
Inbreng van de leden van de SP fractie om te worden opgenomen in het verslag bij 
wijziging van de Algemene wet bestuursrecht en aanverwante wetten met het oog op 
enige verbeteringen en vereenvoudigingen van het bestuursprocesrecht (Wet aanpassing 
bestuursprocesrecht) - 32450  

De leden van de SP-fractie hebben met belangstelling kennis genomen van het 
wijzigingsvoorstel. Het is altijd goed wanneer procedures worden vereenvoudigd en verbeterd
door het kappen van dood hout (bureaucratie). Het wijzigingsvoorstel gaat echter veel verder 
dan slechts het vereenvoudigen en verbeteren van procedures. De leden zien ook risico’s, met 
name voor de rechtsbescherming. De leden van de SP-fractie steunen de doelstelling om 
stroperigheid aan te pakken, maar betwijfelen of dit wetsvoorstel daartoe de juiste weg is. 
Vandaar de volgende vragen en opmerkingen.

Paragraaf  I.3
De leden van de SP fractie vragen zich in eerste instantie af waarom de wijzigingen uit de 
Crisis en Herstelwet nu structureel worden doorgevoerd in de Awb. Graag krijgen deze leden 
graag een nadere toelichting van de regering op deze koerswijziging: deze onderdelen van de 
Crisis en Herstelwet waren toch van tijdelijke aard en bedoeld om de economie te stimuleren 
door een aantal bouwprojecten versneld uit te voeren?
In de toelichting is te lezen dat de ervaringen met de Crisis en Herstelwet ‘nog aanleiding 
zullen geven tot bijstelling of aanvulling van dit wetsvoorstel’. Wat is hierin de stand van 
zaken, wat zijn de ervaringen tot nu toe? Is het niet beter de evaluatie van de Crisis en 
Herstelwet af te wachten alvorens met dit wijzigingsvoorstel overhaast besluiten te nemen 
met grote gevolgen voor rechtsposities van belanghebbenden?
Ook vragen de leden van de SP fractie hoe dit wijzigingsvoorstel zich verhoudt tot de 
Europese regels. Daarnaast is het versnellen door het schrappen van het 
alternatievenonderzoek ook een ondermijning van het maatschappelijk draagvlak. Juist een 
afname van draagvlak kan weer leiden tot extra vertragingen. Graag een reactie daarop. 

Paragraaf I.4
Het wijzigingsvoorstel moet er toe leiden dat er minder bestuursrechtelijke procedures zullen 
worden gevoerd met financiële voordelen voor overheden, burgers en bedrijven. Het is nu al 
lastig te kwantificeren om hoeveel procedures het zal gaan. De leden van de fractie van de SP 
constateren dat verschillende onderzoeken, zoals dat van de Commissie Elverding, de 
afgelopen jaren duidelijk hebben gemaakt dat de kern van vele vertragingen ligt bij het trage 
handelen van de overheid en overheidsorganisaties. Op grond van dit wetsvoorstel moet de 
rechterlijke macht sneller gaan werken, maar de maatregelen tot versnelling worden volgens 
de leden van de SP-fractie onvoldoende gericht op de departementen en op de provincies en 
gemeenten. De grote aanvullende bezuinigingen die in het regeerakkoord zijn afgesproken 
over de formatie van de Rijksoverheid en de voeding van gemeente- en provinciefonds 
kunnen de slagkracht van de overheid als vergunningverlener nog verder ondermijnen. Graag 
een reactie op deze analyse. 

Menige vertraging wordt veroorzaakt door een wirwar van grondposities van 
projectontwikkelaars en beleggers, zo stellen de leden van de fractie van de SP. Tevens is er 
sprake van opdrijving van de grondprijzen vanwege grondspeculatie. Het gevolg is dat 
bouwprojecten stagneren totdat de dure investeringen in grond verzilverd kunnen worden. 
Volgens de leden van de SP-fractie zou een herziening van het grondbeleid en een stevige 
aanpak van grondspeculatie onderdeel moeten zijn van dit wetsvoorstel. Wat is de reactie van 
de regering daarop?



Ook willen de leden van de SP-fractie graag weten hoeveel tijdwinst er per onderdeel van 
deze wetswijziging te verwachten is. Net als de Raad van State denken deze leden ook dat 
deze tijdswinst bij een flink aantal voorstellen wel eens tegen kan vallen. Zij ontvangen graag 
duidelijkheid hierover. 

De leden van de SP-fractie maken zich er zorgen over dat in het streven om versnelling te 
bereiken er in aanvang juist extra vertraging op zal treden. De nieuwe wet zal dermate veel 
spelregels veranderen, dat dit tot overgangsproblemen kan leiden. Zeker bij de 
wetswijzigingen van tijdelijke aard zijn dergelijke problemen natuurlijk buitengewoon 
ongewenst. Is door de regering onderzoek gedaan bij mensen uit de uitvoeringspraktijk welke 
overgangsproblemen verwacht worden? Zo nee, is de regering daartoe alsnog bereid? Zo ja, 
op welke wijze is rekening gehouden met de reacties uit het veld? 

Paragraaf II.2
Betekent het verdwijnen van het bestuursprocesrecht uit bijzondere wetten dat ook de 
mogelijkheid voor het Bevoegd Gezag verdwijnt om voorlopige voorzieningen te treffen 
teneinde onomkeerbare besluiten en activiteiten tegen te gaan? Zo nee, hoe krijgt de 
voorlopige voorziening een plek in de Awb?

Paragraaf II.3
De leden van de SP fractie vernemen graag hoe de uiteindelijk in Titel 8.4 op te nemen 
regeling van een bestuursrechtelijke verzoekschriftprocedure zich verhoudt tot de 
zogenaamde Lex Silencio Positivo. Beperkt deze nieuwe regeling zich tot de 
schadevergoeding en compensatie of gaat deze ook inhouden dat de vergunningaanvraag na 
termijnoverschrijding ook daadwerkelijk als verleend moet worden beschouwd? 

Paragraaf II.4
De leden van de SP fractie waarderen de pogingen tot zoveel mogelijk eenduidigheid te 
komen in het bestuursprocesrecht. De uitzonderingen op de hoofdregels van het 
bestuursprocesrecht zijn voortaan opgenomen in drie bijlagen. Kan de visie achter deze drie 
uitzonderingen (1-het niet doorlopen van de bezwaarschriftprocedure, 2-de afwijkende 
beroepsgang en 3- het lager griffierecht) worden toegelicht? Waarom zijn deze uitzonderingen 
noodzakelijk, en kunnen de belangrijkste voorbeelden worden gegeven?

II.5
De leden van de SP-fractie vragen de regering of dit voorstel ook een verhoging van de 
griffierechten met zich meebrengt, en zo ja, waarom daartoe is besloten. 

Paragraaf III.1
De leden van de SP fractie zijn het eens met het streven zoveel mogelijk geschillen na afloop 
van een bestuursrechtelijke procedure definitief te beslechten. Het ‘bestuurlijk pingpongen’ is 
de leden al heel lang een doorn in het oog. Het kan niet de bedoeling zijn dat procedures 
doelbewust gerekt worden door zelfbenoemde belanghebbenden slechts omdat de 
mogelijkheid daartoe bestaat. Andersom geldt dat wanneer een bestuursorgaan op de vingers 
wordt getikt door de rechter, die rechterlijke uitspraak worden nageleefd, en moet niet 
hetzelfde traject (van fout besluit, bezwaar, beslissing op bezwaar, beroep, enz.) van voor af 
aan beginnen. Dat is maar al te vaak wel het geval. Zorgt dit voorstel er nu voor dat hieraan 
een einde komt?



Het streven naar snelheid en doelmatigheid mag volgens de leden van de SP fractie zeker niet 
ten koste gaan van zorgvuldigheid en rechtsbescherming. Dat de regering dit ook benadrukt in 
de toelichting spreekt de leden van de SP fractie aan, maar toch menen zij dat enkele 
voorstellen toch het risico met zich meebrengen dat die wel ten koste gaan van zorgvuldigheid 
en rechtsbescherming. Is het niet zo dat snelheid in bestuursrechtprocedures veeleer een 
kwestie is van snellere beslissingen bij bestuursorganen en kortere doorlooptijden bij de 
rechters? Waarom is het nodig regels van het bestuursprocesrecht te veranderen, met het 
risico dat de rechtsbescherming minder wordt?

De leden van de SP fractie horen graag van de minister of hij onderkent dat met het inperken 
van de mogelijkheden van belanghebbenden in het bestuursrecht deze zich zullen gaan 
beroepen op het civiele recht. Betekent dat dan niet in feite hooguit een verschuiving van 
kosten in plaats van een kostenbesparing?

Voor de leden van de SP fractie is het gelet op de nu al bestaande veel te grote druk op de 
rechtspraak een punt van zorg hoe de gewenste snelheid in einduitspraken niet ten koste zal 
gaan van de zorgvuldigheid. De minister schrijft letterlijk dat aan snelheid een zwaarder 
gewicht moet worden toegekend dan in het verleden het geval is geweest. Hoe faciliteert de 
minister de rechtbanken om aan deze wens te voldoen? Komen er meer fte en financiële
middelen beschikbaar? 

De Awb biedt de rechter nu reeds een scala aan mogelijkheden om een geschil definitief te 
beslechten. Wat zijn er de oorzaken van dat daar tot nu toe weinig gebruik van is gemaakt? 
Zijn hierover cijfers bekend, hoe vaak bijvoorbeeld gebruik is gemaakt van artikel 6:22 Awb 
en 8:72 lid 3 Awb?
Het feit dat er nog te weinig gebruik wordt gemaakt van de huidige mogelijkheden is 
natuurlijk geen rechtvaardiging om nu verdergaande mogelijkheden te creëren en 
inspraakbeperkende maatregelen te treffen. De leden van de SP fractie horen graag waarom 
de minister de rechters niet stimuleert meer gebruik te maken van bestaande middelen in 
plaats van het doorvoeren van de voorgestelde wijzigingen. 

Paragraaf III.2
De leden van de SP-fractie begrijpen dat niet iedere wijziging van een besluit hangende 
bezwaar of beroep er toe moet leiden dat met de procedure helemaal opnieuw moet worden 
begonnen. Anderzijds is het ook niet de bedoeling dat een besluit ingrijpend wordt gewijzigd, 
met als gevolg dat belanghebbenden de bezwaarfase of zelfs beroepsfase moeten missen. Kan 
zelfs in hoger beroep het oorspronkelijke besluit nog stevig worden gewijzigd? Hoe 
ingrijpend mag de wijziging van het besluit of het vervangen besluit zijn? Hoe wordt het 
verlies van instanties (bezwaar of beroep) voorkomen? De regering stelt wel dat verlies van 
rechtsbescherming wordt voorkomen, maar het oorspronkelijke bezwaar- of beroepschrift 
heeft zich toch niet kunnen richten op het nieuwe (gewijzigde of vervangende) deel van het 
besluit?
Ook signaleren de leden van de SP-fractie het gevaar dat het bestuursorgaan strategisch 
gebruik maakt van deze bevoegdheid tot wijzigen, vervangen of intrekken om 
belanghebbenden op het verkeerde been te zetten. Op welke wijze wordt er in voorzien dat bij 
een vervangend besluit alle belanghebbenden ook weer opnieuw de kans hebben bezwaar of 
beroep aan te tekenen als het vervangende besluit extra nadeel berokkent? Geldt dit ook voor 
diegenen die op het oorspronkelijke besluit geen bezwaar of beroep aantekenden? Leidt het 
nieuwe artikel 6:19 lid 4 er niet toe dat iemand die bezwaar maakt naar aanleiding van het 



gewijzigde of vervangende besluit, deze persoon direct doorverwezen wordt naar hoger 
beroep, en dus maar bij 1 instantie de bezwaren naar voren kan brengen?

Paragraaf III.3
De leden van de SP fractie snappen uiteraard dat een eenvoudig te herstellen gebrek niet zou 
moeten leiden tot het helemaal vernietigen van het besluit. De beoordeling of de 
belanghebbenden wel of niet zijn benadeeld door het gebrek is aan de rechter. Maar wanneer 
is er sprake van ‘nadeel’, kan de rechter dat wel steeds beoordelen? Daar wijst ook de Raad 
van State op. Wanneer bijvoorbeeld een besluit niet tijdig is gepubliceerd waardoor niet 
iedere potentiële belanghebbende tijdig op de hoogte was, hoe moet dan een rechter 
beoordelen of hier sprake is van benadeling van alle (potentiële) belanghebbenden?

De leden horen graag van de regering welke ‘procedurele fouten’ voortaan kunnen worden 
genegeerd, die voorheen tot vernietiging zouden leiden. Met andere woorden, in hoeverre is 
nu het nieuwe begrip “geschreven en ongeschreven rechtsregels of algemeen rechtsbeginsel” 
ruimer dan het oude begrip “vormvoorschriften”?

De leden van de SP fractie vragen waarom de minister volhard in het invoeren van nieuwe 
regels voor het passeren van gebreken in een besluit (art 6.22) als de Raad van State deze 
wijziging totaal overbodig vindt voor bezwaar en beroep. 

Paragraaf III.7
De leden van de SP fractie hebben grote twijfels bij het invoeren van het relativiteitsvereiste 
in het bestuursrecht. Hoe vaak komt het nu eigenlijk voor dat iemand zich op ‘oneigenlijke’ 
gronden beroept, is dat nu echt een van de hoofdredenen van vertraging in het bestuursrecht? 
De regering stelt zelf dat het nauwelijks voorkomt. 
Daarnaast rijst de vraag of het eigenlijk wel in alle gevallen eenvoudig is om vast te stellen 
wat de daadwerkelijke of achterliggende reden is van degene die procedeert, de 
bestuursrechter kan toch immers geen gedachten lezen? En is het steeds duidelijk of de regel 
waarop iemand zich beroept wel strekt tot bescherming van die belangen? Met andere 
woorden, is dit relativiteitsvereiste in de praktijk wel hanteerbaar?
De leden van de SP-fractie wijzen er op dat iemand nu al belanghebbende moet zijn om te 
mogen procederen. Dat is nu al zo. Waarom is dat niet voldoende, waarom zou dit verder 
beperkt moeten worden?
Wat heeft de regering in te brengen tegen het argument dat een besluit gewoon in alle 
opzichten rechtmatig moet zijn? Dus ook al beroept de villabewoner zich op de luchtkwaliteit 
op het woonwagenkamp (los van de vraag hoe vaak dat eigenlijk voorkomt), waarom is er dan 
überhaupt geen rekening gehouden met de regels over de luchtkwaliteit bij dat besluit? Die 
regels zijn er toch niet voor niets, die moeten toch ook worden nageleefd?
Kortom, naar de mening van de leden van de SP-fractie is nut en noodzaak van het 
relativiteitsvereiste in het bestuursrecht onvoldoende aangetoond. Om deze reden zullen de 
leden een amendement indienen om artikel 8:69a te schrappen. 

Paragraaf IV.3
Het is de leden van de SP fractie nog niet geheel duidelijk waarom er in een aantal gevallen 
voor is gekozen het CBB te laten oordelen in eerste en enige instantie. Ten aanzien van welke 
wetten en regels is het niet wenselijk om eerste aanleg en hoger beroep mogelijk te maken, 
met welke redenen? Voor drie wetten geldt dat voorheen beroep in twee instanties mogelijk 
was, en op grond van dit voorstel voortaan beroep in een instantie. Inhoudelijke redenen 
worden hiervoor onvoldoende gegeven, graag een toelichting. 


