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ADMINISTRATIEVE RECHTER WORDT STEEDS LIJDELIJKER 
 

Op examen bij de bestuursrechter 
 
Als de bestuursrechter wat actiever zou zijn, dan zou dat voor de procederende burger gunstiger 
uitpakken. Maar de bestuursrechter is in de loop der jaren juist lijdelijker geworden, stellen we-
tenschappers. En efficiënt zijn de zittingen bij de bestuursrechter ook al niet. Een regiezitting of 
comparitie, voorafgaand aan de eigenlijke behandeling kan leiden tot meer rechtsgelijkheid. Maar 
niet iedereen is daar een voorstander van. 
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Daar zit ie dan: vriendelijk, geïnteresseerd, maar afwachtend. Er is een kwartier de tijd voor de be-
handeling van een arbeidsongeschiktheidszaak. De bestuursrechter luistert met belangstelling naar 
het pleidooi van de advocaat van eiseres, en evenzeer naar het verweer van het UWV. 
Veel vragen heeft hij echter niet: ‘Kunt u uw standpunt op dat punt nog iets nader toelichten?’ 
‘Hoe gaat het op dit moment met u, mevrouw?’ 
‘Wilt u in tweede instantie nog iets zeggen in reactie op wat er eerder naar voren is gebracht?’ 
‘We proberen binnen zes weken met een uitspraak te komen. Hartelijk dank voor uw aanwezigheid.’ 
 
Wie het onderzoek van de Groningse bestuursrechtjurist dr. Bert Marseille volgt, kan zo een theatra-
le karikatuur schetsen van de bestuursrechter in functie. Alleen valt er om deze pastiche weinig te 
lachen: de schets van de wat passieve en niet al te snelle bestuursrechter is wel gebaseerd op de 
feiten. Die staan in zijn boeken zoals Feitenvaststelling in beroep en in Effectiviteit van bestuursrecht-
spraak. 
Ter nuancering: de bestuursrechtelijke karikatuur is gebaseerd op een deel van de feiten. Vorig jaar 
deden de bestuursrechters van de rechtbanken 112 duizend zaken af. Voor het onderzoek naar de 
wijze waarop bestuursrechters de feiten vaststellen, bekeken Marseille en andere wetenschappers 
van de universiteiten van Groningen en Leiden 350 dossiers en woonden ze 120 rechtbankzittingen 
bij. 
Die beperktheid rechtvaardigt volgens Marseille toch een belangrijke conclusie: als het om de contro-
le van de aangedragen feiten gaat, is de bestuursrechter in de loop der jaren steeds passiever ge-
worden. En dat is kwalijk, omdat in 90 procent van de zaken in eerste aanleg onenigheid over de 
feiten bestaat. Krijgt iemand geen WAO-uitkering meer omdat hij volgens het UWV gezond genoeg is 
om te werken, dan wordt het ziektebeeld door de bestuursrechter zelden nader onderzocht. Wordt 
de bijstand stopgezet omdat volgens de gemeente een stel is gaan samenwonen, dan doet de be-
stuursrechter geen onderzoek naar hun leefsituatie. De feiten die het bestuursorgaan aandraagt, 
worden door de rechter in beginsel aanvaard, zegt Marseille. 
‘Is een burger het niet eens met het besluit van een bestuursorgaan, dan weet hij niet hoeveel muni-
tie over die feiten hij moet aandragen om de bestuursrechter te overtuigen van zijn gelijk. Die burger 
denkt: ik poneer wat en de rechter zoekt dat wel uit – maar dat doet de rechter niet. Het uitgangs-
punt is dat de bestuursrechter het bestuursorgaan gelooft. De burger ontdekt pas of zijn verweer 
goed is geweest als hij de uitspraak leest, maar dan is het vaak te laat.’ 
Het hoeft geen betoog dat de bestuursrechter dat anders ziet. Zoals mr. Huub Snijders, die dat ambt 
in Arnhem uitoefent: ‘Wij geloven niet op voorhand dat de ene partij wel en de andere partij geen 
gelijk heeft. Maar als de eisende partij niets tegen het standpunt van het bestuursorgaan inbrengt, ja 
dán geloof je het bestuursorgaan. Dan is het beroep ongegrond. En als er onenigheid is of een stel 
samenwoont, dan wordt dat onderzocht door een sociaal rechercheur. Die is beëdigd en in beginsel 
volg je wat hij daarbij heeft geconstateerd.’ 
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Zwak verhaal 
Het probleem dat Marseille signaleert betreft niet alleen de passieve, lijdelijke houding van de be-
stuursrechter, maar ook dat deze de afgelopen tien jaar steeds passiever is geworden. Nu komt het 
bestuursorgaan te gemakkelijk weg met een zwak verhaal over de feiten, omdat burgers dat onvol-
doende weerspreken en de rechter geen compensatie biedt, zegt Marseille. 
Ook hierbij plaatst Snijders, voorzitter van de Arnhemse sector bestuursrecht en voorzitter van het 
landelijk overlegorgaan van bestuursrechters een kanttekening. ‘Wet noch wetsgeschiedenis zijn 
duidelijk over hoe actief de bestuursrechter moet zijn. De praktijk staat dus niet op gespannen voet 
met wettelijke bepalingen. Wel zijn er veranderingen opgetreden, bijvoorbeeld in het sociale-
zekerheidsrecht. Tot eind jaren ’90 was er geen bezwaarfase en moest de rechter vol aan de bak. Nu 
er wel een bezwaarfase is, kán de bestuursrechter ook meer achterover leunen. Hij krijgt immers 
beter afgewogen stukken.’ Volgens Snijders kijken bestuursrechters wel naar de feiten. ‘Die ken je 
gewoon en op de zitting stof je die nog eens af. En bij een slecht besluit over een feit wordt wel dege-
lijk om een nader onderzoek gevraagd.’ 
Ook mr. Mildred Knegt, bestuursrechtadvocaat bij AKD Prinsen Van Wijmen vindt die passiviteit niet 
terug – tenminste niet bij milieuzaken waarin zij is gespecialiseerd. ‘Bij de Afdeling bestuursrecht-
spraak van de Raad van State stellen staatsraden veel vragen over de feiten. In afvalstoffenzaken heb 
je vaak de discussie: is het restproduct een afvalstof of een beoogd geproduceerd product? Daarover 
wordt stevig doorgevraagd. Ook worden er vaak deskundigen van de Stichting Advisering Bestuurs-
rechtspraak ingeschakeld, hoewel ik de indruk heb dat dat wat minder is dan vroeger.’ Volgens Knegt 
verrichten bestuursrechters ‘zelden’ onderzoek te plaatse, wat ook de conclusie is van Marseille. 
Dat niet alle bestuursrechters identiek de feiten onderzoeken, weet ook Snijders. ‘Er zijn cultuurver-
schillen tussen rechtbanken en tussen rechters. Men kijkt anders aan tegen de feitenvaststelling, 
hoewel dat overal hetzelfde zou moeten zijn. De jongere garde lijkt wat passiever. We zouden intern 
afspraken moeten maken: hoe gaan we toetsen? Hoe indringend? Wanneer schakelen we een des-
kundige in?’ Dat is om minstens een belangrijke reden nodig: ‘Cultuurverschillen kunnen leiden tot 
rechtsongelijkheid’, zegt Snijders. ‘Rechters houden soms rekening met het type rechter dat de zaak 
in hoger beroep behandelt. Staan die op zitting het aandragen van nieuwe feiten toe, dan zal de Af-
deling bestuursrechtspraak dat eerder vernietigen dan de Centrale Raad van Beroep. De ene hoger-
beroepsrechter is vaak soepeler dan de andere.’ 
Die lijdelijkheid kan vergaande gevolgen hebben voor de positie van de eisende partij. Hoe groot dat 
nadeel is, kan Marseille niet kwantificeren. En hoewel Mildred Knegt niet zo gelooft in de lijdelijke 
houding van de bestuursrechter, erkent ze wel de invloed van de opstelling van de rechter. ‘Een lijde-
lijke rechter stuurt niet, waardoor partijen die niet vaak procederen niet weten of de feiten die zij 
naar voren brengen voor hen van belang zijn. Degenen die wel vaak over dat onderwerp bij de rech-
ter staan hebben daar weinig last van. Die dragen zelf wel de relevante feiten aan.’ 
 
In het duister 
Nu zou die lijdelijkheid, zoals Marseille het heeft gevonden nog daaraan toe zijn, als die houding 
maar werd gecompenseerd met een actieve voorlichting naar partijen. ‘Uit ons onderzoek blijkt dat 
dat niet het geval is, waardoor partijen steeds minder van de bestuursrechter kunnen verwachten. 
Tegenwoordig kunnen burgers een sociale-zekerheidskwestie alleen winnen met een deskundige, 
vroeger was dat lang niet altijd nodig. Dat moet je wel weten, de rechter wijst je daar niet op.’ 
Hier raakt Marseille een breed gedragen punt van kritiek: de bestuursrechter zegt tegen partijen die 
voor een zitting worden uitgenodigd nooit vooraf: over dát aspect wil ik meer weten, bereid je daar-
op voor. ‘Advocaten tasten in het duister over wat komen gaat’, leerde Marseille uit enquêtes die hij 
hield. ‘Partijen zien de zitting als een soort examen, alle punten kunnen in principe aan de orde ko-
men. Geen wonder dat rechters klagen dat hun vragen niet voldoende worden beantwoord. Dat 
kunnen ze voorkomen door partijen veel preciezer in te lichten over de gang van zaken.’ 
Rechter Snijders herkent dat beeld wel: met name de one-shotters kunnen zich op zitting overvallen 
voelen. ‘Roep je partijen op, dan moet je de aard van de vragen vermelden die je wilt stellen. Dat 
zouden we beter moeten doen.’ Ook advocaat Knegt stelt dat ‘zittingen altijd vol verrassingen zijn’. 
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Maar een rechter die vooraf volledig gaat voorschrijven hoe partijen de feiten moeten aandragen en 
welke feiten dat moeten zijn, dat gaat haar te ver. ‘Soms kan het zonder meer: de rechter kan partij-
en bijvoorbeeld vooraf waarschuwen dat ze moeten aantonen dat ze een rechtstreeks belang bij de 
zaak hebben, of dat bepaalde essentiële stukken in het dossier ontbreken. Dat gebeurt nu al wel eens 
maar het zou wat vaker kunnen.’ 
Uit Marseilles onderzoek blijkt dat dit wel zinvol kan zijn: de zitting dient idealiter voor het toetsen 
van de standpunten over de feiten, maar zo wordt het door partijen niet ervaren. Daardoor hebben 
de meeste zittingen geen tastbare meerwaarde voor de feiten. Maar ook met deze stelling hebben 
de praktijkjuristen moeite. ‘Zittingen zijn uitermate waardevol. Op zitting ontdek je vaak dat een zaak 
toch genuanceerder is dan uit dossier blijkt’, zegt Snijders. Knegt: ‘Je weet niet of de zitting de uit-
spraak verandert maar omdat er veel vragen worden gesteld over de feiten, heeft de zitting wel de-
gelijk toegevoegde waarde.’ 
 
Comparitie 
Onvoldoende, vindt Marseille, want de bestuursrechter besteedt zijn tijd niet efficiënt. Het is veel 
beter wanneer hij bij aanvang van het geschil een keer met partijen om de tafel gaat zitten. De wet 
staat zo’n comparitie of regiezitting toe, maar de bestuursrechter maakt daar nauwelijks gebruik van. 
‘Tijdens zo’n comparitie kan worden achterhaald wat precies het geschil is. Soms zijn partijen hele-
maal niet op hun plaats bij de rechter en zit er onder het juridische geschil een ander, langlopend 
conflict. Dat haal je niet uit dossier, wel uit zo’n voorgesprek. Tijdens de comparitie kan de rechter 
partijen ook beter voorlichten welke feiten hij nader toegelicht wil zien. Dat kan voor de rechter al zo 
veel informatie opleveren, dat hij partijen kan vragen van de zitting af te zien. Zo’n verzoek wordt 
bijna altijd gehonoreerd. Door dit alles kan de burger zijn positie beter inschatten en dat verhoogt 
zijn winstkansen, zonder dat de rechter veel meer tijd aan de zaak kwijt is.’ 
In tegenstelling tot wat veel bestuursrechters denken, levert zo’n regiezitting ook tijdwinst op. Rech-
ter Snijders ziet wel iets in meer comparities. ‘Je spreekt partijen dan in een eerder stadium over wat 
ze verdeeld houdt, wat zij kunnen verwachten en welke bewijsmiddelen aan de orde zijn. Dan is er 
ook minder tijdsdruk tijdens de zitting zelf. Vooral bij ingewikkelde zaken is een comparitie goed. 
Maar je kunt ook vragen op de gewone zitting aan de orde stellen en vervolgens de zaak aanhouden, 
maar dan is er soms al veel voorbereidend werk gedaan, dat achteraf overbodig was.’ 
Voor advocaat Knegt hoeven die regiezittingen niet zo. ‘Een lijdelijke bestuursrechter kan in het na-
deel zijn van partijen die weinig procederen. Je ziet tijdens zittingen ook wel dat de rechter daar re-
kening mee houdt. Maar om als min of meer vaste regel vooraf een soort instructiezitting te houden 
om de zaak door te spreken gaat mij toch te ver.’ 
 
 

Bestuursrechters in cijfers 
In 2006 kregen de sectoren bestuursrecht van de rechtbanken te maken met een instroom van ruim 
114 duizend zaken, zo blijkt uit het jaarverslag (2006) van de Raad voor de rechtspraak. Daar kwamen 
nog eens 34 duizend belastingzaken bovenop (rechtbanken en hoven) en deden de Centrale Raad 
van Beroep en het College van Beroep voor het bedrijfsleven nog eens bijna 9 duizend zaken. In to-
taal handelden de bestuursrechters (rechtbanken) 112 duizend zaken af, waarvan 62 duizend vreem-
delingenzaken. In 2006 bedroeg hun achterstand 29 duizend ‘gewone’ bestuurszaken, 21 duizend 
vreemdelingenzaken en 17 duizend belastingzaken. Gemiddeld duurt een procedure bij de bestuurs-
rechter (rechtbank) 43 weken. Bij het CBB duurt een zaak 69 weken, bij de CRvB zelfs 78 weken. Ne-
gentien procent van alle rechters werkt bij de sectoren bestuursrecht, en 24 procent van de ge-
rechtsambtenaren. 
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Bestuurlijke lus? Liever niet, regering 
Een bodemzaak heeft bij de bestuursrechter een gemiddelde doorlooptijd van 43 weken. Dat zou 
volgens de regering sneller kunnen, als de bestuurlijke lus eenmaal is ingevoerd. Als de bestuursrech-
ter een besluit vernietigt, moet het bestuursorgaan een nieuw besluit nemen. Maar pas als de rech-
ter bij dat proces de regie neemt, krijgt de burger meer garantie dat het nieuwe besluit (wel) recht-
matig is. Dat sluit aan bij achilleshiel van de Algemene wet bestuursrecht: na vernietiging weet de 
burger nog niet waar hij aan toe is. Met de bestuurlijke lus moet dat over zijn. Bert Marseille gelooft 
er helemaal niets van. 
‘Uit onderzoek blijkt dat nieuwe besluiten, met name op het terrein van de sociale zekerheid, snel 
worden genomen. Die leiden verder niet meer tot discussie en zijn dus rechtmatig. Regie van de 
rechter is dan niet nodig. Maar in 20 procent van de gevallen is er na één à anderhalf jaar nog geen 
nieuw besluit genomen, vooral bij milieu en ruimtelijke ordening. Feiten zijn daar erg complex, maar 
daarmee moet je een rechter niet overvragen. Hier heeft regie dus ook geen zin. Tot slot is er een 
middencategorie, waarbij moeilijk valt te voorspellen hoelang een nieuw besluit op zich laat wach-
ten. Ook hier is feitenvaststelling de kerntaak en heeft een lus geen zin.’ 
Ook advocaat Mildred Knegt ziet beperkingen voor de regiefunctie van de rechter. ‘Als een besluit 
sneuvelt omdat het onvoldoende is gemotiveerd, laat dat voor het bestuursorgaan veel ruimte over 
om het opnieuw te doen. Niet zeker is dat het de tweede keer wel voldoende is gemotiveerd. Er 
wordt soms al in de uitspraak aangegeven aan welke randvoorwaarden een nieuw te nemen besluit 
moet voldoen, dat is ook een soort regie. Maar de rechter kan niet onbeperkt treden in de belangen-
afweging door het bestuur.’ 
Ze maakt in haar eigen praktijk verschillen in aanpak mee. ‘In bestemmingsplanzaken worden vaak 
meerdere beroepsgronden aangevoerd: het besluit deugt niet omdat er problemen zijn met geluid, 
bodemkwaliteit, Flora- en faunawet, luchtkwaliteit en archeologische aspecten. De rechter kan het 
besluit vernietigen omdat de luchtkwaliteit onvoldoende is onderzocht en de andere beroepsgron-
den onbesproken laten. Als in het nieuwe besluit wel voldoende wordt gekeken naar de luchtkwali-
teit, kan het dan alsnog sneuvelen op archeologische gronden. Dan begint het hele proces opnieuw. 
Als de rechter direct alle beroepsgronden bespreekt, kan een tweede besluit wel op alle gronden 
goed worden genomen. Dat geeft veel duidelijkheid.’ 

 
Dit artikel is gepubliceerd in Mr. juli 2007 


