). Zie ook EHRM 6 februari 2000, n.g. (Beer).
89 HR 3 december 1971, NJ 1972, 137; HR 1 februari 1991, NJ 1991, 413; vgl. P. Smits,Artikel 6
EVRM en de civiele procedure, diss. Rottedam, Zwolle 1996, p. 235 e.v.
90 Zie ook EHRM 14 mei 2002, NJB 2002, p. 1204, nr. 28 (Meulendijks).
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Het is hier niet de plaats om in te gaan op de mogelijke lengte van de nog redelijk te
achten termijn.91 Opmerking verdient wel dat zaken waarover de Raad oordeelt in het
algemeen gesproken een zekere urgentie hebben, met name met het oog op wat voor
betrokkene op het spel staat.92 Willen we vermijden terecht te komen in ‘Italiaanse toestanden’ (ten aanzien van Italië heeft het Hof geoordeeld dat er sprake is van een administratieve praktijk van schending van de redelijke termijn), dan zal de Raad, in afwachting
van een wettelijke voorziening, primair zaken waarbij overschrijding van de redelijke termijn dreigt met de grootse voorrang dienen te agenderen. Daarnaast zal door de Raad,
ingeval wordt geoordeeld dat door de rechter de redelijke termijn is overschreden, zelf
een voorziening moeten worden gegeven. Daarbij zal allereerst bekeken moeten worden
of er sprake is van causaal verband tussen de schending van de redelijke termijn en de
beslissing in de hoofdzaak. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn indien betrokkene, door
het tijdsverloop, in een bewijsrechtelijk moeilijker positie is terechtgekomen. In dat geval
zal de rechter de op betrokkene rustende bewijslast dienen te mitigeren. Is van een causaal
verband als hiervoor bedoeld geen sprake, dan kan dat er mijns inziens niet aan afdoen
dat de schending van de redelijke termijn mogelijk tot vernietiging van het bestreden
besluit zal moeten leiden.Wordt dit besluit (ook) op inhoudelijke gronden vernietigd dan
zal de rechter ofwel zelf in de zaak moeten voorzien ofwel, indien het zelf voorzien niet
mogelijk is, het bestuursorgaan een (korte) beslistermijn moeten stellen. De gevolgen van
de overschrijding van de redelijke termijn, indien het bestreden besluit inhoudelijk
bezien de rechterlijke toetsing kan doorstaan, kunnen verschillen. Terzake van de oplegging van sancties zal de termijnoverschrijding tot matiging van de opgelegde sanctie dienen te leiden.93 Ten aanzien van andere besluiten zal de termijnoverschrijding tot toewijzing van een vordering tot vergoeding van schade schadevergoeding kunnen leiden.94 In

91 Vgl. EHRM 4 juli 2000, USZ 2000/269. AKW-zaak. Verzoek om voor beroep vatbare
beschikking op 11 mei 1992. Uitspraak rechtbank op 11 maart 1994. Beroep ingesteld op
25 april 1994. Uitspraak Raad 1 mei 1996. Schikking. Zie voor een als ‘model’ bedoelde uitspraak van de Hoge Raad, HR 3 oktober 2000, nr. 00775/99 (te vinden op rechtspraak.nl).
92 EHRM 15 februari 2000, n.g. (Kurt Nielsen v. Denemarken): ‘The Court recalls that after a
car accident the applicant became partly disabled, and what was at stake for him was a considerable amount mainly intended to compensate his disablement and loss of working capacity.
Under these circumstances the Court finds that special expedition was called for.’ Interessant
ook EHRM 12 november 2002 (Lundevall v. Zweden), waar het Hof spreekt over ‘the particular diligence required in social-security cases (…).’
93 CRvB 7 juni 2002, USZ 2002/202. Criminal charge (boete); overschrijding redelijke termijn;
matiging opgelegde boete.
94 Vgl. de uitspraak in de zaak Göçer: ’24 Insofar as the applicants’ claim for just satisfaction concerns compensation for pecuniary damage, the Court has found no causal link with the violation found. In particular it is not for the Court to speculate what the outcome of the proceedings would be if they were in conformity with the requirements of Article 6 § 1 (…). Consequently, no award is made under this head. 25. As regards non-pecuniary damage, the Court,
having regard to its case-law, taking into account the importance of the proceedings at issue
for the applicants and making an assessment on an equitable basis, awards the applicants EUR
4,000.’Vgl. ABRS 1 februari 2001, JB 2001/72. Schending redelijke termijn kan niet leiden
tot vernietiging indien daarvoor anderszins geen gronden zijn.
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de bestuursrechtelijke procedure komt dit voor het procesrisico van het bestuursorgaan.
Door het betreffende overheidslichaam kan in civilibus redres op de Staat worden gezocht.
9.

Herziening

Wat nu, indien uit een uitspraak van het EHRM blijkt dat de ‘nationale autoriteiten’ een
verdragsbepaling onjuist hebben uitgelegd en/of toegepast? Het ligt voor de hand dat in
een dergelijk geval een instrument ter beschikking staat om deze ‘fout’ ongedaan te
maken. Ik wijs in dit verband op de Aanbeveling van het Comité van Ministers van de
Raad van Europa over heropening zaken na een uitspraak van het EHRM. Benadrukt
wordt dat restitutio in integrum de eerst aangewezen reactie is op schending van het
EVRM. In de Aanbeveling wordt geen onderscheid naar rechtssfeer aangebracht.95 Interessant in dat verband is het inmiddels tot wet geworden wetsvoorstel Kamerstukken II
2000/01, 27 726, waarin een (beperkte) mogelijkheid wordt geopend tot herziening van
strafvonnissen na een uitspraak van het EHRM. Onduidelijk is waarom aan de mogelijkheid tot herziening van uitspraken in het bestuursrecht, na een uitspraak in Straatsburg,
geen behoefte zou bestaan. In de literatuur wordt hiervoor dan ook, terecht, gepleit.96
Interessant in dit verband is de snelle reactie van de Staat naar aanleiding van de uitspraak
van het EHRM in de zaak Wessels-Bergervoet (noot 20).Voor het Hof had de Staat aangevoerd, naar aanleiding van betrokkenes verzoek om schadevergoeding, dat:
“51.(…) in case of a finding of a violation, they would undertake to repair the
applicant’s financial position according to the applicable legal rules and policy
and that, therefore, it would not be necessary for the Court to make any award
for pecuniary damages.”
Nog voor de uitspraak van het Hof had de regering een voorstel van wet ingediend
Kamerstukken II 2000/01, 28 430 tot ongedaanmaking van de korting op het AOW-pensioen van de betreffende vrouwen per 1 januari 2002. Door het oordeel van het Hof dat
de gewraakte regeling reeds haar inwerkingtreding discriminatoir is, gevoegd bij de verplichting tot het ex tunc ongedaan maken van de gevolgen ervan, zag de regering zich
gedwongen tot wijziging van de voorgestelde regeling. Daarbij is de achterstelling voor

95 Vgl. over de op de Staat rustende verplichtingen na een veroordelend vonnis door het Hof,
EHRM 24 oktober 2002, n.g. (Pisano v. Italië): ‘43. (…) It follows [ex artikel 46 van het
Verdrag], inter alia, that a judgment in which the Court finds a breach of the Convention or
its Protocols imposes on the respondent State a legal obligation not just to pay those concerned the sums awarded by way of just satisfaction, but also to choose, subject to supervision by
the Committee of Ministers, the general and/or, if appropriate, individual measures to be
adopted in their domestic legal order to put an end to the violation found by the Court and
to redress so far as possible the effects (see Scozzari and Giunta v. Italy [GC], nos. 39221/98
and 41963/98, § 249, ECHR 2000-VIII).’
96 Zie T. Barkhuysen & M.L. van Emmerik, Herzie het herzieningsvoorstel, NJB 2001, p. 1291.
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vrouwen die bezwaar of beroep hebben ingesteld met terugwerkende kracht ongedaan
gemaakt.Anderen kunnen aan de SVB om herziening vragen.97
10.

Afsluiting

Uitgaande van een visie op de nationale rechter als EVRM-rechter (paragraaf 2), die uit
dien hoofde is belast met de bewaking van het effet utile van het EVRM in de nationale
rechtsorde, heb ik in de paragrafen 3 tot en met 9 een aantal ‘signalen’ uit Straatsburg, en
de implicaties daarvan voor de praktijk en de rechtspraak van de Raad, besproken. De
nationale rechter is echter ook ‘gemeenschapsrechter’. De ‘oplossing’ van een mogelijk
‘pettenconflict’ is te vinden in paragraaf 3.
In paragraaf 4 wordt de wijze van toetsing aan het EVRM besproken in gevallen van
ontneming van de eigendom. Daarbij gaat het met name om de toetsing van de ontneming aan het evenredigheidsbeginsel. Uitgangspunt is dat het EVRM, dat strekt ter
bescherming van de rechten van individuen, in beginsel een toetsing in concreto vergt.
Daarmee is echter niet gezegd dat, in bepaalde gevallen, de wetgever niet met een toetsing in abstracto kan volstaan. Met name op het terrein van de sociale zekerheid, waar het
gaat om de afweging van doelstellingen van politiek beleid, moet de wetgever de vrijheid
hebben een andere koers in te slaan. Indien in zo’n geval is voldaan aan zekere randvoorwaarden zal, gezien vanuit de doelstellingen van de nieuwe regeling, een toetsing in concreto geen toegevoegde waarde hebben en achterwege mogen blijven. De vereiste evenredigheid in concreto ligt, als het goed is, besloten in de regeling zelf.
In de paragrafen 5 tot en met 8 wordt een groot aantal aspecten van artikel 6 van het
EVRM aan de orde gesteld.Ten aanzien van de vraag of ‘maatregelen’ op het terrein van de
sociale zekerheid mogelijk kunnen worden aangemerkt als criminal charge wordt gewezen
op het toetsingskader neergelegd in het arrest Janosevic.Verder wordt aandacht gevraagd
voor de beperkingen op de toegang tot de rechter, óók in verband met de vereisten gesteld
in voorprocedures. Aan de hand van de rechtspraak van het EHRM wordt de vraag aan de
orde gesteld of in ontvankelijkheidsvragen de bestuursrechter niet te veel met de botte bijl
hakt en te weinig oog heeft voor het gewicht van de zaak voor betrokkene, alsmede het
publieke belang dat in een democratische rechtsstaat toekomt aan het recht op toegang tot
de rechter. Aandacht wordt verder besteed aan een aantal aspecten van fair trial. Onder
meer wordt erop gewezen dat de equality of arms tussen bestuursorgaan en burger in het
Nederlandse bestuursprocesrecht op een aantal punten te kort lijkt te schieten.Vervolgens
wordt ingegaan op de overschrijding van de redelijke termijn door de rechter. Betoogd
wordt dat de rechter heel wel zelf zou kunnen voorzien in de sanctionering van die overschrijding. Tot slot wordt kort ingegaan op het ontbreken van een deugdelijke regeling
inzake de consequenties van een, voor Nederland ‘negatieve’, uitspraak van het EHRM.
Geconcludeerd kan worden dat de doorwerking van het EVRM in praktijk en rechtspraak van de Raad bepaald nog niet ‘af ’ is.

97 Zie H. van der Most, Eerlijk duurt het langst: gelijke behandeling van man en vrouw in de
AOW, PS Documenta 2002, nr. 13, p. 1571.
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Lijst van afkortingen
AAe
AAW
AB/ARB
ABAS
ABkort
ABP
ABRS
Abw
ABW
ADO
A-G
AGRS
amvb
Anw
AOW
APV
AR
ARAR
Arb
ARBO
Arob
AVO
avv
AW 1929
Awb
AWBZ
Awr
AWW
AWN

Ars Aequi
Algemene Arbeidsongeschiktheidwet
Nederlandse Jurisprudentie,AB klassiek Administratiefrechtelijke
Beslissingen
Algemene Bepalingen van Administratief Recht
Administratiefrechtelijke Beslissingen kort
Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State
Algemene Bijstandwet
Algemene Bijstandwet (oud)
Adviescommissie Duaal Ontslagstelsel
advocaat-generaal
Afdeling geschillen van Bestuur
algemene maatregel van bestuur
Algemene nabestaandenwet
Algemene ouderdomswet
Algemene Politieverordening / Algemene Plaatselijke verordening
afdeling rechtspraak van de Raad van State
Algemeen Rijksambtenarenreglement
(Wet) Administratieve rechtspraak belastingzaken
(Wet) Administratieve Rechtspraak Bedrijfsorganisatie
(Wet) administratieve rechtspraak overheidsbeschikkingen
Arbeidsvoorzieningenorganisatie
algemeen verbindend voorschrift
Ambtenarenwet
Algemene wet bestuursrecht
Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten
Algemene wet inzake rijksbelastingen
Algemene weduwe- en wezenwet
Algemene wet nabestaanden

B.
B&W
Bab
bas
Bb
BGH
BNB
Bpb
Bpfp
BR

Belastingblad
(College van) burgemeester en wethouders
(Wet) Beroep administratieve beschikkingen
besluit van algemene strekking
Binnenlands bestuur
Benelux Gerechtshof
Beslissingen in belastingzaken – Nederlandse belastingrechtspraak
Besluit proceskosten bestuursrecht
Besluit proceskosten fiscale procedures
Bouwrecht
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B.V.
BW
Bw

besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Burgerlijk Wetboek
Bestuurswetenschappen

c.a.
CAO
CBA
CBB
CBS
CJIB
COOA
COTG
CPB
CRvB
CSV
CvBSf

cum annexis
collectieve arbeidsovereenkomst
Centraal Bestuur voor de Arbeidsvoorziening
College van Beroep voor het bedrijfsleven
Centraal Bureau voor de Statistiek
Centraal Juridisch Incassobureau
(wet) Centraal orgaan opvang asielzoekers
Centraal orgaan tarieven gezondheidszorg
Centraal Planbureau
Centrale Raad van Beroep
Coördinatiewet Sociale Verzekering
College van Beroep Studiefinanciering

d.d.
DD
diss.

de dato
Delict en Delinkwent
Dissertatie

EC
ECRM
EEG
EG
EHRM
EHRR
EK
ESH
EU
EVRM

Commissie van de Europese Gemeenschappen
Europese Commissie voor de rechten van de mens
Europese Economische Gemeenschap
Europese Gemeenschap(pen)
Europees Hof voor de rechten van de mens
European Human Rights Reports
Eerste Kamer der Staten-Generaal
Europees Sociaal Handvest
Europese Unie
Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens en de
fundamentele vrijheden

FED
FIOD
FutD

FED’s Fiscaal Weekblad
Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst
Fiscaal up to Date

GAB
GAK
GBA
GS
GSD
Gst.
GV
Gw

gewestelijk arbeidsbureau
Gemeenschappelijk administratiekantoor
Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens
Gedeputeerde Staten
Gemeentelijke Sociale Dienst
(de) Gemeentestem
Gids Vreemdelingenrecht
Grondwet
400
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HR
HvJ EG

Hoge Raad der Nederlanden
Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen

IB
IBG
IVBPR/BUPO
IVESCR

Inkomstenbelasting
Informatie Beheer groep
Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten
Internationaal Verdrag inzake economische, sociale en culturele rechten

JABW
JB
JG
JOR
Jur.
JSV
JWG

Jurisprudentie Algemene Bijstandwet en Rijksgroepsregelingen
Jurisprudentie Bestuursrecht
Jurisprudentie Gemeenten
Jurisprudentie Ondernemingsrecht
Jurisprudentie (van het HvJ EG)
Jurisprudentie sociale voorzieningen
Jeugdwerkgarantieplan

KB
KG
Ktg.

koninklijk besluit
Kort Geding
Kantongerecht

MBB
M&R
m.nt.
MRT
MvA
MvT

Belastingbeschouwingen
Tijdschrift voor Milieu en Recht
met noot
Militair-rechtelijk tijdschrift
memorie van antwoord
memorie van toelichting

NA
NAV
NEV
NJ
NJB
NJB-katern
NJCM
NJCM-bul
NJV
n.o.
N.o.
nt.
NTB
NTBR
NTIR
N.V.
NvT

Nieuwsbrief Awb
Nieuwsbrief Asiel- en Vluchtelingenrecht
nota naar aanleiding van het eindverslag
Nederlandse Jurisprudentie
Nederlands Juristenblad
Nederlands Juristenblad katern
Nederlands Juristencomité voor de Mensenrechten
NJCM-bulletin
Nederlandse Juristenvereniging
niet-ontvankelijk
Nationale ombudsman
noot
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht
Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht
Nederlands Tijdschrift voor Internationaal Recht
naamloze vennootschap
nota van toelichting
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NVvR
NvW

Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak
nota van wijziging

O&W
OB
OM
OSV
OvJ

(Ministerie van) Onderwijs en Wetenschappen
Omzetbelasting
Openbaar Ministerie
Organisatiewet Sociale Verzekering
Officier van Justitie

par.
PBO
P-G
Pres.
PRG
PS
PTT
PUR

paragraaf
Publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie
procureur-generaal
President
Praktijkgids
Periodiek voor sociale verzekering, sociale voorzieningen en arbeidsrecht
Posterijen,Telegrafie en Telefonie
Pensioen- en Uitkeringsraad

R&K
RAwb
Rb.
RBA
RBB
RGSHG
RL
RM Themis
r.o.
RSV
Rv
RvB
RvdW
RvS
RWW
RZA

Recht & Kritiek
Rechtspraak Algemene wet bestuursrecht
Rechtbank
Regionaal Bestuur voor de Arbeidsvoorziening
Raad voor Binnenlands Bestuur
Regeling geldelijke steun huisvesting gehandicapten
Rijksuniversiteit Limburg
Rechtsgeleerdheid Magazijn Themis
rechtsoverweging
Rechtspraak Sociale Verzekeringen
Wetboek van burgerlijke rechtsvordering
Raad van Beroep
Rechtspraak van de Week
Raad van State
Rijksgroepsregeling werkloze werknemers
Rechtspraak ZFW en AWBZ

SER
SEW
S-G
Sr
SR
Stb.
Stcrt.
Sv
SVB

Sociaal Economische Raad
Sociaal Economische Wetgeving
secretaris-generaal
Wetboek van Strafrecht
Nederlands Tijdschrift voor sociaal recht
Staatsblad
Nederlandse Staatscourant
Wetboek van Strafvordering
Sociale Verzekeringsbank
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TAR
tB/S
TK
TMA
TvG
TVVS

Tijdschrift voor ambtenarenrecht
Ten Berge/Stroink
Tweede Kamer der Staten-Generaal
Tijdschrift voor Milieuaansprakelijkheid
Tijdschrift voor Gezondheidsrecht
Tijdschrift voor vennootschappen, verenigingen en stichtingen

UCB
UCV
UNHC
UvA

Uitspraken College van Beroep voor het bedrijfsleven
Uitgebreide Commissie Vergadering
United Nations High Commissioner
Universiteit van Amsterdam [nodig?]

VAR
Vb
vbvb
Vc
V-N
Vo.
VU
VV
Vw
Vz

Vereniging voor Administratief Recht
Vreemdelingenbesluit
voor beroep vatbare beslissing
Vreemdelingencirculaire
Vakstudienieuws
Verordening van de Europese Gemeenschappen
Vrije Universiteit
Voorlopig Verslag
Vreemdelingenwet
voorzitter

W.
WABW
WAHV
WAO
Warb
Wbb
Wbo
WBO
WBO
WED
Weekblad
WEM
Wet AB
Wet RO
Wet vef
WFR
WHW
Wih
Wm
WNO
WO

Weekblad voor het Recht
Wet arbeid buitenlandse werknemers
Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften
Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering
Wet administratieve rechtspraak belastingzaken
Wet bestuursrechtspraak bedrijfsorganisatie
Wet op bejaardenoorden
Wet op het basisonderwijs
Wet op de bedrijfsorganisatie
Wet op de economische delicten
Weekblad voor fiscaal recht
Wet economische mededinging
Wet Algemene Bepalingen
Wet op de rechterlijke organisatie
Wet voltooiing eerste fase herziening rechterlijke organisatie
Weekblad voor fiscaal recht
Wet op het Hoger en Wetenschappelijk Onderwijs
Wet individuele huursubsidie
Wet milieubeheer
Wet Nationale Ombudsman
Weekoverzicht (jurisprudentie Afdeling rechtspraak)
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Wob
WPNR
Wrra
WRvSt
WSF
WSW
WUBO
WUV
WVW
WW
WWO
WWV
WZV

Wet openbaarheid van bestuur
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie
Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren
Wet op de Raad van State
Wet op de studiefinanciering
Wet Sociale werkvoorziening
Wet uitkering burgeroorlogsslachtoffers
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