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van de Kunstenbond gegrond moeten verklaren. Het betoog 
slaagt.

  Conclusie
6. Het hoger beroep is gegrond. De aangevallen uit-
spraak dient te worden vernietigd. Doende hetgeen de 
rechtbank zou behoren te doen, zal de Afdeling het beroep 
tegen het besluit van 15 juni 2017 van de minister alsnog 
gegrond verklaren. Dat besluit komt wegens strijd met arti-
kel 1:2, derde lid, van de Awb voor vernietiging in aanmer-
king. De minister dient daarom op inhoudelijke gronden 
een nieuw besluit te nemen op het door de Kunstenbond 
gemaakte bezwaar tegen het besluit 20 september 2016. 
Daarbij kan de minister gebruik maken van de beoordeling 
die ten overvloede in het besluit van 15 juni 2017 is opgeno-
men. De minister dient bij zijn beoordeling het besluit van 
20 november 2018, waarbij het besluit van 20 september 
2016 is gewijzigd, in acht te nemen.
Met het oog op een efficiënte afdoening van het geschil, ziet 
de Afdeling aanleiding om met toepassing van artikel 8:113, 
tweede lid, van de Awb te bepalen dat tegen het door de mi-
nister te nemen nieuwe besluit slechts bij haar beroep kan 
worden ingesteld.
7. Van proceskosten die voor vergoeding in aanmer-
king komen, is niet gebleken.

  Beslissing

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State:
I. verklaart het hoger beroep van de Kunstenbond ge-

grond;
II. vernietigt de uitspraak van de rechtbank Amsterdam 

van 22 februari 2018 in zaak nr. 17/4333;
III. verklaart het bij de rechtbank ingestelde beroep ge-

grond;
IV vernietigt het besluit van de minister van Onderwijs, 

Cultuur, en Wetenschap van 15 juni 2017, kenmerk 
DUO/BNB-2017/11152M;

V. bepaalt dat tegen het door de minister van Onder-
wijs, Cultuur, en Wetenschap te nemen nieuwe besluit 
slechts bij de Afdeling beroep kan worden ingesteld;

VI. gelast dat de minister van Onderwijs, Cultuur, en We-
tenschap aan de Kunstenbond het door hem betaalde 
griffierecht ten bedrage van € 818,00 (zegge: achthon-
derdachttien euro) voor de behandeling van het beroep 
en het hoger beroep vergoedt.
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(Art. 1:2 Awb)

AB 2019/381
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Werknemers zijn aan te merken als belanghebbenden bij 
het subsidieverleningsbesluit. 

B&W Sittard-Geleen heeft bij besluit van 11 oktober 2016 een 
budgetsubsidie van € 1.193.621 en bij besluit van 2 mei 2017 
een budgetsubsidie van € 1.158.180 verleend aan Stichting 
Artamuse voor de exploitatie van het muziek- en dansonder-
wijs in Sittard-Geleen. Voor het overige zijn de subsidieaan-
vragen afgewezen. De Kunstenbond komt op tegen deze be-
sluiten, maar wordt niet-ontvankelijk verklaard, want hij is 
geen belanghebbende. De Kunstenbond betoogt dat hij wel als 
belanghebbende aangemerkt kan worden. De werknemers zijn 
rechtstreeks geraakt in hun fundamentele recht op arbeid, als 
gevolg waarvan aan de (leden van de) Kunstenbond de toe-
gang tot de bestuursrechter niet kan worden ontzegd, aldus 
de Kunstenbond. De Afdeling is van oordeel dat Kunstenbond 
als belanghebbende moet worden aangemerkt. Er bestaat een 
reële mogelijkheid dat de werknemers door het subsidiebesluit 
worden geraakt in een aan een fundamenteel recht op arbeid 
ontleend belang.

Uitspraak op het hoger beroep van:
de Kunstenbond, voorheen de Vereniging Nederlandse 
Toonkunstenaarsbond, (hierna: de Kunstenbond), gevestigd 
te Amsterdam,
appellante,
tegen de uitspraak van de rechtbank Limburg van 20 sep-
tember 2018 in zaken nrs. 17/3209, 17/3416 en 17/3417 in 
het geding tussen:
de Vereniging Nederlandse Toonkunstenaarsbond
en
het college van burgemeester en wethouders van Sittard-
Geleen (hierna: het college).

  Procesverloop

Bij besluit van 11 oktober 2016 heeft het college aan Stichting 
Artamuse een budgetsubsidie verleend van € 1.193.621,00 
voor de exploitatie van het muziek- en dansonderwijs in 
Sittard-Geleen voor het jaar 2016 en de subsidieaanvraag 
voor het overige afgewezen.
Bij besluit van 2 mei 2017 heeft het college een aanvraag 
van Stichting Artamuse om subsidie voor een bijdrage in de 
reorganisatiekosten voor het jaar 2016 afgewezen.

1 Dennis van Tilborg en Sophie Groeneveld zijn advocaat bij AKD.
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Bij besluit van 2 mei 2017 heeft het college aan Stichting 
Artamuse een budgetsubsidie verleend van € 1.158.180,00 
voor de exploitatie van het muziek- en dansonderwijs in 
Sittard-Geleen voor het jaar 2017 en de subsidieaanvraag 
voor het overige afgewezen.
Bij besluit van 22 augustus 2017 en onderscheiden beslui-
ten van 5 september 2017 heeft het college de door de Kun-
stenbond en de bij de vakbond aangesloten medewerkers 
van de Stichting Artamuse gemaakte bezwaren tegen het 
besluit van 11 oktober 2016 en de onderscheiden besluiten 
van 2 mei 2017 niet-ontvankelijk verklaard.
Bij uitspraak van 20 september 2018 heeft de rechtbank het 
beroep tegen het besluit van 22 augustus 2017 en de onder-
scheiden besluiten van 5 september 2017, voor zover inge-
steld namens de Kunstenbond, ongegrond en, voor zover 
ingesteld namens een of meer leden van de vakbond, niet-
ontvankelijk verklaard. Deze uitspraak is aangehecht.
Tegen deze uitspraak heeft de Kunstenbond hoger beroep 
ingesteld.
Het college heeft een schriftelijke uiteenzetting gegeven.

(…)

  Overwegingen

  Inleiding
1. Het college heeft aan Stichting Artamuse budget-
subsidies verleend voor de exploitatie van het muziek- en 
dansonderwijs in Sittard-Geleen voor de jaren 2016 en 
2017. De aanvragen van Stichting Artamuse om subsidie 
voor haar activiteiten op het gebied van cultuureducatie in 
Sittard-Geleen voor de jaren 2016 en 2017 en voor de reor-
ganisatiekosten in die jaren, zijn door het college afgewe-
zen.
Aan die afwijzingen heeft het college ten grondslag gelegd 
dat de gemeenteraad op 25 september 2014 heeft besloten 
om per 1 januari 2015 muziekonderwijs en cultuureducatie 
in Sittard-Geleen via het cultuurbedrijf De Domijnen te sub-
sidiëren. In afwachting van de fusie tussen De Domijnen en 
Stichting Artamuse zijn er, naar het college stelt, onderlinge 
afspraken gemaakt, waarin is overeengekomen dat de taken 
op het gebied van cultuureducatie reeds worden overgehe-
veld naar De Domijnen. Het is op grond van die afspraken 
dat de door Stichting Artamuse gevraagde subsidies voor 
cultuureducatie voor de jaren 2016 en 2017 niet aan haar 
maar aan De Domijnen zijn toegekend, aldus het college. 
Volgens het college komen de door Stichting Artamuse ge-
vraagde subsidies voor de reorganisatiekosten in die jaren 
evenmin voor toewijzing in aanmerking, nu het college als 
uitgangspunt hanteert dat niet financieel wordt bijgedragen 
aan wachtgeldverplichtingen en geen aanleiding bestaat om 
daarvan af te wijken.

  Besluitvorming
2. Het college heeft de bezwaren van de Kunstenbond, 
alsmede de bezwaren van de bij de vakbond aangesloten 
leden die werkzaam zijn bij Stichting Artamuse, niet-ont-
vankelijk verklaard. Het college heeft zich op het standpunt 

gesteld dat de Kunstenbond niet kan worden aangemerkt 
als een belanghebbende als bedoeld in artikel 1:2, eerste en 
derde lid, van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: de 
Awb), nu hij niet heeft aangetoond dat hij opkomt voor een 
collectief belang dat van bovenindividuele aard is. Voor zo-
ver de Kunstenbond heeft gesteld dat hij optreedt als verte-
genwoordiger van zijn leden die werkzaam zijn bij Stichting 
Artamuse, heeft het college zich op het standpunt gesteld 
dat, daargelaten dat de Kunstenbond niet heeft aangetoond 
wie hij precies vertegenwoordigt en of hij daartoe gemach-
tigd is, die leden slechts een afgeleid belang hebben bij de 
bestreden besluiten.

(…)

  Hoger beroep
5. De Kunstenbond betoogt dat de rechtbank ten 
onrechte heeft geoordeeld dat hij niet als belanghebbende 
als bedoeld in artikel 1:2, eerste en derde lid, van de Awb 
kan worden aangemerkt. De Kunstenbond voert daartoe, 
onder verwijzing naar de uitspraak van de Afdeling van 
28 februari 2000 (ECLI:NL:RVS:2000:AA5092), aan dat hij, 
gezien zijn statutaire doelstelling en de door hem feitelijk 
verrichte werkzaamheden, opkomt voor zijn leden en daar-
mee opkomt voor een collectief belang. Volgens de Kun-
stenbond moet dit belang los worden gezien van zijn leden, 
waarvan de behartiging de trekken dient te vertonen van 
bovenindividuele belangen. In dit verband noemt hij, onder 
meer, de uitspraak van de Afdeling van 23 augustus 2006, 
ECLI:NL:RVS:2006:AY6762.
Verder voert de Kunstenbond aan dat zijn leden die werk-
zaam zijn bij Stichting Artamuse door de bestreden besluit-
vorming rechtstreeks worden geraakt in hun fundamentele 
recht op arbeid, als gevolg waarvan aan de (leden van de) 
Kunstenbond de toegang tot de bestuursrechter niet kan 
worden ontzegd. Volgens de Kunstenbond heeft de be-
streden besluitvorming het ontslag van medewerkers van 
Stichting Artamuse tot gevolg, nu een groot deel van de 
exploitatiekosten van Stichting Artamuse op gaat aan per-
soneelskosten en de mogelijkheid voor Stichting Artamuse 
om andere activiteiten te ontplooien om meer gelden of 
werkgelegenheid te creëren slechts theoretisch is. De bij 
hem aangesloten medewerkers van Stichting Artamuse 
worden door het niet verlenen van subsidies voor de reorga-
nisatiekosten voor de jaren 2016 en 2017 bovendien direct 
bedreigd in hun inkomenssituatie, aldus de Kunstenbond.
5.1. Uit vaste rechtspraak van de Afdeling (onder meer 
de uitspraak van 15 oktober 2014, ECLI:NL:RVS:2014:3669) 
volgt dat de wetgever de in artikel 1:2, eerste lid, van de 
Awb vermelde eis van het zijn van belanghebbende heeft 
gesteld teneinde te voorkomen dat een ieder, in welke hoe-
danigheid dan ook, of een persoon met slechts een verwij-
derd of indirect belang als belanghebbende moet worden 
beschouwd en een rechtsmiddel kan aanwenden. Om als 
belanghebbende in de zin van de Awb te kunnen worden 
aangemerkt, dient sprake te zijn van een voldoende objec-
tief en actueel, eigen, persoonlijk belang, dat de betrokkene 
in voldoende mate onderscheidt van anderen. Dat belang 
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moet rechtstreeks bij het desbetreffende besluit zijn be-
trokken.
Voor de vraag of een rechtspersoon belanghebbende is als 
bedoeld in artikel 1:2, derde lid, van de Awb is bepalend of 
deze rechtspersoon krachtens zijn statutaire doelstelling en 
blijkens zijn feitelijke werkzaamheden een rechtstreeks bij 
het desbetreffende besluit betrokken algemeen of collectief 
belang in het bijzonder behartigt.
5.2. Niet in geschil is dat de Kunstenbond, krachtens 
zijn doelstellingen en blijkens zijn feitelijke werkzaamhe-
den als bedoeld in artikel 1:2, derde lid, van de Awb, de be-
langen van zijn leden behartigt. De stelling van het college 
dat de Kunstenbond in dit geval niet opkomt voor de belan-
gen van meer dan een beperkt aantal leden en dat derhalve 
geen sprake is van een collectief belang dat van bovenin-
dividuele aard is, wordt door de Afdeling niet gevolgd. Ter 
zitting heeft de Kunstenbond toegelicht dat hij opkomt voor 
de belangen van ongeveer tien leden die werkzaam zijn bij 
Stichting Artamuse. De Afdeling ziet geen aanleiding daar-
aan te twijfelen.
Voorts is tussen partijen in geschil of deze belangen recht-
streeks bij de bestreden subsidiebesluiten van het college 
zijn betrokken.
5.3. Stichting Artamuse is de aanvrager en benadeelde 
van de bestreden besluiten waarin, voor zover nu van be-
lang, de gevraagde subsidies zijn afgewezen. Het belang 
van de medewerkers van Stichting Artamuse bij die afwij-
zingen is een van Stichting Artamuse afgeleid belang dat is 
ontleend aan de contractuele relatie tussen hen en Stichting 
Artamuse. De medewerkers kunnen daarom in beginsel 
niet als belanghebbende in de zin van artikel 1:2, eerste lid, 
van de Awb worden aangemerkt.
Dit kan anders zijn indien een reële mogelijkheid bestaat 
dat medewerkers van Stichting Artamuse door het niet ver-
lenen van alle gevraagde subsidies worden geraakt in een 
aan het fundamenteel recht op arbeid ontleend belang, ter 
bescherming waarvan toegang tot de bestuursrechter hun 
niet mag worden onthouden (vergelijk de uitspraken van 
de Afdeling van 21 augustus 2013, ECI:NL:RVS:2013:847, en 
11 december 2013, ECLI:NL:RVS:2013:2341).
5.4. Het niet verlenen van alle door Stichting Artamuse 
gevraagde subsidies kan leiden tot een bezuiniging op de 
personeelskosten en daarmee gevolgen hebben voor de ar-
beidsrechtelijke positie en werkgelegenheid van medewer-
kers van Stichting Artamuse. De begroting van Stichting 
Artamuse bestaat, zoals de Kunstenbond ter zitting heeft 
gesteld, voor ongeveer 70% uit personeelskosten. Daardoor 
bestaat er een reële mogelijkheid dat de medewerkers van 
Stichting Artamuse door de bestreden subsidiebesluiten 
worden geraakt in een aan een fundamenteel recht op ar-
beid ontleend belang. Deze mogelijkheid is, naar de Afdeling 
ter zitting heeft begrepen, al bewaarheid geworden, nu on-
der meer tijdelijke contracten niet zijn verlengd. Het voor-
gaande betekent dat de Kunstenbond - die opkomt voor de 
belangen van bij de bond aangesloten medewerkers van 
Stichting Artamuse - als belanghebbende in de zin van arti-
kel 1:2, derde lid, van de Awb bij het besluit van 11 oktober 

2016 en de onderscheiden besluiten van 2 mei 2017 moet 
worden aangemerkt.
5.5. Het college heeft bij zijn besluit van 22 augustus 
2017 en zijn onderscheiden besluiten van 5 september 2017 
de bezwaren van de Kunstenbond tegen het besluit van 
11 oktober 2016 en de onderscheiden besluiten van 2 mei 
2017 ten onrechte niet-ontvankelijk verklaard. De recht-
bank had het daartegen ingestelde beroep van de Kunsten-
bond gegrond moeten verklaren. Het betoog slaagt.

  Conclusie
6. Het hoger beroep is gegrond. De aangevallen uit-
spraak dient te worden vernietigd. Doende hetgeen de 
rechtbank zou behoren te doen, zal de Afdeling het beroep 
tegen het besluit van 22 augustus 2017 en de onderschei-
den besluiten van 5 september 2017 van het college alsnog 
gegrond verklaren. Die besluiten komen wegens strijd met 
artikel 1:2, derde lid, van de Awb voor vernietiging in aan-
merking. Het college dient daarom op inhoudelijke gronden 
nieuwe besluiten te nemen op de door de Kunstenbond ge-
maakte bezwaren tegen het besluit van 11 oktober 2016 en 
de onderscheiden besluiten van 2 mei 2017. Met het oog op 
een efficiënte afdoening van het geschil, ziet de Afdeling 
aanleiding om met toepassing van artikel 8:113, tweede lid, 
van de Awb te bepalen dat tegen de door het college te ne-
men nieuwe besluiten slechts bij haar beroep kan worden 
ingesteld.
7. Van proceskosten die voor vergoeding in aanmer-
king komen, is niet gebleken.

  Beslissing

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State:
I. verklaart het hoger beroep van de Kunstenbond ge-

grond;
II. vernietigt de uitspraak van de rechtbank Limburg van 

20 september 2018 in zaken nrs. 17/3209, 17/3416 en 
17/3417;

III. verklaart het bij de rechtbank ingestelde beroep ge-
grond;

IV. vernietigt het besluit van het college van burgemees-
ter en wethouders van Sittard-Geleen van 22 augustus 
2017, kenmerk 1999283;

V. vernietigt het besluit van het college van burgemees-
ter en wethouders van Sittard-Geleen van 5 september 
2017, kenmerk 2005887;

VI. vernietigt het besluit van het college van burgemees-
ter en wethouders van Sittard-Geleen van 5 september 
2017, kenmerk 2006004;

VII. draagt het college van burgemeester en wethouders 
van Sittard-Geleen op om nieuwe besluiten te nemen;

VIII. bepaalt dat tegen de door het college van burgemees-
ter en wethouders van Sittard-Geleen te nemen nieuwe 
besluiten slechts bij de Afdeling beroep kan worden in-
gesteld;

IX. gelast dat het college van burgemeester en wethouders 
van Sittard-Geleen aan de Kunstenbond het door hem 
betaalde griffierecht ten bedrage van € 1.507,00 (zegge: 
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duizend vijfhonderdzeven) voor de behandeling van 
het beroep en het hoger beroep vergoedt.

  Noot

1. Het substantieel verlenen van minder subsidie aan 
een bedrijf of instelling dan is aangevraagd kan grote gevol-
gen hebben. Niet alleen voor het bedrijf of de betreffende 
instelling zelf, maar in voorkomend geval ook voor de werk-
nemers die in dienst zijn bij de subsidieontvanger. Dat was 
ook het geval in twee uitspraken van de Afdeling van 26 juni 
2019. Bij zowel de Stichting Metropole Orkest (hierna: 
‘Metropole’) als Stichting Artamuse (hierna: ‘Artamuse’) 
had het bevoegde bestuursorgaan de subsidie voor een 
(substantieel) lager bedrag verleend dan aangevraagd. De 
begroting van beide stichtingen bestond voor ongeveer 70% 
uit personeelskosten. Het verlenen van een substantieel la-
ger subsidiebedrag heeft dan ook direct gevolgen voor de 
werknemers van Metropole en Artamuse. Deze werkne-
mers zijn echter niet de ontvanger van de subsidie. Het is 
dan ook de vraag of de werknemers zijn aan te merken als 
belanghebbenden bij het subsidieverleningsbesluit en dus 
daartegen rechtsmiddelen kunnen aanwenden. De Afdeling 
beantwoordt deze vraag bevestigend in beide uitspraken. 
Wij zullen eerst nader ingaan op beide zaken en de overwe-
gingen van de Afdeling, waarna wij nader zullen ingaan op 
de bredere betekenis van deze uitspraken.
2. In de zaak van Metropole (zie BR 2019/82) heeft 
Metropole bij de minister van Onderwijs, Cultuur en Weten-
schap (hierna: ‘de minister’) een aanvraag ingediend voor 
een vierjaarlijkse instellingssubsidie voor € 3.500.000,- per 
jaar. Bij besluit van 20 september 2016 is in eerste instantie 
€ 12.177.472,- verleend, wat neerkomt op € 3.000.000,- per 
jaar. Bij besluit van 20 november 2018 is het bedrag met 
€ 750.000,- verhoogd voor de jaren 2019 en 2020. In totaal 
bedraagt de vierjaarlijkse instellingssubsidie € 13.500.000,- 
exclusief loon- en prijsbijstellingen. Het verleende subsidie-
bedrag is dus lager dan door Metropole is aangevraagd.
3. In de zaak van Artamuse (zie BR 2019/83) heeft het 
college van burgemeester en wethouders van de gemeente 
Sittard-Geleen (hierna: ‘het college’) een budgetsubsidie 
verleend voor de exploitatie van het muziek- en dansonder-
wijs in Sittard-Geleen. In 2016 is € 1.193.621,- verleend en in 
2017 € 1.158.180,-. Voor het overige zijn de subsidieaanvra-
gen afgewezen. Ook in dit geval is het verleende subsidiebe-
drag lager dan door Artamuse is aangevraagd.
4. In beide zaken heeft de Kunstenbond bezwaar 
gemaakt en beroep ingesteld. De Kunstenbond is de vak-
bond voor creatieven en kunstenaars in Nederland. Zowel 
in bezwaar als in beroep is de Kunstenbond niet-ontvanke-
lijk verklaard, omdat de Kunstenbond niet als belangheb-
bende kan worden aangemerkt. De rechtbank Amsterdam 
en de rechtbank Limburg hebben overwogen dat in beginsel 
uitsluitend de belangen van de ontvanger van de subsidie 
rechtstreeks betrokken zijn bij een besluit tot subsidiever-
lening, ook als een dergelijk besluit feitelijke gevolgen heeft 
voor derden. Vervolgens hebben de rechtbanken geoordeeld 
dat er geen rechtstreeks en onlosmakelijk verband tussen 

de besluitvorming van de minister/het college over de sub-
sidieverlening aan Metropole/Artamuse en de arbeidsover-
eenkomsten van de medewerkers bestaat. De subsidie is aan 
Metropole/Artamuse verleend en het is aan de stichtingen 
zelf om te bepalen op welke wijze de subsidie wordt uitge-
geven. Nu de Kunstenbond geen belanghebbende is, hebben 
de rechtbanken de beroepen niet-ontvankelijk verklaard.
5. In hoger beroep in beide zaken heeft de Kunsten-
bond aangevoerd dat hij wel degelijk als belanghebbende 
aangemerkt kan worden, nu hij – gelet op zijn statutaire 
doelstelling en de door hem feitelijk verrichte werkzaamhe-
den – opkomt voor zijn leden en daarmee opkomt voor het 
collectief belang. Voorts zijn de werknemers bij Metropole/
Artamuse door de besluitvorming rechtstreeks geraakt in 
hun fundamentele recht op arbeid, als gevolg waarvan aan 
de (leden van de) Kunstenbond de toegang tot de bestuurs-
rechter niet kan worden ontzegd.
6. De Afdeling stelt vast dat tussen partijen in ge-
schil is of de belangen die door de Kunstenbond worden 
behartigd (de belangen van de leden van de vakbond die 
werkzaam zijn bij Metropole/Artamuse) rechtstreeks bij de 
subsidieverleningsbesluiten zijn betrokken. Vervolgens oor-
deelt de Afdeling dat Metropole/Artamuse de aanvrager en 
benadeelde van de subsidieverleningsbesluiten is. Het be-
lang van de medewerkers van Metropole/Artamuse bij ver-
lening van een hoger subsidiebedrag is een afgeleid belang 
dat is ontleend aan de contractuele relatie tussen hen en 
Metropole/Artamuse. De medewerkers kunnen daarom in 
beginsel niet als belanghebbenden worden aangemerkt. Dit 
kan anders zijn indien een reële mogelijkheid bestaat dat 
medewerkers door het verlenen van substantieel minder 
subsidie dan is aangevraagd worden geraakt in een aan het 
fundamenteel recht op arbeid ontleend belang, ter bescher-
ming waarvan toegang tot de bestuursrechter hun niet mag 
worden onthouden. Volgens de Afdeling wordt in beide za-
ken een aan het fundamenteel recht op arbeid ontleend be-
lang geraakt door het aan de orde zijnde besluit. De begro-
ting van beide stichtingen bestond immers voor ongeveer 
70% uit personeelskosten, zodat de reële mogelijkheid be-
staat dat de medewerkers door de subsidiebesluiten worden 
geraakt in een aan een fundamenteel recht op arbeid ont-
leend belang. In de Metropole-zaak heeft het verlenen van 
minder subsidie geleid tot een vermindering van het aantal 
fte aan tijdelijke contracten. In de Artamuse-zaak zijn onder 
meer tijdelijke contracten niet verlengd. De Kunstenbond 
dient derhalve als belanghebbende bij de subsidiebesluiten 
aangemerkt te worden, aldus de Afdeling.
7. Dat een derde, die in beginsel een van de geadres-
seerde van het besluit afgeleid contractueel belang heeft, 
toch als belanghebbende bij dat besluit moet worden aan-
gemerkt indien hij daardoor in een aan een fundamenteel 
recht ontleend belang wordt geraakt, is niet nieuw. Volgens 
vaste rechtspraak van de Afdeling is het eigen belang van 
een derde voldoende rechtstreeks bij een besluit betrok-
ken als er een reële mogelijkheid bestaat dat hij door dat 
besluit zal worden geschaad in een aan een fundamenteel 
recht ontleend belang. Dat hij daarnaast een afgeleid pa-
rallel belang ontleent aan dat van de geadresseerde van het 
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besluit is dan niet meer relevant (voor een overzicht van de 
relevante rechtspraak van de Afdeling op dat punt kan wor-
den gewezen op randnummers 6.20-6.23 van de conclusie 
van advocaat-generaal Widdershoven genomen op verzoek 
van de president van de CRvB inzake de toepassing van het 
leerstuk van het afgeleid belang; CRvB 7 november 2018, 
ECLI:NL:CRVB:2018:3474). Tot op heden hebben het CBb 
en de CRvB overigens niet expliciet erkend dat het geraakt 
zijn in een aan een fundamenteel recht ontleend belang vol-
doende is om aan te nemen dat de belangen van een derde 
voldoende rechtstreeks bij een niet tot hen gericht besluit 
zijn betrokken (vgl. randnummer 8.10 van de hiervoor aan-
gehaalde conclusie van Widdershoven). De CRvB heeft dat 
ook niet gedaan in de beide uitspraken die naar aanleiding 
van de hiervoor genoemde conclusie van Widdershoven zijn 
gewezen, terwijl in een van de beide zaken uitdrukkelijk 
ook een beroep was gedaan op de schending van een funda-
menteel recht (CRvB 5 maart 2019, ECLI:NL:CRVB:2019:655 
en ECLI:NL:CRVB:2019:669).
8. Evenmin is nieuw dat indien werknemers door een 
niet tot hen gericht besluit worden geraakt in een aan het 
fundamentele recht op arbeid ontleend belang er ook voor 
die werknemers rechtsbescherming bij de bestuursrechter 
tegen dat besluit openstaat. Naast de door de Afdeling ge-
noemde uitspraken uit 2013 kan in dat verband onder an-
dere nog worden gewezen op een uitspraak van de Afdeling 
van 5 oktober 2016, ECLI:NL:RVS:2016:2649.
9. Interessant aan de beide uitspraken is vooral 
de – ruime – toepassing die daarin door de Afdeling wordt 
gegeven aan de ‘uitzondering’ dat werknemers met betrek-
king tot een niet tot hen gericht besluit toch als belangheb-
benden bij dat besluit moeten worden aangemerkt indien 
het besluit hen raakt in een aan het fundamentele recht op 
arbeid ontleende belang.
10. Widdershoven heeft in zijn recente conclusie over 
het afgeleid belang betoogd dat het fundamentele recht op 
arbeid niet zo ver gaat dat alle werknemers elk besluit dat 
op enigerlei wijze gevolgen kan hebben voor hun recht op 
arbeid moeten kunnen aanvechten. Volgens Widdershoven 
zou een beroepsrecht alleen moeten worden aangenomen 
indien het besluit het recht op arbeid van een concrete 
werknemer (of concrete werknemers) raakt of het besluit 
gelet op de ‘arbeidsrechtelijke inhoud’ van het toepasselijke 
wettelijke kader de werknemers in hun arbeidsrechtelijke 
positie raakt. Widdershoven noemt als voorbeeld van een 
besluit waarbij geen beroepsrecht aan de orde zou moeten 
zijn voor werknemers de intrekking van een subsidiebesluit 
(conclusie, randnummer 8.10).
11. De Afdeling volgt duidelijk niet de restrictieve lijn 
die Widdershoven heeft voorgesteld. De Afdeling acht vol-
doende dat een substantieel lagere subsidie kan leiden tot 
een vermindering van het aantal (fte aan) tijdelijke contrac-
ten en daarmee gevolgen kan hebben voor de arbeidsrech-
telijke positie en werkgelegenheid van medewerkers met 
een tijdelijk dienstverband van de subsidieontvangers. Ken-
nelijk acht de Afdeling het voldoende dat een tot de werkge-
ver gericht besluit ertoe kan leiden dat het aantal contracten 
moet worden verminderd en daarmee gevolgen kan hebben 

voor de arbeidsrechtelijke positie en de werkgelegenheid 
van (een deel van) de werknemers.
12. Overigens was voor de door Widdershoven be-
pleite beperkte toegang tot de bestuursrechter voor werk-
nemers met betrekking tot niet tot hen gerichte besluiten 
wel enige steun te vinden in de tot aan deze uitspraken 
gewezen rechtspraak van de Afdeling. In een uitspraak uit 
2013 heeft de Afdeling geoordeeld dat de persoon ten aan-
zien waarvan door de vergunninghouder is verzocht om 
hem bij te schrijven als leidinggevende op de Drank- en 
Horecawet-vergunning, belanghebbende is als het ver-
zoek wordt afgewezen. Omdat deze bijschrijving is gewei-
gerd, is de reeds gesloten arbeidsovereenkomst ontbonden 
en heeft hij geen inkomen. In dat geval is appellant in een 
aan het fundamenteel recht op arbeid ontleend belang ge-
raakt (ABRvS 21 augustus 2013, ECLI:NL:RVS:2013:847). 
Ook het afwijzen van een verzoek van AirKub om een 
persoon aan te wijzen als accountable manager (ABRvS 
11 december 2013, ECLI:NL:RVS:2013:2341) of de verlen-
ging van een tewerkstellingsvergunning (ABRvS 17 juni 
2015, ECLI:NL:RVS:2015:1852) raakt een aan het fundamen-
teel recht op arbeid ontleend belang van de desbetreffende 
medewerker. Indien een besluit leidt tot faillissement van 
een rechtspersoon en de bestuurder en enig aandeelhouder 
niet kan terugkeren in de beroepsgroep, dan wel leidt tot 
beperking van carrièreperspectieven, wordt ook een aan 
het fundamenteel recht op arbeid ontleend belang getroffen 
(ABRvS 1 juni 2016, ECLI:NL:RVS:2016:1481). In al deze ge-
vallen was het recht op arbeid van een concrete werknemer 
in het geding.
13. De enige uitzondering waarin een werknemer als 
belanghebbende werd aangemerkt ondanks dat het recht 
op arbeid van die concrete werknemer niet in het geding 
was, betreft twee uitspraken van Afdeling van 5 oktober 
2016, ECLI:NL:RVS:2016:2649 en ECLI:NL:RVS:2016:2645. 
In de betreffende zaken hadden werknemers van bedrijf C 
respectievelijk een vakbond de minister verzocht om (door 
middel van het opleggen van een bestuurlijke boete) hand-
havend op te treden tegen de beweerde overtreding door de 
bedrijven A en B van – kort gezegd – de arbeidsomstandig-
hedenwetgeving. De werknemer en de vakbond werden 
door de Afdeling als belanghebbenden aangemerkt omdat 
overtreding door de bedrijven A en B van de betreffende 
wetgeving kan leiden tot een verslechtering van de concur-
rentiepositie van bedrijf C en daarmee gevolgen kan hebben 
voor de arbeidsrechtelijke positie en werkgelegenheid bin-
nen het betreffende bedrijf. Widdershoven betoogde in zijn 
conclusie (randnummer 6.21) nog dat de ruime benadering 
in de uitspraken van 5 oktober 2016 vermoedelijk verband 
zou houden met de arbeidsrechtelijke inhoud van de wette-
lijke voorschriften in kwestie. Deze uitleg van de uitspraken 
van 5 oktober 2016 is volgens ons in het licht van de twee 
recente uitspraken van de Afdeling niet meer staande te 
houden. De rechtspraak van de Afdeling houdt kennelijk in 
dat indien een niet tot de werknemers gericht besluit – bij-
voorbeeld via de verslechtering van de concurrentiepositie 
of het substantieel verminderen van de subsidie van het be-
drijf – leidt tot de reële mogelijkheid dat de arbeidsrechte-
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lijke positie en werkgelegenheid van de werknemers in het 
geding is, de werknemers daardoor worden geraakt in een 
aan een fundamenteel recht op arbeid ontleend belang. Te-
gen die achtergrond lijkt er voor werknemers dus een re-
delijk ruim beroepsrecht te bestaan met betrekking tot bij-
voorbeeld uitsluitend tot hun werkgever gerichte besluiten.

D. van Tilborg & S.E.A. Groeneveld

Bestuursrecht algemeen

BR 2019/84

Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 31 juli 
2019, nr. 201900648/1/A3
(Mrs. C.H.M. van Altena, A.W.M. Bijloos en H.J.M. Baldinger)
m.nt. S.M. Schipper & S.E.A. Groeneveld1

(Art. 3 WOB)

Gst. 2019/159
ECLI:NL:RVS:2019:2626

Geen sprake van een onder verantwoordelijkheid van een 
bestuursorgaan werkzaam bedrijf, omdat er slechts indi-
rect invloed kan worden uitgeoefend. 

In de voormalige fosforfabriek Thermphos waren na het faillis-
sement in 2012 nog allerlei gevaarlijke stoffen aanwezig in de 
installatie. Provincie Zeeland heeft met de grondeigenaar en de 
curatoren van Thermphos een overeenkomst gesloten over de 
sanering, waaronder het oprichten van [bedrijf B]. Appellant 
heeft verzocht om openbaarmaking van diverse documenten 
over de sanering van het terrein van de voormalige fosforfa-
briek Thermphos. GS Zeeland hebben bij besluit van 26 septem-
ber 2017 het Wob-verzoek van appellant deels toegewezen en 
deels afgewezen, maar hebben geen informatie opgevraagd bij 
[bedrijf B]. Appellant betoogt dat GS Zeeland dit wel hadden 
behoren te doen, want [bedrijf B] is een onder verantwoorde-
lijkheid van GS Zeeland werkzaam bedrijf. De Afdeling is van 
oordeel dat de provincie Zeeland slechts indirect invloed heeft 
op [bedrijf B], en dus geen sprake is van een onder verantwoor-
delijkheid van een bestuursorgaan werkzame instelling, dienst 
of bedrijf.

Uitspraak op het hoger beroep van:
[appellant], handelend onder de naam [bedrijf A], wonend 
te [woonplaats],
tegen de uitspraak van de rechtbank Zeeland-West-Brabant 
van 21 december 2018 in zaak nr. 18/2107 in het geding tus-
sen:
[appellant]
en
het college van gedeputeerde staten van Zeeland.

1 Sanne Schipper en Sophie Groeneveld zijn advocaat bij AKD N.V. te Breda.

  Procesverloop

Bij besluit van 26 september 2017 heeft het college beslist 
op het door [appellant] ingediende verzoek om hem op 
grond van de Wet openbaarheid van bestuur (hierna: Wob) 
documenten te verstrekken.
Bij besluit van 13 maart 2018 heeft het college het door [ap-
pellant] daartegen gemaakte bezwaar ongegrond verklaard.
Bij uitspraak van 21 december 2018 heeft de rechtbank het 
door [appellant] daartegen ingestelde beroep ongegrond 
verklaard. Deze uitspraak is aangehecht.
Tegen deze uitspraak heeft [appellant] hoger beroep inge-
steld.
Het college heeft een schriftelijke uiteenzetting gegeven.

(…)

  Overwegingen

  Inleiding
1. Het voormalige bedrijf Thermphos in Vlissingen 
is op 12 november 2012 failliet gegaan. Het bedrijf had als 
hoofdactiviteit het produceren van fosfor en fosforzuur. Na 
faillissement is het bedrijf stilgezet. Op dat moment waren 
in de installaties nog allerlei stoffen aanwezig. Vanwege 
de grote hoeveelheid gevaarlijke stoffen was er volgens de 
provincie de noodzaak tot een spoedige sanering. Dit heeft 
ertoe geleid dat in 2014 een overeenkomst is gesloten tus-
sen de provincie, Zeeland Seaports N.V. als eigenaar van de 
grond, en de curatoren van Thermphos, waarbij onder meer 
is afgesproken dat Zeeland Seaports N.V. voor de sanering 
een speciaal bedrijf zou oprichten. Dit bedrijf betreft [be-
drijf B] (hierna: [bedrijf B]).

  Het verzoek
2. Bij brief van 31 juli 2017 heeft [appellant] het 
college verzocht om openbaarmaking van de volgende do-
cumenten over de sanering van het terrein van de voorma-
lige fosforfabriek Thermphos:

“1) De correspondentie tussen partijen [bedrijf B] / Pro-
vincie / private partijen betreffende de aanstelling 
van [persoon A] in de [bedrijf B] en de onderbouwing 
van de betrokken partijen betreffende de toetreding 
als commissaris van de [bedrijf B].

2) De correspondentie van partijen (mede de Provincie) 
wat tot de benoeming van de [persoon B] binnen de 
[bedrijf B] heeft geleid en de gronden waarop deze 
benoeming tot stand is gekomen.

3) De vergoedingen/salarissen/ van de commissaris-
sen en kosten uitgaven betreffende [bedrijf B] en 
Zeeland-Seaports mede de totale kosten die er ge-
maakt worden ten laste van de overheidsuitgaven.

4) Een specificatie van de kosten die dit dossier van fos-
forfabriek Thermphos in Vlissingen met zich mee 
heeft gebracht (dit houdt in aan welke partijen en 
personen kosten werden uitgegeven in de afgelopen 
5 jaar).
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