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1. Algemeen: het besluitbegrip

1.1 Algemene ontwikkelingen
Sinds de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van 
State op 2 mei 2018 oordeelde dat een waarschuwing 
in beginsel geen besluit is, blijft de toepassing van deze 
rechtsregel onderwerp van discussie (ABRvS 2 mei 2018, 
ECLI:NL:RVS:2018:1449). Zo trok de afgelopen kroniekperi-
ode een uitspraak de aandacht, waarin zich een zeer uitzon-
derlijke situatie voordeed, die maakte dat een bestuurlijk 
rechtsoordeel moest worden gelijkgesteld met een besluit 
(ABRvS 12 februari 2020, ECLI:NL:RVS:2020:453). Wij be-
spreken deze uitspraak nader in deze kroniek, waarin über-
haupt de waarschuwing een belangrijke rol inneemt.

Het besluit is en blijft vooralsnog het voornaamste toe-
gangskaartje tot de bestuursrechtelijke rechtsbescher-
ming. D.A. Verburg, ‘Tussen keukentafel en besluit: inte-
grale rechtsbescherming in de Wmo 2015’, JBPlus 2020/1, 
bespreekt een conceptwetsvoorstel voor aanpassing van de 

Wet maatschappelijke ondersteuning 2015. Het voor deze 
kroniek signalerenwaardige punt is integrale rechtsbe-
scherming bij de bestuursrechter, waarbij de toegang tot de 
bestuursrechter niet meer beperkt wordt tot besluiten. Het 
voorstel behelst integrale geschilbeslechting in het sociaal 
domein, waardoor niet alleen besluiten maar ook uitvoe-
ringshandelingen bij de bestuursrechter uitkomen, zelfs als 
dat handelingen van private uitvoerders zijn. Verburg ziet 
een evenwichtige regeling en vindt het duidelijk dat de be-
stuursrechter de grenzen van het besluit op enig moment 
achter zich moet laten.

Hoe knellend het besluitmodel soms ook kan zijn, het is wel 
onderdeel van het geldend recht en een instrument tot vast-
stelling van rechten en plichten. R.J.N. Schlössels, ‘Besluit-
loos besturen’, Gst. 2020/23 signaleert dat het bestuur ernaar 
streeft om aanspraken zo mogelijk toe te kennen en uit te 
voeren zonder dat er een formeel besluit aan te pas komt. 
Een belangrijke reden is het voorkomen van tijdrovende 
procedures. Schlössels acht het onder meer bedenkelijk dat 
overheden op eigen houtje besluiten proberen te voorkomen.

Wij verwelkomen in deze kroniek als medeauteur mr. F.M.E. 
Schulmer. Hij is juridisch medewerker bij de Centrale Raad 
van Beroep. Zijn komst was voor de auteurs aanleiding om 
nog eens naar de indeling van de kroniek te kijken en deze 
lichtelijk aan te passen.

1.3 Bestuursorgaan 
Een van de essentiële aspecten van het besluitbegrip is dat 
het een bestuursorgaan moet zijn, dat een beslissing neemt. 
Het moet daarbij gaan om een bestuursorgaan zoals be-
doeld in artikel 1:1 lid 1 Awb. De wetgevende macht wordt 
uitdrukkelijk niet aangemerkt als een bestuursorgaan, zo-
dat tegen diens beslissingen geen rechtsmiddelen van be-
zwaar en/of beroep open staan. Dit wordt nogmaals beves-
tigd in ABRvS 24 december 2019, ECLI:NL:RVS:2019:4443.

1.4 Publiekrechtelijk
Om als besluit gekwalificeerd te kunnen worden, zal een be-
slissing van een bestuursorgaan op een publiekrechtelijke 
grondslag moeten berusten. In zeer uitzonderlijke gevallen 
kunnen beslissingen die worden genomen in het kader van 
een publieke taak, die niet op een specifieke bevoegdheids-
toekennende publiekrechtelijke grondslag berusten, toch 
worden aangemerkt als een besluit. Zie bijvoorbeeld ABRvS 
23 augustus 2017, ECLI:NL:RVS:2017:2222. Deze kroniekpe-
riode kent een aantal voorbeelden, waarvan wij de navol-
gende uitspraak over DigiD de opvallendste vinden.

Een uitspraak waarbij de vraag leek voor te liggen of een 
beslissing berust op een publiekrechtelijke grondslag, 
zonder dat dit met zoveel woorden uit de uitspraak volgt, 
gaat over de weigering van de Minister van Binnenlandse 
Zaken en Koningsrelaties (‘de minister’) om aan appellan-
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te een DigiD te verstrekken (ABRvS 24 december 2019, 
ECLI:NL:RVS:2019:4434). Appellante betreft in de onderha-
vige zaak een Belgische dame die in Nederland voor een Ne-
derlands bedrijf werkt en een DigiD aanvroeg om met over-
heidsinstanties als de Belastingdienst te communiceren. De 
minister weigerde haar een DigiD toe te kennen, omdat zij 
geen Nederlandse nationaliteit had en ook geen ingezetene 
was. 
De Afdeling overweegt dat de weigering een DigiD toe te 
kennen moet worden aangemerkt als een besluit in de zin 
van artikel 1:3 lid 1 van de Awb. In tegenstelling tot de 
meeste andere uitspraken, toetst de Afdeling de weigering 
niet aan de ‘klassieke’ criteria, namelijk of met de (schrif-
telijke) beslissing een publiekrechtelijke rechtshandeling 
wordt verricht. De Afdeling stelt enkel:

“in een tijd van toenemende digitalisering, leidend tot 
een digitaal burgerschap, moet de digitale toegang tot 
overheidsdiensten worden aangemerkt als een noodza-
kelijke voorwaarde om aanspraak te kunnen maken op 
informatie en bepaalde rechten en voorzieningen.”

Tegen het weigeren van het middel dat die toegang verleent, 
moet dan naar het oordeel van de Afdeling rechtsbescher-
ming openstaan, en dus moet die weigering als besluit wor-
den aangemerkt.
De wettelijke grondslag voor de weigering van DigiD lijkt 
de Afdeling – hoewel niet expliciet benoemd – te vinden in 
de Regeling voorziening GDI. Daarin zijn de voorwaarden 
genoemd voor het verstrekken van een DigiD. Het is ech-
ter de vraag waarom de Afdeling dit niet zodanig benoemt, 
maar enkel aangeeft dat de weigering iemand een DigiD toe 
te kennen vanuit het oogpunt van de rechtsbescherming als 
een besluit in de zin van de Awb moet worden gekwalifi-
ceerd. Ons valt op dat de Afdeling hier een besluit constru-
eert met wel heel weinig verwijzing naar wettelijke voor-
schriften of dan ten minste naar een door voorschriften 
ingekaderde publiekrechtelijke taak.

In de uitspraak van 27 november 2019, ECLI:NL:RVS:2019:3998,
oordeelde de Afdeling dat de beslissing van het college van 
burgemeester en wethouders tot voorfinanciering van het 
vervangen van de daken van twee schoolgebouwen, niet be-
rust op een publiekrechtelijke grondslag en daarom niet als 
een besluit kan worden aangemerkt. Aanleiding voor deze 
discussie was de sanering van de daken van twee school-
gebouwen, waarin – na een eerste sanering – opnieuw 
hechtgebonden asbest was gevonden. Twee schoolbesturen 
(stichtingen voor basisonderwijs) die verantwoordelijk zijn 
voor het onderhoud, kozen ervoor de daken geheel te ver-
vangen in plaats van slechts de delen te vervangen waarin 
asbest was gevonden. De gemeente had de kosten hiervoor 
in eerste instantie volledig betaald, maar verhaalde later 
een deel van de kosten voor het vervangen van de daken op 
de stichtingen. Door wijzigingen in de wet- en regelgeving 
waren het sinds 2015 namelijk niet meer de gemeente, maar 
schoolbesturen die een budget kregen voor het buitenon-
derhoud en aanpassingen van primaire schoolgebouwen.

De gemeente meende dat de kosten voor het vervangen 
van de daken primair gedragen dienden te worden door de 
schoolbesturen. Toch achtte de gemeente het niet redelijk 
om de volledige kosten voor het vervangen van de daken 
op de schoolbesturen te verhalen, omdat de gemiddelde le-
vensduur voor daken 40 jaar is en de schoolbesturen zich 
eerder voor die vervangingskosten gesteld zagen.
In de uitspraak staat de vraag centraal of de brieven van de 
gemeente, waarmee zij een deel van de gemaakte kosten 
bij de schoolbesturen verhaalt, besluiten zijn in de zin van 
de Awb. Vaststaat dat aan de voorfinanciering geen beslui-
ten inzake een publiekrechtelijke toekenning ten grondslag 
lag. Derhalve kan van een besluit slechts sprake zijn als de 
beslissing tot voorfinanciering is genomen in het kader van 
een aan de gemeente toegekende ‘publiekrechtelijke taak’. 
Kennelijk meende de gemeente dat haar beslissing tot voor-
financiering was gemaakt in het kader van de bescherming 
van de volksgezondheid, en in zoverre een publieke taak 
betrof. De Afdeling achtte het echter niet aannemelijk dat het 
volledig vervangen van de daken noodzakelijk was vanwege 
de asbestsanering. En aangezien een publiekrechtelijke grond-
slag voor de beslissing ontbrak, was er geen sprake van een be-
sluit waartegen de rechtsmiddelen van de Awb open stonden.

In verband met de publiekrechtelijke grondslag is ook de uit-
spraak van het CBb van 24 maart 2020, ECLI:NL:CBB:2020:188 
belangwekkend. In de uitspraak staat onder meer de vraag 
centraal of de brief van de Minister van Landbouw, Natuur 
en Voedselkwaliteit (‘de minister’), met de mededeling dat 
er ambtshalve mededelingen zijn geplaatst in het identifica-
tie en registratiesysteem (‘I&R-systeem’), een besluit in de 
zin van artikel 1:3 van de Awb betreft. Daarvoor is in ieder 
geval nodig dat de beslissing van het bestuursorgaan berust 
op een publiekrechtelijke grondslag. Het College zag zich 
dan ook eerst voor de vraag gesteld of voor de ambtshalve 
verrichte mededelingen in het I&R-systeem een publiek-
rechtelijke grondslag bestond.
Appellant exploiteert een jongvee- en melkveebedrijf. Na-
dat de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit een admi-
nistratieve controle had verricht, constateerde de minister 
dat voor acht melkgevende runderen geen geboorte dan 
wel doodgeboorte van een kalf was geregistreerd in het 
I&R-systeem als bedoeld in de Regeling identificatie en re-
gistratie van dieren (‘de Regeling’). Op basis van de gegevens 
die appellant heeft verstrekt, heeft de minister vervolgens 
ambtshalve voorzien in de plaatsing in het I&R-systeem en 
heeft dit appellant per brief laten weten. Tegen deze brief 
heeft appellant vervolgens bezwaar gemaakt.

De minister meende de ambtshalve meldingen te kunnen 
doen op grond van het navolgende wettelijke kader. In ar-
tikel 7 lid 1 van de Verordening (EG) nr. 1760/2000 van het 
Europees Parlement en de Raad van 17 juli 2000 tot vast-
stelling van een identificatie- en registratieregeling voor 
runderen en inzake de etikettering van rundvlees en rund-
vleesproducten en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 
820/97 van de Raad (verordening nr. 1760/2000) is bepaald 
dat de houder van dieren de bevoegde autoriteit(en) in ken-
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nis moet stellen van alle verplaatsingen van en naar het 
bedrijf en van elke geboorde of sterfte van een dier op het 
bedrijf. Mede ter uitvoering van de hiervoor genoemde Ver-
ordening, voorziet de Regeling in een I&R-systeem. Verder 
vermeldt de Regeling dat de termijn voor het in kennis stel-
len van de geboorte of sterfte van een dier op het bedrijf drie 
dagen bedraagt (artikel 20 lid 1 Regeling). Daarnaast bepaalt 
artikel 20 lid 8 Regeling dat er een verplichting bestaat om 
de minister in kennis te stellen van de doodgeboorte van 
kalveren. Tot slot bepaalt artikel 22 lid 2 Regeling dat, indien 
de houder van dieren heeft nagelaten de kennisgeving als 
bedoeld in artikel 20 lid 1 of 5 Regeling te doen, de minister 
hierin kan voorzien op kosten van de nalatige houder.
Om te kunnen beoordelen of de minister beschikte over de 
(publiekrechtelijke) bevoegdheid om ambtshalve medede-
lingen te plaatsen in het I&R-systeem, moest worden beoor-
deeld of artikel 22 lid 2 Regeling ook betrekking had op de 
verplichting om de minister in kennis te stellen van dood-
geboorte. Dit zou slechts het geval zijn als deze verplichting, 
opgenomen in artikel 20 lid 8 Regeling, zou vallen onder de 
reikwijdte van artikel 20 lid 1 Regeling en dientengevolge 
onder artikel 7 lid 1 Verordening. Slechts in dat geval kan de 
minister immers gebruikmaken van zijn bevoegdheid om 
ambtshalve, op kosten van de houder van dieren, te voor-
zien in mededelingen in het I&R-systeem.
Het College overweegt echter dat de verplichting tot kennis-
geving van doodgeboorte niet valt onder werking van arti-
kel 20 lid 1 Regeling, zodat artikel 22 lid 2 Regeling daarop 
niet van toepassing is. Daarvoor acht het College van belang 
dat uit de toelichting bij de verplichting tot kennisgeving 
van doodgeboorte volgt dat daarmee een nieuwe verplich-
ting in het leven is geroepen, die bestaat naast de verplich-
ting om kennisgevingen te doen als bedoeld in artikel 7 lid 1 
van de Verordening. Ook constateert het College dat de ver-
plichting tot kennisgeving van elke geboorte of sterfte van 
een dier op het bedrijf niet mede inhoudt de kennisgeving 
van elke doodgeboorte. Daarvoor is namelijk nodig dat een 
doodgeboren kalf ook als ‘dier’ kwalificeert. Mede gelet op 
de definitie van doodgeboorte en de considerans bij de Ver-
ordeningen, overweegt het College dat de identificatie- en 
registratieregeling is voorzien voor runderen in de produc-
tiefase. Van een doodgeboren kalf kan echter niet worden 
gezegd dat het als product is bestemd voor de slacht, dan 
wel voor de melk- en vleesproductie. Derhalve kan de ver-
plichting tot kennisgeving van doodgeboorte niet worden 
gezien als een verduidelijking/uitwerking van artikel 7 lid 1 
van de Verordening en artikel 20 lid 1 Regeling.
De slotsom is dan ook dat de minister zich ten onrechte op 
het standpunt heeft gesteld dat artikel 22 lid 2 Regeling hem 
de bevoegdheid toekent om ambtshalve te voorzien in de 
plaatsing van meldingen van doodgeboren kalveren in het 
I&R-systeem. Die bevoegdheid bestaat alleen voor de ge-
boorte en sterfte van dieren. Voor de ambtshalve verrichte 
mededelingen voor doodgeboorte bestond derhalve geen 
publiekrechtelijke grondslag. De brief waarin de minister 
heeft medegedeeld dat namens appellant ambtshalve me-
dedelingen zijn geplaatst in het I&R-systeem is daarom niet 

gericht op publiekrechtelijk rechtsgevolg en is daarom geen 
besluit.

1.5 Rechtshandeling
De afgelopen kroniekperiode bood weer veel jurisprudentie 
over de vraag, of in bepaald overheidshandelen een rechts-
handeling was vervat. Met name de waarschuwing trok 
wederom de aandacht, soms in combinatie met de vraag of 
extern rechtsgevolg bestond.

De hoofdregel is en blijft uiteraard, dat een beslissing moet 
zijn gericht op rechtsgevolg. Wordt er geen rechtsverhou-
ding gewijzigd, dan zou geen sprake moeten zijn van een 
besluit. Daarmee in overeenstemming is ABRvS 24 decem-
ber 2019, ECLI:NL:RVS:2019:4400. De intrekking van een 
beslissing die een beperkte geldigheidsduur heeft en op 
het moment van de intrekking reeds is verlopen, wijzigt 
de rechtsverhouding niet. Het college van burgemeester 
en wethouders van de gemeente Zaanstad had een urgen-
tieverklaring ingetrokken, die op grond van de Huisves-
tingsverordening gemeente Zaanstad 2016 aan appellante 
was verleend voor het verkrijgen van een flatwoning. Het 
bezwaar dat appellante tegen de intrekking had ingediend 
werd gegrond verklaard en het college heeft opnieuw moe-
ten beslissen. In de beslissing op bezwaar trok het college 
de urgentieverklaring opnieuw in. Het daartegen door ap-
pellante gemaakte bezwaar werd dit keer echter niet-ont-
vankelijk verklaard, omdat de urgentieverklaring inmiddels 
haar geldigheid had verloren. De urgentieverklaring is op 
grond van artikel 2.5.9 lid 2 aanhef en onder b van de Huis-
vestingsverordening Zaanstad 2016 slechts 26 weken gel-
dig.
In de uitspraak staat dan ook de vraag centraal, of de tweede 
intrekking van de urgentieverklaring een besluit is. Voor de 
beantwoording van deze vraag is volgens de Afdeling door-
slaggevend of de urgentieverklaring op die datum nog gel-
dig was. Als dat niet het geval was, bestond er namelijk zon-
der de intrekking ook geen verleende urgentieverklaring 
meer en dan is de rechtsverhouding door de intrekking niet 
gewijzigd. Hiervan is volgens de Afdeling sprake, omdat het 
college van burgemeester en wethouders de urgentiever-
klaring niet heeft verlengd.

1.5.1 Waarschuwing
Als bekend, is sinds 2 mei 2018 de hoofdregel dat een waar-
schuwing in beginsel geen besluit is, tenzij de waarschu-
wing is gebaseerd op een wettelijk voorschrift, die voor-
waarde is voor het toepassen van een sanctiebevoegdheid. 
Waarschuwingen die zijn gebaseerd op beleidsregels of in-
formele waarschuwingen zijn geen besluit. Zie ook ABRvS 
24 oktober 2018, ECLI:NL:RVS:2018:3484. Advocaat-gene-
raal mr. R.J.G.M. Widdershoven schreef in zijn conclusie 
van 24 januari 2018, ECLI:NL:RVS:2018:249 dat er situaties 
zijn waarin op beleidsregels gebaseerde waarschuwingen 
of informele waarschuwingen voor de rechtsbescherming 
met een besluit gelijkgesteld moeten worden. Dit is bijvoor-
beeld het geval als de alternatieve route om een rechterlijk 
oordeel over die waarschuwingen te krijgen onevenredig 
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bezwarend, of afwezig is. Dat is zo, indien de mogelijk ne-
gatieve gevolgen van een dergelijke waarschuwing de be-
trokkene heel lang boven het hoofd kunnen blijven hangen.

ABRvS 27 november 2019, ECLI:NL:RVS:2019:3984, AB 
2020/25 m.nt. R. Ortlep toont dat de omstandigheid dat 
zich gedurende één jaar negatieve gevolgen zouden kun-
nen voordoen, in die zin dat bij een volgende overtreding 
de exploitatievergunning kan worden ingetrokken, niet als 
onevenredig bezwarend kan worden aangemerkt. In dit ge-
val ging het om een brief van de burgemeester van Rotter-
dam, waarin appellant werd gewaarschuwd voor maatre-
gelen ten aanzien van zijn exploitatievergunning. De reden 
voor de waarschuwing was dat appellant zijn coffeeshop 
door een persoon als zaakwaarnemer liet exploiteren, zon-
der dat deze persoon als leidinggevende of als beheerder 
op de exploitatievergunning was vermeld of bijgeschreven. 
Omdat dit wel verplicht is, liet de burgemeester per brief 
weten dat maatregelen getroffen kunnen worden als door 
een toezichthouder, dan wel op andere wijze, zou worden 
vastgesteld dat appellant de zaakwaarnemer werkzaam liet 
zijn. De Afdeling is van oordeel dat in dit geval geen spra-
ke is van een situatie waardoor de waarschuwing met het 
oog op de rechtsbescherming met een besluit gelijkgesteld 
zou moeten worden. Van belang is dat appellant daarvoor 
geen, althans onvoldoende, feiten en omstandigheden aan-
gevoerd heeft om aannemelijk te maken dat zich, gedu-
rende het hele jaar dat de waarschuwing ‘van kracht’ blijft, 
negatieve gevolgen zullen voordoen voor bijvoorbeeld de 
gevoerde bedrijfsvoering. Het enkele feit dat gedurende het 
jaar niet tegen de waarschuwing kan worden opgekomen is 
naar het oordeel van de Afdeling niet onevenredig bezwa-
rend, omdat de waarschuwing nog ter discussie kan wor-
den gesteld indien deze ten grondslag wordt gelegd aan een 
daadwerkelijke intrekking van de exploitatievergunning. 
De uitspraak maakt duidelijk dat niet zozeer de duur van de 
waarschuwing relevant is, maar de feiten en omstandighe-
den die worden aangevoerd om aannemelijk te maken dat 
de negatieve gevolgen van de waarschuwing die boven het 
hoofd hangt, nadelig zijn voor bijvoorbeeld de bedrijfsvoe-
ring. 

Gaat het om de vraag onder welke omstandigheden een 
waarschuwing dan wél als onevenredig bezwaren kan 
worden aangemerkt, dan is ook CBb 4 februari 2020, 
ECLI:NL:CBB:2020:69 interessant. In deze zaak draaide het 
om een onderzoeksinstituut op het gebied van diergezond-
heid, appellante, die kort gezegd dieren vervoerde in strijd 
met de voorschriften uit de toepasselijke Transportverorde-
ning (Verordening (EG) nr. 1/2005 van de Raad van 22 de-
cember 2004 inzake de bescherming van dieren tijdens het 
vervoer en daarmee samenhangende activiteiten en tot 
wijziging van de Richtlijnen 64/432/EEH en 93/119/EG en 
van Verordening (EG) nr. 1255/97). In het kader van het be-
sluitbegrip is de uitspraak om verschillende redenen lezens-
waardig, maar met name om de wijze waarop het CBb om-
gaat met het beroep van appellante dat de aan haar gegeven 
waarschuwing met een besluit gelijkgesteld moet worden. 

Appellante ontving een waarschuwing voor het overtreden 
van de voorschriften uit de Transportverordening en enkele 
voorschriften uit de Wet dieren.
Het CBb stelt in de uitspraak voorop dat de waarschuwing 
geen wettelijke basis heeft en dat reeds om die reden geen 
sprake is van een besluit in de zin van de Awb. Vervolgens 
beoordeelt het CBb of de waarschuwing gelijkgesteld dient 
te worden met een besluit, omdat het onderzoeksinstituut 
door de waarschuwing “in een onmogelijke positie wordt 
gebracht door de negatieve gevolgen die een sanctiebesluit 
met zich zal brengen”. Daarmee hanteert het CBb een con-
creet uitgangspunt als het gaat om de vraag hoe moet wor-
den beoordeeld of een waarschuwing dusdanig ‘oneven-
redig bezwarend’ is, dat die met een besluit gelijkgesteld 
moet worden. De uitspraak maakt ook duidelijk hoe hoog 
de lat ligt als het gaat om een beroep op de onevenredige 
bezwaardheid van een waarschuwing. Het CBb acht de drie 
aangevoerde bezwaren door appellante, namelijk (1) dat 
door de waarschuwing acties van dierenrechtenactivisten 
verwacht worden, (2) dat reputatieschade kan ontstaan en 
(3) dat er mogelijk gevolgen kunnen zijn voor de positie die 
appellante heeft bij aanbestedingen en verleende subsidies, 
onvoldoende. Deze mogelijke gevolgen zijn naar het oordeel 
van het CBb niet, althans onvoldoende, met feiten gecon-
cretiseerd. Ook zijn er geen concrete feiten gesteld waaruit 
zou blijken dat deze gevolgen zich zullen voordoen. Deze 
uitspraak maakt dan ook goed duidelijk dat de onevenredig 
bezwarende gevolgen van de waarschuwing al (nagenoeg) 
moeten vaststaan op het moment dat tegen de waarschu-
wing opgekomen zou kunnen worden.
Interessant is ook de manier waarop het CBb omgaat met 
het beroep van appellante dat sprake zou zijn van een 
“normconcretiserende waarschuwing”, zodat die met een 
besluit gelijkgesteld zou moeten worden. Advocaat-gene-
raal mr. R.J.G.M. Widdershoven had in zijn conclusie gesteld 
dat een waarschuwing met een besluit gelijkgesteld moet 
worden als daarbij een wettelijke norm, waarvan de inhoud 
op grond van de wet(sgeschiedenis) en rechtspraak nog niet 
kan worden vastgesteld, wordt geconcretiseerd of rechtens 
had moeten worden geconcretiseerd en deze concretisering 
alleen in rechte aan de orde kan worden gesteld door het 
riskeren van een bestraffende bestuurlijke sanctie. Het CBb 
laat in de uitspraak duidelijk blijken dat het nog niet vast-
staat of dergelijke “normconcretiserende” waarschuwingen 
wel met een besluit gelijkgesteld zullen worden. Het is dan 
ook de vraag of op de “normconcretiserende” waarschu-
wing met succes beroep gedaan zal kunnen worden.

Dat de waarschuwing moet zijn gebaseerd op een wette-
lijk voorschrift, om als besluit gekwalificeerd te kunnen 
worden, volgt overigens ook uit ABRvS 22 januari 2020, 
ECLI:NL:RVS:2020:187. De bevoegdheid om handhavend op 
te treden tegen auto’s die zich in een milieuzone bevinden, 
terwijl zij zijn uitgesloten, berust in Rotterdam op het ver-
keersbesluit “Milieuzone Rotterdam”. Aangezien dit geen 
wettelijke regeling betreft, is de waarschuwing dus niet op 
de wet gebaseerd en is er geen sprake van een besluit. Deze 
uitspraak strijdt niet met eerdere bevindingen van F.A.G. 
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Groothuijse, K.M. Landman & W.S. Zorg, ‘Milieuzones: lei-
den alle wegen nog naar Rome?’, RegelMaat 2019/34, die 
concluderen dat de gemeentelijke milieuzones vooralsnog 
een lappendeken vormen.

1.5.2 Extern rechtsgevolg
Beslissingen die geen extern rechtsgevolg sorteren, zijn 
geen besluiten. Dat geldt ook voor interne waarschuwingen 
van ambtenaren die niet rechtspositioneel worden vastge-
legd. Dergelijke waarschuwingen zijn niet meer dan een in-
tern sturingsmiddel.

Vaste rechtspraak was al dat het rechtspositionele belang 
van de ambtenaar rechtstreeks is betrokken bij (de schrif-
telijke vastlegging van) de vaststelling dat een ambtenaar 
zich in de termen van het toepasselijke rechtspositionele 
voorschrift aan plichtsverzuim heeft schuldig gemaakt. 
Dan gaat de vaststelling verder dan het hanteren van een 
normaal sturingsmiddel in de interne verhoudingen, waar-
tegen geen rechtsmiddel open staat. CRvB 6 februari 2020, 
ECLI:NL:CRVB:2020:261 ging over een waarschuwing zon-
der uitdrukkelijke vaststelling van plichtsverzuim. Die 
waarschuwing was uitsluitend als sturingsmiddel aan te 
merken en brengt geen wijziging in de rechtspositie van de 
betrokkene. De in een dienstopdracht opgenomen medede-
ling over het niet nakomen van de opdracht en het belem-
meren van herstel bevat geen uitdrukkelijke vaststelling 
van plichtsverzuim. De mededeling strekt niet verder dan 
de aankondiging dat de minister bij het niet gevolg geven 
aan de opdracht dan wel bij het belemmeren van het her-
stel een disciplinaire straf in overweging zal nemen. Dat 
was volgens de Raad een normaal sturingsmiddel in de in-
terne verhoudingen, waartegen geen bezwaar en beroep 
openstond. Dat in een latere dienstopdracht nog was ver-
wezen naar deze mededeling, maakte dat niet anders.

1.5.3 Gepretendeerde bevoegdheid
Het is vaste jurisprudentie dat een gepretendeerde be-
voegdheid best een besluit kan opleveren, tenzij in de verste 
verte geen enkele bevoegdheid te vinden is.

ABRvS 22 januari 2020, ECLI:NL:RVS:2020:191 bevestigt dat 
de mededeling van het college dat hem in het kader van een 
bepaald onderwerp geen bevoegdheden toekomen, kwalifi-
ceert als een besluit in de zin van de Awb, tenzij evident geen 
enkele publiekrechtelijke bevoegdheid bestaat. Appellant 
had het college van burgemeester en wethouders van Súd-
west-Fryslân – meer in het bijzonder het team Handhaving 
Publiek Domein – verzocht om handhavend op te treden 
tegen een verkeerd geparkeerde auto. Het college meende 
daartoe niet bevoegd te zijn, omdat handhaving plaatsvindt 
op grond van de Wegenverkeerswet en daarin aan hem geen 
publiekrechtelijke handhavingsbevoegdheid is toegekend. 
In lijn met ABRvS 16 januari 2019, ECLI:NL:RVS:2019:98, be-
vat deze mededeling een oordeel over de aanwezigheid en 
de reikwijdte van de door het bestuursorgaan veronderstel-
de bevoegdheid. Dit oordeel kwalificeert als besluit in de zin 
van de Awb, tenzij er in het geheel geen bevoegdheid voor-

handen is waarop inwilliging van het verzoek gebaseerd 
zou kunnen worden. Die bevoegdheid bestond in het on-
derhavige geval. Artikel 170 lid 1 van de Wegenverkeerswet 
1994 (‘WvW’) bevat namelijk de bevoegdheid tot het over-
brengen en in bewaring stellen van een op de weg staand 
voertuig, als met het voertuig een krachtens deze wet vast-
gesteld voorschrift wordt overtreden en de verwijdering 
van het voertuig noodzakelijk is voor het vrijhouden van 
de weg of een gedeelte daarvan. Derhalve bevat de WvW 
een bevoegdheid voor het college, waarop het verzoek van 
appellant kon worden ingewilligd. Dit leidt ertoe dat de me-
dedeling van het college een besluit is en dat het college had 
moeten beslissen om al dan niet gebruik te maken van de in 
artikel 170 lid 1 WvW neergelegde bevoegdheid tot toepas-
sing van bestuursdwang. 

1.5.4 Betalingsspecificaties
Uitkeringen en betalingsspecificaties genoten grote aan-
dacht in de vorige kroniekperiode, mede vanwege de grote 
hoeveelheid uitspraken die daarover toen was gewezen. In 
nagenoeg alle uitspraken was de conclusie dat een beta-
lingsspecificatie géén besluit in de zin van de Awb is, omdat 
daaraan voorafgaand al een beslissing is genomen omtrent 
de uitkering, de hoogte en de wijze van betaling. Het is in dit 
verband vaste rechtspraak dat aan elke betaling van een uit-
kering een besluit tot betaling ten grondslag ligt (vgl. CRvB 
8 juli 2014, ECLI:NL:CRVB:2014:2313). Dit besluit wordt 
bijvoorbeeld zichtbaar als het bestuursorgaan een brief 
stuurt, met daarin verwoord op welke uitkering de recht-
hebbende recht heeft en de hoogte daarvan. CRvB 28 janu-
ari 2020, ECLI:NL:CRVB:2020:180 maakt duidelijk dat als 
het betrokken bestuursorgaan geen beslissing neemt dat 
ten grondslag ligt aan de betalingsspecificatie, het besluit 
tot uitkering ook voor het eerst zichtbaar kan worden in de 
uitkeringsspecificatie zelf. Met andere woorden: het rechts-
gevolg wordt dan voor het eerst zichtbaar in de uitkerings-
specificatie zelf, zodat daartegen wél bezwaar kan worden 
gemaakt. Gelet op deze verschillende uitkomsten en de ver-
warring die in dit kader kan bestaan bij rechthebbenden, is 
het aantal uitspraken dat in dit verband wordt gewezen niet 
verwonderlijk. Het blijft goed opletten op welk moment het 
rechtsgevolg voor het eerst kenbaar wordt gemaakt: tegen 
die schriftelijk beslissing staan dan de rechtsmiddelen van 
bezwaar en beroep open.

1.5.5 Mededelingen
Wat betreft het bestuurlijk rechtsoordeel is het vaste recht-
spraak van de Afdeling dat dit geen besluit in de zin van ar-
tikel 1:3 lid 1 Awb betreft. Slechts in zeer uitzonderlijke si-
tuaties wordt een bestuurlijk rechtsoordeel omwille van de 
rechtsbescherming met een besluit gelijkgesteld. Daarbij is 
de algemene lijn dat het indienen van een aanvraag voor een 
vergunning of het afwachten van een besluit omtrent hand-
having niet als onevenredig bezwarend kan worden aange-
merkt. Er moet dus sprake zijn van een bijzondere situatie. 
Daarvan is sprake als het voor de betrokkenen onevenre-
dig bezwarend is om het geschil over de interpretatie van 
rechtsregels via een beroepsprocedure over een daadwer-
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kelijk besluit bij de bestuursrechter aan de orde te stellen. 
De algemene omstandigheid dat een aanvraag kan worden 
ingediend, maakt over het algemeen dat van een derge-
lijke bijzondere omstandigheid niet kan worden gesproken. 
Daarbij geldt dat het enkele feit dat appellanten van mening 
zijn een dergelijke omgevingsvergunning niet nodig te heb-
ben, onvoldoende is om van een bijzondere situatie te spre-
ken (ABRvS 18 december 2019, ECLI:NL:RVS:2019:4242).

In ABRvS 12 februari 2020, ECLI:NL:RVS:2020:453 was spra-
ke van een bijzondere omstandigheid die maakt dat een 
bestuurlijk rechtsoordeel gelijk moet worden gesteld met 
een besluit. In deze uitspraak ging het om een verzoek van 
de staatssecretaris aan appellante, om op de voet van het 
Uitvoeringsbesluit internationale bijstandsverlening inlich-
tingen te verstrekken over de jaren 2014, 2015 en 2016. Op 
grond van de Wet op de internationale bijstandsverlening 
bij de heffing van belastingen (‘de Wib’) kunnen belasting-
plichtigen aangewezen worden, die uit eigen beweging in-
lichtingen moeten verstrekken aan de staatssecretaris. Ter 
uitvoering van Europese richtlijnen en verdragen kan de 
staatssecretaris die inlichtingen aan de bevoegde autoritei-
ten van andere staten verstrekken. Het gaat hierbij om zoge-
heten dienstverleningslichamen, die moeten verklaren dat 
zij een voldoende reële aanwezigheid in Nederland hebben. 
Met deze gegevens kunnen de buitenlandse autoriteiten 
vervolgens het recht op voorkoming van dubbele belasting 
correct toepassen.
Aan appellante is bij brief van 2 mei 2018 verzocht om aan 
de belastingadviseur inlichtingen te verstrekken over de ja-
ren 2014, 2015 en 2016. Appellante heeft deze gegevens ver-
strekt, maar tegelijkertijd ook bezwaar gemaakt tegen de 
beslissing om haar informatie uit te wisselen. Dit bezwaar 
is niet-ontvankelijk verklaard, omdat de beslissing om in-
formatie uit te wisselen geen besluit zou zijn: de beslissing 
om informatie te wisselen zou namelijk niet schriftelijk zijn 
genomen. Daarnaast zou de beslissing geen rechtsgevol-
gen hebben, aangezien er geen wijziging optreedt in de be-
staande rechten en verplichtingen.
De Afdeling start haar overwegingen met een verwijzing 
naar de vaste rechtspraak over het bestuurlijk rechtsoor-
deel. Dit kwalificeert als gezegd in beginsel niet als een 
besluit in de zin van de Awb, tenzij sprake is van een zeer 
uitzonderlijke situatie.
Van een dergelijke ‘zeer uitzonderlijke situatie’ is volgens de 
Afdeling sprake. Daarvoor acht de Afdeling van belang dat 
appellante niet de mogelijkheid heeft om bijvoorbeeld een 
vergunning of andere toestemming te vragen, om zodoende 
de interpretatie van de toepasselijke wet- en regelgeving (in 
casu: het Uitvoeringsbesluit) bij de rechter aan de orde te 
stellen. Ook het alternatief, waarbij appellante zou weigeren 
om de inlichtingen te verstrekken en zodoende een hand-
havingsbesluit, in dit geval een bestuurlijke boete op grond 
van artikel 11 Wib, af te wachten, om vervolgens het geschil 
in een (handhavings)procedure aan de orde te stellen, acht 
de Afdeling onevenredig. Dit zou immers betekenen dat ap-
pellante een punitieve sanctie zou moeten afwachten om zo 
een rechtsgang te creëren. In het onderhavige geval, waar-

bij appellante de gegevens dus wel heeft verstrekt, zou een 
rechtsgang pas ontstaan op het moment dat de buitenlandse 
autoriteiten op basis van de gegevens een beslissing zouden 
nemen. Pas dan zou appellante kunnen opkomen tegen het 
mogelijk rechtsoordeel dat zij niet voldoet aan de wettelijke 
vereisten van de Wib en het Uitvoeringsbesluit. De Afdeling 
overweegt dat met dit alternatief onvoldoende zeker is of 
een buitenlandse rechter in een procedure tegen de beslis-
sing van de buitenlandse autoriteiten kan en zal toekomen 
aan de rechtsoordelen op grond van het Nederlandse recht. 
Tegen deze achtergrond overweegt de Afdeling dat het voor 
appellante onevenredig bezwarend is als zij niet in Neder-
land kan opkomen tegen het rechtsoordeel van de staatsse-
cretaris dat in de brief met het verzoek om inlichtingen is 
neergelegd.

De mededeling van het Uitvoeringsinstituut werknemers-
verzekeringen dat een WAO-uitkering niet wordt gewij-
zigd, omdat voor een herziening van de WAO-uitkering 
een wachttijd geldt van 104 weken en die periode nog niet 
is verstreken, is een besluit, ook als in dat besluit geen in-
houdelijke beoordeling heeft plaatsgevonden. Dit volgt uit 
CRvB 20 februari 2020, ECLI:NL:CRVB:2020:236. Appellant 
had verzocht om een wijziging van zijn WAO-uitkering. Het 
Uwv berichtte appellant dat de uitkering niet kon worden 
gewijzigd, omdat de wachttijd van 104 weken nog niet was 
verstreken. Ondanks het ontbreken van een inhoudelijk oor-
deel op het verzoek om wijziging van zijn WAO-uitkering, 
werd wel vastgesteld dat voor appellant een wachttijd geldt 
van 104 weken, waaruit volgt dat de WAO-uitkering aan 
appellant ongewijzigd zou worden voortgezet. Hoewel de 
mededeling geen weigering betrof om de WAO-uitkering te 
wijzigen, leidt de Raad uit het ontbreken van een inhoude-
lijke beoordeling af dat de brief waarmee wordt aangegeven 
dat de WAO-uitkering voor een bepaalde duur niet kan wor-
den gewijzigd, rechtsgevolg heeft.

CRvB 23 januari 2020, ECLI:NL:CRVB:2020:143 herinnert er 
ten slotte aan dat een pensioenoverzicht slechts een besluit 
is waartegen in rechte kan worden opgekomen voor zover 
het gaat om de rechtsvaststelling van de op dat moment 
verzekerde tijdvakken en de genoemde aanvangsleeftijd als 
begin van de opbouwperiode. De vermelding in een pen-
sioenoverzicht van een datum waarop een verzekerde naar 
verwachting de pensioengerechtigde leeftijd bereikt is niet 
op rechtsgevolg gericht, zodat daartegen niet kan worden 
opgekomen.

1.5.6 Varia
In de vorige kroniekperiode is gewezen op ABRvS 22 mei 
2019, ECLI:NL:RVS:2019:1667. Daarin overwoog de Afdeling 
dat een van rechtswege verleende instemming voor een 
saneringsplan dient te worden aangemerkt als een besluit. 
ABRvS 19 februari 2020, ECLI:NL:RVS:2020:524 verduide-
lijkt dat ook de instemming met de wijziging van een sa-
neringsplan een besluit oplevert, althans een besluit kan 
opleveren.
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Het ging het om een verzoek aan gedeputeerde staten om 
instemming met de wijziging van een eerder ingediend sa-
neringsplan. Het verzoek was gericht op de wijziging van 
de saneringsdoelstelling van het grondwater, die in het sa-
neringsplan was opgenomen. In dit verband is van belang 
dat artikel 39 lid 1 Wet bodembescherming vereist dat een 
melding wordt gedaan van het voornemen om verontrei-
nigde bodem te saneren. De melding dient vergezeld te gaan 
van een saneringsplan dat voldoet aan de in artikel 39 lid 1 
Wbb genoemde eisen en dient ook de instemming van ge-
deputeerde staten te krijgen. Artikel 39 lid 4 Wbb vereist 
vervolgens dat wijzigingen van een saneringsplan waarmee 
gedeputeerde staten reeds hebben ingestemd, uiterlijk twee 
weken voorafgaand aan de uitvoering daarvan gemeld moe-
ten worden.
Appellanten maakten bezwaar tegen de instemming met 
het gewijzigde saneringsplan. Dit bezwaar werd echter 
niet-ontvankelijk verklaard. Er zou geen sprake zijn van een 
besluit, omdat het zou gaan om een melding op de voet van 
artikel 39 lid 4 Wet bodembescherming, houdende de wijzi-
ging van het saneringsplan. De instemming van het college 
zou daarom niets anders zijn geweest dan een reactie op 
een melding, die niet op rechtsgevolg zou zijn gericht.
Hoewel een verzoek om wijziging van het saneringsplan 
sterk lijkt op hetgeen met de tekst van artikel 39 lid 4 Wbb 
lijkt te zijn beoogd, overweegt de Afdeling dat het in dit ge-
val gaat om een melding over een gewijzigd saneringsplan 
die valt onder de reikwijdte van artikel 39 lid 1 Wbb. Hoe-
wel de Afdeling hier verder geen overwegingen aan wijdt, 
lijkt aan de intenties van de verzoekster gewicht toegekend 
te worden. Zo overweegt de Afdeling in rechtsoverweging 
9.1 van de uitspraak dat uit de aard en strekking van het 
verzoek volgt dat niet is beoogd een melding te doen, maar 
dat uitdrukkelijk om de instemming van het college wordt 
gevraagd. De Afdeling overweegt dat een dergelijke uitleg 
vanuit een oogpunt van rechtsbescherming wenselijk is. 
Een en ander leidt er daarom toe dat het schriftelijk akkoord 
van het college moet worden gezien als een instemming als 
bedoeld in artikel 39 lid 2 Wbb en derhalve moet worden 
gekwalificeerd als een besluit.
Hoewel de tekst en uitleg van de uitspraak begrijpelijk en te 
volgen is, kan worden afgevraagd wat het resultaat was ge-
weest als verzoekster in dit geval niet uitdrukkelijk had ver-
zocht om een instemming van het college, maar slechts had 
medegedeeld dat het saneringsplan gewijzigd uitgevoerd 
zou worden. Viel de melding dan wél onder de reikwijdte 
van artikel 39 lid 4 Wbb en zo ja, was het schriftelijke ak-
koord van het college dan géén besluit? De Afdeling lijkt ge-
wicht toe te kennen aan het feit dat ook de verzoekster zelf 
van mening was dat er een instemming nodig was van het 
college, dus dat sprake was van een gewijzigd, nieuw sane-
ringsplan. Een andere redenering die gehanteerd had kun-
nen worden, was dat het verzoek om wijziging van het sane-
ringsplan dusdanig afweek van het saneringsplan waarmee 
het college had ingestemd, dat er de facto sprake was van 
een nieuw saneringsplan. In dat geval was de uitkomst dat 
het ging om een melding van een (nieuw) saneringsplan dat 

opnieuw aan het college ter beoordeling voorgelegd had 
moeten worden, wellicht begrijpelijk(er) geweest.

Tot slot bevestigt ABRvS 11 december 2019, 
ECLI:NL:RVS:2019:4144 de algemene regel dat de beslissing 
om uitvoering te geven aan bestuursdwang, geen besluit in 
de zin van artikel 1:3 van de Awb is.

2. Negatieve besluiten

2.1 Niet nemen en weigeren van een besluit
Volgens ABRvS 5 februari 2020, ECLI:NL:RVS:2020:377, AB 
2020/136, m.nt. L.J.A. Damen is in de schriftelijke weigering 
van de burgemeester om gebruik te maken van de bevoegd-
heid op grond van artikel 33 Wet bodembescherming om 
het college van gedeputeerde staten te verzoeken om maat-
regelen te treffen wegens een ongewoon voorval, geen pu-
bliekrechtelijke rechtshandeling vervat. De Afdeling acht 
hier van belang dat de weigering van de burgemeester om 
een verzoek in te dienen bij het college van gedeputeerde 
staten op zichzelf geen handeling is die op rechtsgevolg 
is gericht. De burgemeester weigert immers een feitelijke 
handeling te verrichten: het indienen van een verzoek. Dat 
is naar het oordeel van de Afdeling geen handeling die is ge-
richt op (publiekrechtelijk) rechtsgevolg. Door de weigering 
gebruik te maken van de bevoegdheid om een verzoek in 
te dienen worden er geen rechten, plichten, bevoegdheden 
of een juridische status gecreëerd of tenietgedaan. Daarbij 
acht de Afdeling het relevant dat gedeputeerde staten ook 
zelf, uit eigen beweging, de maatregelen genoemd in artikel 
30 Wbb kan treffen. Appellante, en meer in het algemeen 
belanghebbenden, kunnen daar bij gedeputeerde staten ook 
zelf om verzoeken. Derhalve is de weigering van de burge-
meester om gedeputeerde staten te verzoeken om maatre-
gelen te treffen, geen besluit.

3. Soorten besluiten

3.1 Algemeen verbindende voorschriften
Bij uitspraak van 20 november 2019 heeft de Afdeling zich 
gebogen over de vraag of een beslissing tot instelling van 
een subsidievoorziening in een bijlage bij een verordening, 
moet worden aangemerkt als algemeen verbindend voor-
schrift (ABRvS 20 november 2019, ECLI:NL:RVS:2019:3914, 
AB 2020/123, m.nt. M.J. Jacobs, JB 2020/7). Het college van 
burgemeester en wethouders had beslist tot instelling van 
deze bijlage en de gemeenteraad had daarmee ingestemd. In 
de bijlage was een “Voorziening subsidie materiële instand-
houding basisonderwijs” (verder: Voorziening) opgenomen. 
De bijlage behoorde bij de Verordening materiële en finan-
ciële gelijkstelling onderwijs Schouwen-Duivenland.
Het geschil tussen partijen ging over een brief van het col-
lege van burgemeester en wethouders van 19 oktober 2016 
waarin aan Stichting Obase (sinds de verzelfstandiging van 
het openbaar onderwijs het bevoegd gezag van de openbare 
basisscholen in de gemeente) kennisgeving was gedaan van 
het besluit om de bijlage vast te stellen en de lopende sub-
sidie met toepassing van de in de Voorziening opgenomen 
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afbouwregeling te verminderen van € 58.169 (exclusief in-
dexering) in 2016 tot € 0 in 2019.
B en W hadden aangevoerd dat de Voorziening een alge-
meen verbindend voorschrift is, waartegen ingevolge ar-
tikel 8:3 van de Algemene wet bestuursrecht geen beroep 
openstaat. Dat was zo, aldus het college,

“omdat daarin algemene regels zijn opgenomen voor een 
open groep geadresseerden, die voor herhaalde toepas-
sing vatbaar zijn. Het enkele feit dat in de Voorziening 
ook concrete beslissingen zijn opgenomen doet niet af 
aan het karakter van de regeling. De Voorziening heeft 
als tijdelijke aanvulling op de Verordening hetzelfde ka-
rakter als de Verordening zelf, namelijk een algemeen 
verbindend voorschrift.”

De Afdeling dacht daar anders over:

“de brief van het college van 19 oktober 2016 moet wor-
den aangemerkt als een beslissing tot afbouw en beëin-
diging van de langlopende subsidierelatie met Obase, 
als bedoeld in artikel 4:51 van de Awb, en derhalve een 
beschikking betreft in de zin van artikel 1:3, tweede lid, 
van de Awb, waartegen bezwaar en beroep openstaat. 
Daarvoor is van belang dat in de brief concrete gegevens 
zijn opgenomen over het jaarlijkse afbouwpercentage 
en de hoogte van het subsidieplafond voor het openbaar 
primair onderwijs voor de schooljaren 2015-2016 tot en 
met 2018-2019, eindigend met een bedrag van € 0 voor 
de schooljaren 2019-2020 en verder. Daarmee staat vast 
dat aan Obase voor het schooljaar 2019-2020 geen sub-
sidie voor materiële instandhouding meer zal worden 
verleend. De afbouw van het subsidieplafond voor het 
openbaar primair onderwijs is feitelijk alleen gericht tot 
Obase, die het bevoegd gezag is van het gehele openbaar 
primair onderwijs in Schouwen-Duivenland, en niet tot 
een open groep geadresseerden, zoals het college stelt. 
Dat het besluit tot afbouw en beëindiging van de subsi-
die tevens is opgenomen in een voorziening als bedoeld 
in artikel 140, vierde lid, van de Wpo, als bijlage bij de 
Verordening, doet niet af aan de inhoud daarvan. De 
Voorziening is voor zover het de afbouw en beëindiging 
van de subsidie voor materiële instandhouding voor het 
openbaar primair onderwijs betreft zo concreet dat het 
algemeen karakter hieraan wordt ontnomen.”

Deze uitspraak illustreert fraai dat het begrip algemeen 
verbindend voorschrift een materieel begrip is; niet de ver-
schijningsvorm bepaalt of de inhoud van een besluit een 
a.v.v. is, maar de vraag of aan de materiële criteria van dit 
begrip wordt voldaan. Het is vaste rechtspraak dat onder 
algemeen verbindende voorschriften in de bestuursrecht-
spraak, gezien de wetsgeschiedenis van de Awb, dient te 
worden verstaan: naar buiten werkende, voor de daarbij be-
trokkenen bindende regels, vastgesteld door een orgaan dat 
de bevoegdheid daartoe ontleent aan de wet (Kamerstukken 
II 1993/94, 23 700, nr. 3, blz. 105). Bij algemeen verbinden-
de voorschriften gaat het om bindende regels die extern 

werken en die zonder nadere normering vatbaar zijn voor 
herhaalde toepassing. Hierin ligt besloten dat zij algemeen 
zijn naar adressaat, plaats en tijd. Algemeen verbindende 
voorschriften gelden dus niet voor een bepaald geval, maar 
voor alle toekomstige gevallen binnen het ruimtelijk gebied 
waarvoor zij zijn vastgesteld en de periode waarvoor zij zul-
len gelden. Het begrip adressaat wordt ook wel omschre-
ven als personenkring. Dit betekent dat de personenkring in 
min of meer abstracte termen omschreven moet zijn zodat 
zij in die zin vatbaar is voor herhaalde toepassing. Ook in 
het begrip regels ligt besloten dat een algemeen verbindend 
voorschrift naar zijn aard voor herhaalde toepassing vat-
baar moet zijn. Ook wordt in het begrip regel wel besloten 
liggend geacht dat een algemeen verbindend voorschrift 
zich kenmerkt door een zelfstandige normstelling (CBb 
18 augustus 2014, ECLI:NL:CBB:2014:349). Afzonderlijke 
besluiten die de toepassing van een algemeen verbindend 
voorschrift nader bepalen naar tijd, plaats (ABRvS 16 janu-
ari 2008, AB 2008/251 en ABRvS 29 april 2008, AB 2008/252, 
m.nt. Damen, CBb 6 juni 2007, AB 2007/283, m.nt. G. Cartig-
ny) of anderszins (ABRvS 1 april 2009, AB 2009/191, m.nt. 
C.M. Bitter) worden daarom veelal aangemerkt als concre-
tiserende besluiten van algemene strekking. Zie nader S.A.J. 
Munneke, ‘De moeilijke grens tussen algemeen verbindende 
voorschriften en concretiserende besluiten van algemene 
strekking; een pleidooi voor minder samenhang’, in: NTB 
2008/1. F.J. van Ommeren, ‘Concretiserende besluiten van 
algemene strekking’, in: JB Plus 2008/1 en L.J.M. Damen on-
der ABRvS 16 januari 2008, AB 2008/251.
De Bijlage waarover de Afdeling in de uitspraak van 20 no-
vember 2019 oordeelde sneuvelde op het element per-
sonenkring, omdat de voorziening op slechts één enkel 
rechtssubject betrekking kon hebben. Zij was daarmee een 
beschikking en zelfs geen concretiserend besluit van alge-
mene strekking. In de woorden van de Afdeling: er werd het 
algemeen karakter aan ontnomen.
Het is soms de vraag of sprake is van een algemeen verbin-
dend voorschrift of van (ook verderop nog te bespreken) 
buitenwettelijk begunstigend beleid.
Een algemene regel kwalificeert alleen als algemeen ver-
bindend voorschrift als hij is vastgesteld door een publiek-
rechtelijk orgaan dat de bevoegdheid tot vaststelling ervan 
ontleend aan de wet of de Grondwet. Ontbreekt publiek-
rechtelijke regelgevende bevoegdheid dan kan een beslis-
sing van een instantie niet worden aangemerkt als algemeen 
verbindend voorschrift (ABRvS 2 februari 2011, AB 2011/85, 
m.nt. De Haan; JB 2011, m.nt. Teunissen; TBR 2011/47, m.nt. 
Neerhof (NEN-normen)).
Kan een regelgevende bevoegdheid wel worden aangewe-
zen, dan is deze bepalend voor de kwalificatie van alge-
mene regels op het desbetreffende terrein. In CRvB 9 ok-
tober 2019, ECLI:NL:CRVB:2019:3206, AB 2019/557, m.nt. A. 
Tollenaar, JB 2019/213, kwam dat aan de orde. Ben W van 
Vlagtwedde hadden een aanvraag van een inwoner van 
de gemeente om in aanmerking te komen voor een tege-
moetkoming zorgkosten op grond van het Flankerend be-
leid Tegemoetkoming zorgkosten 2017 (Flankerend beleid) 
afgewezen, omdat hij niet aan de voorwaarden voldeed. 
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Hieraan lag ten grondslag dat hij ingevolge de Wet werk en 
inkomen naar arbeidsvermogen (Wet WIA) een tegemoet-
koming arbeidsongeschikten ontving. Artikel 5, vijfde lid, 
van het Flankerend beleid bepaalt echter dat in zo’n geval 
geen recht op een tegemoetkoming bestaat. Het flankerend 
beleid voorzag niet in toekenning van een bedrag ter hoogte 
van het verschil tussen de tegemoetkoming zorgkosten op 
grond van het Flankerend beleid van de gemeente en de te-
gemoetkoming arbeidsongeschikten op grond van de Wet 
WIA. De rechtbank had het beroep van de inwoner onge-
grond verklaard op de grond dat het Flankerend beleid een 
vorm van buitenwettelijk begunstigend beleid is en dat de 
bestuursrechter de toepassing van dat beleid terughoudend 
moet toetsen. Zij had geoordeeld dat het college de aan-
vraag in overeenstemming met het beleid had mogen afwij-
zen. De inwoner was hiertegen opgekomen met een beroep 
op de bedoeling van artikel 2.1.7 van de Wet maatschappe-
lijke ondersteuning 2015. De Centrale Raad van Beroep stel-
de vast dat artikel 2.1.7 van de Wmo 2015 inhoudt dat bij 
verordening kan worden bepaald dat door het college aan 
personen met een beperking of chronische psychische of 
psychosociale problemen die daarmee verband houdende 
aannemelijke meerkosten hebben, een tegemoetkoming 
wordt verstrekt ter ondersteuning van de zelfredzaamheid 
en de participatie. In artikel 17, eerste lid, van de Verorde-
ning maatschappelijke ondersteuning gemeente Vlagtwed-
de 2015 (Verordening) is hieraan uitvoering gegeven door 
te bepalen dat het college in overeenstemming met het 
beleidsplan, bedoeld in artikel 2.1.2 van de Wmo 2015, op 
aanvraag aan personen met een beperking of chronische 
psychische of psychosociale problemen die daarmee ver-
band houdende aannemelijke meerkosten hebben, een te-
gemoetkoming kan verstrekken ter ondersteuning van de 
zelfredzaamheid en de participatie. In het tweede lid is op-
genomen dat het college bij nadere regeling kan bepalen in 
welke gevallen en in welke mate een tegemoetkoming kan 
worden verstrekt. Hiervan uitgaande oordeelde de CRvB dat 
het college met het Flankerend beleid de in het tweede lid 
bedoelde nadere regeling heeft vastgesteld. 

“Anders dan de naam doet vermoeden en de rechtbank in 
de aangevallen uitspraak heeft overwogen gaat het hier-
bij niet om (buitenwettelijk begunstigend) beleid, maar, 
gelet op artikel 17, tweede lid, van de Verordening, om 
een algemeen verbindend voorschrift.”

Zie eerder in vergelijkbare zin CRvB 10 november 2010, 
ECLI:NL:CRVB:2010:BO7133.

Ook in de sfeer van de ordehandhaving kan aan de orde ko-
men of sprake is van algemeen verbindende voorschriften.
De Afdeling heeft zich in een uitspraak van 18 december 
2019 beziggehouden met de vraag of bepaalde noodmaat-
regelen op grond van de Gemeentewet in de vorm van een 
noodbevel als bedoeld in artikel 175 Gemeentewet moeten 
worden gegoten, zoals de burgemeester van Rotterdam had 
verdedigd, of in die van de in artikel 176 Gemeentewet be-
doelde noodverordening, zoals appellanten hadden aange-

voerd (ABRvS 18 december 2019, ECLI:NL:RVS:2019:427, JB 
2020/23, m.nt. M.A.D.W. de Jong). Aanleiding hiervoor was 
een aantal noodbevelen die de burgemeester op 11 maart 
2017 had uitgevaardigd bij (dreigende) wanordelijkheden 
over het referendum tot wijziging van de Turkse Grondwet 
in april 2017. Op basis van die bevelen werd publiek de door-
gang naar het consulaat van Turkije geweigerd en publiek 
uit de omgeving van het consulaat door de politie verwij-
derd.
Appellanten hadden naar een bijeenkomst met een Turkse 
minister gewild, maar waren daarvan weerhouden toen de 
politie hen de doorgang verhinderde. In beroep hadden zij 
aangevoerd dat het noodbevel voor het centrumgebied on-
bevoegd was vastgesteld omdat het naar zijn aard niet is ge-
richt op een concrete en bepaalde groep van personen. Het 
leende zich voor herhaalde toepassing gedurende het tijd-
vak dat het van toepassing was en had daarom het karakter 
van een algemeen verbindend voorschrift. Het noodbevel 
was daarom ten onrechte gebaseerd op artikel 175 Gemeen-
tewet in plaats van artikel 176 Gemeentewet.
De Afdeling heeft zich bij haar beoordeling laten leiden door 
de inhoud van de wetsgeschiedenis.

“Uit de geschiedenis van de totstandkoming van de ar-
tikelen 175 en 176 van de Gemeentewet volgt dat tussen 
noodbevelen en noodverordeningen een verschil in ka-
rakter bestaat. Noodbevelen hebben een ad hoc, en geen 
algemeen, karakter en ze zijn gericht op een direct feite-
lijk resultaat in een concreet geval. Noodverordeningen 
hebben een ander karakter. Zij behelzen algemene regels 
en brengen voor enige tijd verandering in de rechtssitua-
tie van burgers (Kamerstukken II 1985/86, 19403, B, p. 37-
38). Verder zijn noodverordeningen naar hun aard voor 
herhaalde toepassing vatbaar zijn en kunnen ze voor 
een bepaalde tijd een normencomplex opleggen. Aan de 
omstandigheden van het concrete geval komt relevante 
betekenis toe wat betreft de keuze voor het uitvaardi-
gen van een noodbevel of voor het vaststellen van een 
noodverordening (Kamerstukken I 1990/91, 19403, nr. 
64b, p. 18).”

Hiervan uitgaande kwam de Afdeling tot de volgende be-
oordeling.

“In het noodbevel voor de omgeving van het centrum-
gebied heeft de burgemeester een ieder die door ge-
drag, uitlatingen, kleding, aanwezigheid in een bepaalde 
groep, meegevoerde voorwerpen, stoffen, of anderszins 
aanleiding geeft tot het redelijke vermoeden dat hij of 
zij zal deelnemen aan wanordelijkheden of verstoringen 
van de openbare orde in of in de nabije omgeving van 
het gebied Centrum met het kennelijke doel de open-
bare orde te verstoren en/of daartoe aan te zetten, bevo-
len zich uit dit gebied te verwijderen gedurende de tijd 
dat dit noodbevel van kracht is. Vaststaat dat het besluit 
voor een zeer beperkte duur gold, te weten op 11 maart 
2017 van 22:45 tot 08:00 de volgende ochtend. Ook gold 
het besluit voor een concreet gebied, te weten het gebied 
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Centrum zoals dat is omschreven in de Verordening op 
de gebiedscommissies en is afgebeeld op een kaart, bij-
gevoegd bij het besluit. De rechtbank heeft terecht ge-
oordeeld dat het besluit niet voor eenieder gold, maar al-
leen voor een specifieke groep personen die bijvoorbeeld 
door gedrag, kleding en voorwerpen aanleiding geeft tot 
het redelijke vermoeden dat hij of zij zal deelnemen aan 
wanordelijkheden of verstoringen van de openbare orde. 
Dat de groep personen waarvoor het besluit gold, bepaal-
baar en concreet is, dient bovendien te worden bezien in 
het licht van de omstandigheden waaronder dit besluit 
en ook de eerdere noodbevelen met betrekking tot het 
Turkse consulaat en de Straatweg zijn genomen. De bur-
gemeester heeft ter zitting van de Afdeling toegelicht 
dat het besluit met betrekking tot het centrumgebied 
in wezen zag op dezelfde groep als de groep waarop het 
besluit met betrekking tot het Turkse consulaat zag, met 
dien verstande dat gedurende de avond de sfeer en de sa-
menstelling van de groep veranderden. De groep luister-
de, zo heeft de burgemeester ter zitting toegelicht, niet 
meer naar de informele ordehandhavers en bewoog zich 
meer fluïde door het gebied Centrum. Het noodbevel 
dat gold voor het Turkse consulaat is daarom uitgebreid 
met een noodbevel voor het centrumgebied. Dat laat-
ste noodbevel richtte zich op de personen die rond het 
consulaat circuleerden en die duidelijk hoorden bij de 
groep die op het consulaat gericht was. Volgens de bur-
gemeester was een noodbevel voor het centrumgebied 
dan ook een logisch vervolg op het noodbevel voor het 
Turkse consulaat, waarbij hij ook heeft gereageerd op de 
situatie op dat moment. Daarbij heeft de burgemeester 
verder gemotiveerd dat het noodbevel dient te worden 
gelezen in het licht van de overwegingen ervan, waaruit 
duidelijk volgt dat het moet worden bezien in het licht 
van de gebeurtenissen van die dag en dat het gaat om 
de wanordelijkheden rondom het consulaat. Daarnaast 
is bij de kwalificatie van het besluit als noodbevel van 
betekenis dat het, zoals uit het voorgaande blijkt, een ad 
hoc of ongepland karakter had, waarbij is gereageerd op 
de situatie op dat moment. De Afdeling ziet, gelet op het 
concrete karakter van het besluit van 11 maart 2017 met 
betrekking tot het centrum-gebied, in het licht van de 
door de burgemeester toegelichte omstandigheden, aan-
leiding dit besluit aan te merken als een noodbevel in-
gevolge artikel 175 van de Gemeentewet, en niet als een 
noodverordening.”

Annotator De Jong is in haar fraai gedocumenteerde noot 
kritisch over de motivering van het oordeel dat het nood-
bevel zich richt tot een concrete, specifieke groep personen, 
namelijk die personen die door gedrag, kleding en voorwer-
pen aanleiding geven tot het redelijke vermoeden dat zij 
zullen deelnemen aan ordeverstoringen. 

“Het lijkt mij moeilijk verdedigbaar dat hiermee een spe-
cifieke groep wordt aangeduid: de bewoordingen zijn 
dusdanig algemeen dat een grote, onbepaalde groep aan 
de omschrijving voldoet. Het is bij uitstek een formule-

ring die in veel APV-bepalingen in het hoofdstuk ‘Open-
bare orde’ voorkomt.”

Daarin kan zij worden bijgevallen. Waar het bij het per-
soonscriterium om gaat is of het besluit van toepassing is 
op een open, abstract omschreven groep adressanten; dat 
wil zeggen op een groep adressanten die nog vatbaar is voor 
uitbreiding en dat is bij het door de burgemeester vastge-
stelde noodbevel stellig het geval. Daarmee is echter nog 
niet gegeven dat het besluit algemeen is. Wat de Afdeling 
hier waarschijnlijk tot uitdrukking willen brengen is dat bij 
het onderscheid tussen noodbevelen en noodverordeningen 
andere elementen dan de personenkring een zodanige mate 
van concreetheid kunnen hebben, dat zij de weegschaal 
doen doorslaan naar een concreet besluit. Dit lijkt op de 
figuur van het concretiserend besluit van algemene strek-
king, maar verschilt daarvan dat de van toepassing zijnde 
regels eerst met het noodbevel worden gegeven.

3.2 Beleidsregel/recht art. 79 Wet RO
ABRvS 24 december 2019, ECLI:NL:RVS:2019:4456, ABKort 
2020/14 overwoog dat voor de kwalificatie van een beleids-
regel in de zin van artikel 1:3, vierde lid, van de Awb niet 
van belang is dat een regel niet is opgenomen in de bepaling, 
maar in de toelichting van de Schadevergoedingsregeling 
verlegging kabels en leidingen buiten beheergebied van de 
Provincie Noord-Holland van 22 februari 2005 (Schadever-
goedingsregeling).
In deze uitspraak was tussen Liander en het college van ge-
deputeerde staten van Noord-Holland (‘college’) in geschil 
de toegekende nadeelcompensatie in verband met kosten 
voor het verleggen van kabels. Het college heeft weliswaar 
nadeelcompensatie toegekend, maar heeft zich daarbij op 
het standpunt gesteld dat geen recht op nadeelcompen-
satie bestaat voor de kosten van het verleggen van kabels 
en leidingen binnen het beheergebied van de provincie 
Noord-Holland. Het college baseert dit standpunt op de 
Schadevergoedingsregeling. De rechtbank heeft het college 
hierin gevolgd. De rechtbank heeft hierbij de Schadever-
goedingsregeling met inbegrip van de daarbij behorende 
toelichting aangemerkt als een beleidsregel. Daarbij heeft 
de rechtbank overwogen dat de Schadevergoedingsrege-
ling ook van toepassing is op een verzoek om nadeelcom-
pensatie, voor zover dat verzoek gaat over kosten wegens 
het verleggen van kabels en leidingen binnen beheergebied. 
Volgens de rechtbank volgt verder uit de Schadevergoe-
dingsregeling het uitgangspunt dat deze kosten niet worden 
vergoed. Liander heeft vervolgens in hoger beroep aange-
voerd dat de rechtbank de Schadevergoedingsregeling ten 
onrechte als beleidsregel heeft aangemerkt voor de voor-
noemde kosten. Het voornoemde uitgangspunt is namelijk 
opgenomen in de toelichting van de Schadevergoedings-
regeling en dus niet in de bepalingen. Volgens Liander kan 
alleen de tekst van de Schadevergoedingsregeling worden 
aangemerkt als beleidsregel, zodat dit uitgangspunt niet is 
vastgelegd in een beleidsregel.
Wellicht heeft Liander bij dit standpunt aansluiting gezocht 
bij de jurisprudentie van de Afdeling over de rechtskracht 
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van een toelichting bij een bestemmingsplan (bijvoorbeeld 
bij ABRvS 13 maart 2019, ECLI:NL:RVS:2019:823). Dit stand-
punt miskent echter de definitie van artikel 1:3, vierde lid, 
van de Awb en het karakter van een beleidsregel. Voor de 
vraag of sprake is van een beleidsregel is de vorm en de aan-
duiding niet beslissend. Zie ook Kamerstukken II 1993-94, 
23 700, nr. 3, p. 107-108. Het is dan ook niet vreemd dat de 
Afdeling dit standpunt niet volgt.

In dit kader is ook de conclusie van Advocaat-Generaal IJ-
zerman (A-G) van 20 februari 2020 interessant (PHR 20 fe-
bruari 2020, ECLI:NL:PHR:2020:170). Deze conclusie is ge-
nomen naar aanleiding van het beroep in cassatie tegen 
de uitspraak van Hof Arnhem-Leeuwarden van 2 juli 2019, 
ECLI:NL:GHARL:2019:5419. In die uitspraak is de hoogte van 
belastingrente in geschil. Bij de beoordeling van dat geschil 
heeft het Hof een passage uit een (intern) verslag van 23 no-
vember 2015 van de Landelijke vakgroep Formeel recht 
(verslag), afkomstig van de Staatssecretaris van Financiën 
(Staatssecretaris) aangemerkt als een beleidsregel in de zin 
van artikel 1:3, vierde lid, van de Awb. Belangrijk is dat dit 
verslag openbaar is gemaakt via een Wob-verzoek. In het 
verslag is vermeld dat in specifieke gevallen op verzoek de 
rente zal worden verminderd. Daarbij is voorgesteld om het 
Besluit fiscaal bestuursrecht daarop aan te passen, maar 
daarvan is afgezien. Verder is vermeld dat met een beroep 
op een redelijke wetstoepassing in het licht van doel en 
strekking van de belastingrenteregeling wordt uitgegaan 
van de lijn dat in die specifieke gevallen geen rente wordt 
berekend. Het Hof stelt vast dat dit een algemene regel – een 
‘lijn’ – is over de afweging van belangen bij het gebruik van 
de bevoegdheid van de inspecteur om belastingrente in re-
kening te brengen. Gelet daarop is sprake van een beleids-
regel.
De Staatssecretaris is het hier niet mee eens en heeft in cas-
satie onder meer aangevoerd dat dit oordeel van het Hof van 
een onjuiste rechtsopvatting getuigt. De Staatssecretaris 
voert hierbij aan dat deze passage moet worden gezien als 
louter een voorbereidend standpunt om te komen tot lan-
delijk beleid.
De A-G volgt echter het Hof onder verwijzing naar het Lei-
draadarrest (HR 28 maart 1990, ECLI:NL:HR:1990:ZC4258, 
BNB 1990/194, m.nt. P. den Boer en AB 1990/306, m.nt. F.H. 
van der Burg), waarin de Hoge Raad heeft overwogen: 

“onder ‘recht’ in meergemelde zin mede te begrijpen 
door een bestuursorgaan binnen zijn bestuursbevoegd-
heid vastgestelde en behoorlijk bekendgemaakte regels 
omtrent de uitoefening van zijn beleid, die weliswaar 
niet kunnen gelden als algemeen verbindende voor-
schriften omdat zij niet krachtens enige wetgevende 
bevoegdheid zijn gegeven, maar die het bestuursorgaan 
wel op grond van enig algemeen beginsel van behoorlijk 
bestuur binden, en die zich naar hun inhoud en strek-
king ertoe lenen jegens de bij de desbetreffende regeling 
betrokken als rechtsregels te worden toegepast. Daaraan 
doet niet af dat de aard van de gebondenheid aan een 

zodanige regel kan meebrengen dat het bestuursorgaan 
daarvan onder bepaalde omstandigheden kan afwijken.”

De A-G concludeert dat als men binnen de Belastingdienst 
het eens is geworden over de ‘lijn'; er intern beleid is ge-
formuleerd. Gelet op het interne karakter van het verslag, 
speelt vervolgens de vraag of deze wel is bekendgemaakt als 
bedoeld in afdeling 3.6 van de Awb. De A-G verwijst naar de 
parlementaire geschiedenis (Kamerstukken II 1993-94, 23 
700, nr. 3, p. 107-108), het Leidraadarrest en de daarbij be-
horende conclusie en concludeert dat dit verslag is bekend-
gemaakt doordat het nu eenmaal ter kennis van het publiek 
is gekomen. Dit betekent dat het Hof de passage uit het ver-
slag terecht als beleidsregel heeft aangemerkt en deze door 
de openbaarmaking in werking is getreden, zodat de belas-
tingplichtige hierop een beroep kon doen.

De Hoge Raad heeft de vraag of de zogenoemde Landelijke 
Handhavingsstrategie van 24 april 2014 (LHS) moet wor-
den aangemerkt als recht in de zin van artikel 79 Wet RO 
bij (strafrechtelijk) arrest van 20 maart 2020 ontkennend 
beantwoord (HR 20 maart 2020, ECLI:NL:HR:2020:436). Hij 
overwoog daartoe dat het hof terecht heeft geoordeeld dat 
de LHS zich er naar inhoud en strekking niet toe leent jegens 
de verdachte als rechtsregel te worden toegepast (vgl. HR 
19 juni 1990, ECLI:NL:HR:1990:ZC8556). Over de materiële 
grond waarom dat zo is doet hij er echter het zwijgen toe. 
Het Hof had geoordeeld dat de LHS een 

“afwegingsinstrument is - opgesteld door het Interpro-
vinciaal Overleg en het Openbaar Ministerie - dat met 
name als doel heeft om te komen tot onderling afge-
stemd en effectief handelen van alle instanties die een 
rol hebben in de handhaving van het omgevingsrecht. 
Om dat doel te bewerkstelligen bevat de LHS een stap-
penplan om tot een passende interventie te komen. On-
derdeel van dit stappenplan is een interventiematrix. De 
handhaver bepaalt in welk segment van de interventie-
matrix hij de bevinding positioneert door het beoordelen 
van de gevolgen voor milieu, natuur, water, veiligheid, 
gezondheid en/of maatschappelijke relevantie en het ty-
peren van de normadressaat. Vervolgens wordt rekening 
gehouden met verzwarende of verlichtende omstan-
digheden, waarna bepaald wordt of overleg tussen het 
bestuur en het openbaar ministerie aangewezen is. Ten 
slotte wordt aan de hand van de interventiematrix de in-
terventie bepaald. Naar het oordeel van het hof leent de 
LHS zich er, gelet op het bovenstaande, naar zijn inhoud 
en strekking niet toe om jegens betrokkenen als rechts-
regels te worden toegepast. Het hof beschouwt de LHS 
niet als recht in de zin van artikel 79 Wet RO”.

De advocaat van verdachte had aangevoerd dat de LHS een 
vervolgingsrichtlijn is die moet worden beschouwd als 
“recht” in de zin van artikel 79, eerste lid, aanhef en on-
der sub b, Wet RO. Deze richtlijn bevat volgens hem door 
het OM zelf vastgestelde en behoorlijk bekendgemaakte 
regels omtrent de vervolging van strafbare feiten van om-
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gevingsrechtelijke aard. Het beleid betreft weliswaar geen 
algemeen verbindende voorschriften, omdat zij niet krach-
tens enige wetgevende bevoegdheid zijn gegeven, maar dat 
laat volgens de advocaat onverlet dat het OM op grond van 
beginselen van behoorlijke procesorde wel gehouden is dit 
beleid in acht te nemen en na te leven. Het beleid leent zich 
naar zijn inhoud en strekking ertoe om tegenover betrok-
kenen als rechtsregels te worden toegepast. Sinds HR juni 
1990, ECLI:NL:HR:1990:ZC8556, NJ 1991/119 wordt een ver-
volgingsrichtlijn als ‘recht’ in de zin van artikel 79 RO aan-
gemerkt.
Bij het gerechtshof had de advocaat-generaal daartegenover 
gesteld dat de LHS geen Aanwijzing is als bedoeld in artikel 
130, zesde lid (thans vierde lid), van de Wet RO. Publicatie 
van de LHS vanuit het OM had niet plaats gevonden. Wel had 
publicatie van de LHS vanuit diverse bestuurlijke instanties 
plaatsgevonden met instemming van het OM, onder meer 
via de website “Kenniscentrum Infomil” van het Ministerie 
van Infrastructuur en Waterstaat.
PG J. Silvis was het daarmee eens (ECLI:NL:PHR:2019:1326): 

“Blijkens de tekst van de LHS betreft het document vooral 
een afwegingsinstrument voor uitvoerders. De LHS is als 
zodanig gericht aan de uitvoerders. Aan de hand van een 
daarin opgenomen stappenplan, waartoe een interven-
tiematrix behoort, kan worden gekomen tot onderling 
afgestemd en effectief handelen van de verschillende be-
trokken instanties. Aldus kan niet gezegd worden dat het 
hier gaat om regels die zich naar hun inhoud en strekking 
zich ertoe lenen jegens de bij de desbetreffende regeling 
betrokkenen als rechtsregels te worden toegepast. Nu 
de LHS evenmin kan worden aangemerkt als een Aan-
wijzing zoals bedoeld in artikel 130 lid 6 Wet RO en het 
openbaar ministerie niet zelfstandig tot publicatie van 
de LHS is overgegaan” 

is het oordeel van het hof dat de LHS geen recht vormt in de 
zin van artikel 79 RO naar zijn mening juist.
Voor een beter begrip van het arrest van 20 maart 2020 in 
het licht van HR 19 juni 1990 (Richtlijn OM Belastingdienst) 
is het goed vast te stellen wat de inhoud van de LHS en de 
Richtlijn is. De LHS beoogt onderlinge afstemming 

“en effectief handelen van alle instanties die een rol heb-
ben in de handhaving van het omgevingsrecht, waaron-
der het maken van afspraken over de afstemming van 
landelijke en regionale prioriteiten en het zo effectief 
mogelijk bestuurs- en/of strafrechtelijk aanpakken er-
van. (…) De onderhavige landelijke handhavingsstrategie 
is primair uitgewerkt (…) in de vorm van een instrument 
voor alle overheden om eenduidig te interveniëren naar 
aanleiding van tijdens het toezicht gedane bevindingen. 
(…) Handhavingsinstanties moeten op grond van het Be-
sluit omgevingsrecht (Bor) een nalevingsstrategie heb-
ben, bevattende een toezicht-, sanctie- en gedoogstra-
tegie. De landelijke handhavingsstrategie ondersteunt 
dit, door één lijn te brengen in hoe instanties reageren 
op tijdens het toezicht gedane bevindingen. (…) De lan-

delijke handhavingsstrategie is een landelijk geldend 
afwegingsinstrument dat iedereen volgt om van bevin-
ding naar interventie te komen. Dit onderstreept dat de 
landelijke handhavingsstrategie vooral een instrument 
is voor uitvoerders. (…) Bepalen of overleg van het be-
stuur met politie en OM, dan wel van politie en OM met 
het bestuur, over de toepassing van het bestuurs- en/of 
strafrecht geïndiceerd is. De handhaver bepaalt of over-
leg over de toepassing van het bestuurs- en/of strafrecht 
geïndiceerd is op basis van de beoordeling van de bevin-
ding met de interventiematrix (stap 1) en de afweging 
van verzwarende aspecten (stap 2). Dit overleg beoogt 
een weloverwogen inzet van het bestuursrecht, het be-
stuurs- én strafrecht of alleen het strafrecht. Dit overleg 
is derhalve tweerichtingsverkeer: bestuursrechtelijke 
handhavers zoeken indien noodzakelijk het overleg op 
met politie en OM en omgekeerd.” 

De preambule van de LHS van 14 maart 2018 houdt onder 
meer in: 

‘De interventiematrix van de landelijke handhavings-
strategie helpt handhavers ten eerste bij het typeren 
van de ernst van de bevinding in combinatie met het ge-
drag van de overtreders. De interventiematrix geeft ten 
tweede houvast bij het bepalen van de (combinatie van) 
interventie(s) die in de betreffende situatie passend is. 
Niettemin vereist het gebruik van de interventiematrix 
professionaliteit en vakmanschap, die daarom als uit-
gangspunten in de landelijke handhavingsstrategie zijn 
opgenomen. Uitwisseling van kennis, leerervaringen en 
beste praktijken tussen handhavingsinstanties is nodig 
om ervoor te zorgen dat de landelijke handhavingsstra-
tegie gaat leven en op dezelfde manier wordt gebruikt.’

De in het arrest van 19 juni 1990 aan de orde zijnde Richt-
lijn OM Belastingdienst hield kort gezegd het volgende in. 
‘In beginsel zal elke zaak voor strafrechtelijke vervolging in 
aanmerking komen indien de te weinig geheven belasting 
en/of premie gedurende de onderzoeksperiode (die door 
het geregelde overleg kan worden bepaald) ca. ƒ 50 000 of 
meer bedraagt’. (…) “De te weinig geheven belasting/premie 
beneden het richtbedrag van ƒ 50 000 (…) zal door de be-
lastingdienst intern dienen te worden afgedaan.” De nadere 
uitwerking van deze hoofdlijn hield daarnaast in dat in “een 
aantal gevallen van fiscaal delictueus gedrag aanleiding kan 
bestaan om af te wijken van de hierboven gegeven uitgangs-
punten voor het strafvorderingsbeleid.” Deze Richtlijn was 
door de Procureurs-Generaal bij de Gerechtshoven vastge-
steld en bekendgemaakt. De Hoge Raad stelde in dat arrest 
vast dat de Richtlijn door de Procureurs-Generaal bij de 
gerechtshoven was vastgesteld en dat deze behoorlijk was 
bekend gemaakt. Hij oordeelde in dat arrest dat de Richtlijn 
regels inhield voor “de uitoefening van het beleid van het 
OM, die weliswaar niet kunnen gelden als algemeen verbin-
dende voorschriften omdat zij niet krachtens enige wetge-
vende bevoegdheid zijn gegeven, maar die het OM wel op 
grond van beginselen van behoorlijke procesorde binden, en 
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die zich naar hun inhoud en strekking ertoe lenen jegens 
betrokkenen als rechtsregels te worden toegepast”.
Vergelijking van deze twee beleidsstukken leert dat de 
Richtlijn OM Belastingdienst veel concreter van inhoud is 
dan de LHS door als hoofdlijn strikt te onderscheiden tussen 
strafrechtelijke of bestuursrechtelijke handhaving bij een 
bedrag van fl. 50.000,-, onder handhaving van een afwij-
kingsmogelijkheid bij delicieus gedrag, waar de LHS werkt 
met een veel flexibeler afdoeningsmatrix. Het is aanneme-
lijk dat dit de Hoge Raad heeft doen oordelen dat de LHS zich 
naar inhoud en strekking niet leent jegens als rechtsregel te 
worden toegepast. Verder is nog een verschil dat de Richt-
lijn is vastgesteld en behoorlijk gepubliceerd door het Colle-
ge van procureurs-generaal en de LHS niet. Maar bepalend 
mag dat niet zijn geweest. Het LHS is immers vastgesteld 
door overheidsinstanties - het Interprovinciaal Overleg en 
het OM - en is ook met instemming van het OM bekendge-
maakt.

3.4 Buitenwettelijk begunstigend beleid 
De CRvB heeft op 28 november 2019 drie uitspraken ge-
daan over de kwalificatie van een zogenaamde Coulancere-
geling (CRvB 28 november 2019, ECLI:NL:CRVB:2019:3820, 
ECLI:NL:CRVB:2019:3825 en ECLI:NL:CRVB:2019:3829). 
In de zaken ging het om politieambtenaren die tot de in-
voering van het Landelijk Functiegebouw Nationale Politie 
(LFNP) werkzaam zijn geweest bij de Politieacademie. Als 
gevolg van deze invoering zijn zij met ingang van 1 januari 
2012 overgegaan naar de LFNP-functie van docent B of C. 
De korpsleiding heeft op 3 januari 2017, onder meer, beslo-
ten om medewerkers die per 1 juli 2016 worden geplaatst 
in de nieuwe LFNP-functie van Operationeel Begeleider, 
onder voorwaarden, direct één of meer Onvermijdelijk Ver-
zwarende Werkomstandigheden (OVW)-periodieken toe 
te kennen. Dit besluit is de Coulanceregeling. De korpschef 
van politie heeft vervolgens de voornoemde ambtenaren 
met terugwerkende kracht tot 1 januari 2017 geplaatst in 
de functie van Operationeel Begeleider B. Omdat de werk-
zaamheden van deze functie ook betrekking hebben op 
de uitvoering van de executieve politietaak met OVW ko-
men zij met ingang van 1 januari 2017 in aanmerking voor 
OVW-periodieken. De korpschef van politie heeft vervol-
gens bij besluit van 24 augustus 2017 deze ambtenaren 
een compensatie toegekend. De procedure over dit besluit 
heeft geleid tot de voornoemde uitspraken van de CRvB. 
De rechtbank heeft in deze procedure de Coulanceregeling 
aangemerkt als buitenwettelijk begunstigend beleid, om-
dat de Coulanceregeling geen grondslag vindt in enig wet-
telijk voorschrift. Dit betekent dat de aanwezigheid van dit 
beleid als gegeven wordt beschouwd. Er wordt dan alleen 
getoetst of het beleid op een consistente wijze wordt toe-
gepast. Vragen of het beleid de grenzen van een redelijke 
beleidsbepaling te buiten gaat, of het beleid onredelijk is, 
dan wel of sprake is van bijzondere omstandigheden in de 
zin van artikel 4:84 van de Awb zijn daarom niet aan de 
orde (Vergelijk CRvB 7 mei 2019, ECLI:NL:CRVB:2019:1545, 
JWWB 2019/144, r.o 4.3).

De ambtenaren zijn het hier niet mee eens en hebben in ho-
ger beroep betoogd dat dit oordeel van de rechtbank onjuist 
is. Volgens hen is de Coulanceregeling gebaseerd op artikel 
17, eerste lid, van het Besluit bezoldiging politie (Bbp). In dat 
artikel is bepaald dat aan een politieambtenaar een toelage 
kan worden toegekend, als aan bepaalde voorwaarden is 
voldaan (Zie CRvB 14 maart 2019, ECLI:NL:CRVB:2019:908 
voor een voorbeeld van een procedure over die bepaling). 
Als dit betoog wordt gevolgd, heeft de Coulanceregeling een 
wettelijke grondslag, waardoor het oordeel van de recht-
bank onjuist is. Dit zal vervolgens leiden tot een minder 
marginale toetsing van de Coulanceregeling. Volgens de 
CRvB biedt de tekst van de Coulanceregeling echter geen en-
kel aanknopingspunt voor het betoog van de ambtenaren. 
De Coulanceregeling is dus buitenwettelijk begunstigend 
beleid.

4. Varia

4.1 Aanvraag
Een aanvraag is een verzoek van een belanghebbende 
om een besluit te nemen. Dan moet enigszins duidelijk 
zijn, welk besluit gevraagd wordt. ABRvS 4 maart 2020, 
ECLI:NL:RVS:2020:671, stelt de formulering van een verzoek 
om handhaving centraal. De uitspraak draaide om de reac-
tie van een korpschef, waarin werd gereageerd op een ver-
zoek van appellant om de maximaal toegestane snelheden 
ter hoogte van zijn woning te handhaven en gehandhaafd 
te houden.
De Afdeling overweegt dat er in dit geval helemaal geen 
sprake kan zijn van een besluit in de zin van artikel 1:3 van 
de Awb, omdat het verzoek van appellant erop neerkomt 
dat hij de naleving van de maximumsnelheid wil afdwin-
gen. In het verzoek is niet gewezen op concrete overtre-
dingen, noch zijn er concrete overtreders genoemd. Mede 
gelet op het feit dat appellant desgevraagd ter zitting heeft 
aangegeven dat hij wil dat er of meer snelheidscontroles 
worden verricht, door de inzet van meer politiepersoneel 
of door de inzet van technische apparatuur, dan wel dat de 
snelheidszone wordt afgeschaft, komt zijn verzoek er in de 
kern op neer dat hij de korpschef heeft verzocht tot het ver-
richten van feitelijke handelingen. De Afdeling is dan ook 
van oordeel dat een dergelijk verzoek, mede gelet op de af-
wezigheid van concrete overtredingen en overtreders, niet 
kan worden opgevat als een verzoek om een besluit tot het 
opleggen van een bestuurlijke sanctie te nemen, zodat de 
reactie daarop niet als besluit als bedoeld in artikel 1:3 van 
de Awb kan worden aangemerkt.

Voor de aanvraag kan verder de onder punt 1.5.6 van deze 
kroniek aangehaalde uitspraak ABRvS 19 februari 2020, 
ECLI:NL:RVS:2020:524 in herinnering gebracht worden. 
De Afdeling interpreteerde een verzoek zo, dat daarin een 
aanvraag tot het nemen van een besluit had moeten wor-
den gelezen. Gelet op de aard en strekking van dit verzoek, 
hetgeen onder meer blijkt uit de bewoordingen, waarbij 
niet alleen wordt gesproken over een verzoek om wijziging 
van het saneringsplan maar uitdrukkelijk om de instem-

T2b_NTB_2005_bw_V04.indd   262T2b_NTB_2005_bw_V04.indd   262 5/13/2020   6:15:31 PM5/13/2020   6:15:31 PM



263Afl. 5 - mei 2020NTB  2020/101

Kroniek BESTUURSHANDELINGEN

ming van het college is gevraagd, gaat het hier niet om een 
melding in de zin van artikel 39, vierde lid, van de Wet bo-
dembescherming, maar had het college dit verzoek moeten 
aanmerken als het indienen van een wijziging van het sa-
neringsplan die valt onder de werking van artikel 39, eerste 
lid, van de Wbb, waarbij de wijziging de instemming van 
het college behoeft als bedoeld in artikel 39, tweede lid, van 
de Wbb. Deze uitleg van een verzoek om wijziging van het 
saneringsplan, waarbij uitdrukkelijk wordt gevraagd om de 
instemming van het bevoegd gezag, is wenselijk vanuit een 
oogpunt van rechtsbescherming, aldus de Afdeling.

Ook ABRvS 4 december 2019, ECLI:NL:RVS:2019:4084, AB 
2020/54, m.nt. P.J. Stolk toont het belang van juiste interpre-
tatie van een verzoek. Aan de orde was de vraag of een ver-
zoek om opheffing van geheimhouding op grond van artikel 
55 lid 1 Provinciewet mede moest worden gezien als Wob-
verzoek. De Afdeling vond van wel. De Afdeling herinnerde 
aan ABRvS 8 mei 2019, ECLI:NL:RVS:2019:1479, waarin is 
overwogen dat artikel 55 van de Gemeentewet moet wor-
den aangemerkt als een uitputtende regeling inzake open-
baarmaking en geheimhouding, die als bijzondere regeling 
voorrang heeft boven de Wob. Hetzelfde geldt voor artikel 
55 van de Provinciewet, dat een vergelijkbare regeling kent. 
Een verzoek om openbaarmaking van documenten ten aan-
zien waarvan krachtens de Provinciewet geheimhouding is 
opgelegd moet altijd ook worden opgevat als verzoek om 
opheffing van die geheimhouding. De vraag was, of een 
Wob-verzoek was ingediend. Dat was het geval. Appellant 
had in zijn verzoek de Wob genoemd. Het college heeft dit 
verzoek ook als Wob-verzoek opgevat en zo behandeld. Ver-
der had appellant meermaals gesteld dat het in het belang 
van het publiek is om te controleren of de overdracht van 
milieurechten in overeenstemming is met de Wet natuur-
bescherming en het Europese natuurbeschermingsrecht. 
Met zijn verzoek beoogt appellant dus openbaarheid voor 
eenieder en is het niet alleen zijn bedoeling, zoals het col-
lege stelt, om de gevraagde overeenkomst in geschillen te 
gebruiken.

In dezelfde richting tenslotte gaat ABRvS 4 maart 2020, 
ECLI:NL:RVS:2020:668, AB 2020/145, m.nt. P.J. Stolk. Een 
vennootschap had bij brief verzocht om op grond van de 
Wob alle documenten vanaf 1 januari 2015 openbaar te ma-
ken die zien op de subsidierelatie tussen de gemeente ener-
zijds en een aantal stichtingen anderzijds. Het college rea-
geerde dat het verzoek niet zal worden behandeld, omdat 
het niet als Wob-verzoek kan worden aangemerkt. Volgens 
het college is het verzoek niet gedaan met het oog op open-
baarmaking van informatie voor eenieder, maar met het 
oog op het verkrijgen van informatie ten behoeve van een 
lopende civielrechtelijke procedure tegen de gemeente, en 
kan de vennootschap de door haar gewenste informatie in 
die procedure verkrijgen op grond van de artikelen 85, 111, 
128, 162 en 843a van het Wetboek van Burgerlijke Rechts-
vordering. Dat ging bij de Afdeling niet op. De vennootschap 
had in haar brief verwezen naar de Wob, heeft steeds be-
nadrukt dat het haar om openbaarmaking voor eenieder te 

doen is en heeft een verband met de civielrechtelijke pro-
cedure ontkend. De omstandigheid dat de vennootschap 
de gevraagde informatie mogelijk ook in het kader van de 
civielrechtelijke procedure zou kunnen gebruiken, is niet 
bepalend voor het antwoord op de vraag of sprake is van 
een Wob-verzoek, aldus de Afdeling onder verwijzing naar 
de hierboven besproken Afdelingsuitspraak van 4 december 
2019.

5. Meerzijdige (rechts)handelingen

CRvB 29 januari 2020, ECLI:NL:CRVB:2020:190 handelde 
onder meer over een brief met een mededeling van het CAK 
aan appellant dat hij geen gevolg heeft gegeven aan de last 
een zorgverzekering af te sluiten en dat CAK namens hem 
een zorgverzekering bij VGZ Zorgverzekeraar N.V. heeft af-
gesloten. Daarbij heeft CAK vermeld dat appellant met in-
gang van die datum een bestuursrechtelijke premie moet 
betalen van € 127,50 per maand. Onder verwijzing naar 
CRvB 10 mei 2017, ECLI:NL:CRVB:2017:1712, oordeelt de 
Raad dat het door CAK namens appellant afsluiten van een 
zorgverzekering geen besluit is in de zin van de Awb. Dat 
dit voor appellant financiële gevolgen heeft, maakt dat niet 
anders.

Subsidieuitvoeringsovereenkomsten als bedoeld in ar-
tikel 4:36 Awb komen in de jurisprudentie weinig voor. 
Een voorbeeld is Hof ‘s-Hertogenbosch 31 maart 2020, 
ECLI:NL:GHSHE:2020:1132. Het Hof kwam te staan voor 
vragen naar het rechtskarakter van een overeenkomst en 
de verhouding tot een eerdere subsidieverleningsbeschik-
king. Het hof duidde de overeenkomst aan als een koop-
overeenkomst als bedoeld in artikel 7:1 BW, maar verloor 
niet uit het oog dat de overeenkomst ook een overeenkomst 
ter uitvoering van een beschikking tot subsidieverlening 
was. Het Hof achtte zich gebonden aan het oordeel van de 
Afdeling over de onderliggende beschikking. Het hof oor-
deelt echter over een ander geschilpunt, namelijk of de 
Provincie de koopovereenkomst is nagekomen door een 
lager bedrag aan te betalen dan de kooprijs die in die koop-
overeenkomst is opgenomen. Het hof is bij de beoordeling 
daarvan niet gebonden aan de inhoudelijke overwegingen 
van de Afdeling. Het Hof verwees daarvoor naar HR 17 mei 
2019, ECLI:NL:HR:2019:738, verder onder meer te vinden als 
AB 2019/418, m.nt. A.H.J. Hofman en G.A. van der Veen.
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