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Voorwoord 

 
 
Deze scriptie is geschreven ter afsluiting van de opleiding HBO Rechten aan de Haagse 
Hogeschool te Den Haag. 
 
Mijn interesse in dit onderwerp is gewekt tijdens het werk wat ik gedaan heb voor mijn Lap-
plaats bij de Gemeente Schiedam. Hier heb ik mij in de bijna twee jaar dat ik er gewerkt heb 
veel verschillende taken uitgevoerd. Een van mijn taken was het verlenen van 
kapvergunningen. Vaak was het de vraag als er een bezwaar binnenkwam, wie is er nu 
eigenlijk belanghebbende bij de vergunning. Toen per 1 oktober 2010 de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht inwerking trad, werd de interesse voor het 
belanghebbendebegrip steeds groter. Voor mij kwam toen de vraag. Hoe kan ik een 
onderzoeksvraag met voldoende afbakening genereren uit het onderwerp? Hiervoor wil ik de 
heer Munneke bedanken. Uit de gesprekken die zijn gevoerd, kwam een voor mij interessant 
en afgebakend onderwerp.   
 
Het schrijven van deze scriptie heb ik als een leuke, leerzame maar stressvolle tijd ervaren. 
Graag wil ik van deze gelegenheid gebruik maken om een aantal mensen te bedanken. 
 
Ten eerste wil ik mijn scriptiebegeleider, de heer Munneke bedanken. Hij heeft mij geholpen 
met goede ideeën en tips om de scriptie naar een hoger plan te tillen. Hij zei: je moet er een 
spannend verhaal van maken. Ik heb geprobeerd alle tips en trucs te verwerken in de 
scriptie, zodat het een lopend verhaal wordt.   
 
Vervolgens wil ik mijn ouders bedanken voor hun hulp en steun tijdens mijn gehele studie.  
Het bekijken van mijn scriptie en het aanreiken van tips waren erg handig en fijn. 
 
Ook wil ik alle collega’s van de Afdeling Vergunning, Handhaving en Geo-informatie van de 
gemeente Schiedam bedanken. In het bijzonder Annet Wubben. Zij was altijd in voor een 
goed, inhoudelijk gesprek over het onderwerp. Dit heeft mij erg geholpen. 
 
Tot slot wil ik iedereen die mij ook maar op enige wijze heeft bijgestaan bij het schrijven van 
deze scriptie heel hartelijk bedanken. 
 
 
Fabian Tijhof 
Hellevoetsluis, juni 2011 
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De inperking van beroepsgerechtigden en beroepsmogelijkheden in het 
omgevingsrecht 

 

1. Aanleiding van het onderzoek 

 
Aanleiding van het onderzoek is het begrip belanghebbende in de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht (Wabo)  
In het oorspronkelijke wetsontwerp van de Wabo stond dat een ieder tegen een besluit in 
de zin van de Wabo een rechtsmiddel mocht instellen. Door amendementen in de 
Tweede Kamer is dit echter verandert.1 
In de uiteindelijke versie van het wetsontwerp is dit veranderd in: alleen 
belanghebbenden mogen een rechtsmiddel instellen.  
Als voorbeeld noem ik een omgevingsvergunning met de activiteit bouwen. Het 
realiseren van een appartementencomplex heeft een andere kring belanghebbenden, 
dan een bouwvergunning voor een kolencentrale. De kring van belanghebbende bij het 
verlenen van een milieuvergunning is groter en betreft meer personen, dan het realiseren 
van een appartementencomplex. In de Wabo wordt over de reikwijdte van het 
belanghebbende begrip niet veel gezegd. De enige plaats waar de wetgever een mening 
geeft over het belanghebbende begrip en het relativiteitsvereiste is in de crisis- en 
herstelwet.  

In 2005 is de zogenaamde actio popularis afgeschaft. Het beroepsrecht voor een 
ieder. De actio popularis houdt in dat iedereen die het niet eens is met een besluit van 
het openbaar gezag zich tot een rechter kan wenden. In de huidige situatie kan enkel een 
belanghebbende nog een rechtsmiddel aanwenden tegen een besluit van het openbaar 
gezag. Het doel van de afschaffing is geformuleerd in de Memorie van toelichting van de 
aanpassingswet openbare uniforme voorbereidingsprocedure Awb.2 Het doel is, dat 
hiermee uitvoering wordt gegeven aan het streven om de hoofdregel van het 
bestuursrecht (alleen beroep door een belanghebbende) breed van toepassing te laten 
zijn.  

In art 2:1 Awb staat wanneer iemand kan worden aangemerkt als belanghebbende. 
Een belanghebbende is, degene wiens belang rechtstreeks bij het besluit is betrokken. 
Naar vaste jurisprudentie is het voldoende om als belanghebbende te worden 
aangemerkt, wanneer het belang als feitelijk gevolg van het bestreden besluit wordt 
getroffen. De overheid wil procedures versnellen en versoepelen. Dit probeert ze te 
bereiken door de groep personen die beroep aan mogen tekenen oftewel de 
beroepsgerechtigde in te perken. Ook de beroepsmogelijkheden worden door nieuwe 
wetgeving ingeperkt. Een van de manieren om dit te bereiken is het invoeren van een 
relativiteitsvereiste in het bestuursrecht. Op deze term zal ik later verder ingaan. 

In de huidige situatie moet de persoon die als belanghebbende wordt aangemerkt 
door een feitelijk gevolg rechtstreeks zijn getroffen door het besluit. Een andere vraag die 
dan gesteld kan worden is, waar het bij een rechtstreeks belang om moet gaan?  
Moet de betreffende regeling de belangen van die (rechts) persoon beogen te 
beschermen? Dit zijn de vragen die horen bij het relativiteitsvereiste. Het 
relativiteitsvereiste bestaat al in het privaatrecht. Maar kan het ook zijn intrede doen in 
het bestuursrecht?   

                                                 
1
 Tweede Kamer, vergaderjaar 2007–2008, 30 844, nr. 16 

2
 Aanpassingswet uniforme openbare voorbereidingsprocedure Awb; Memorie van toelichting (211 kB)  16-02-

2004 | Kamerstuk 29421 nr. 3 | Tweede Kamer  



5 

 

In de zin van het relativiteitsvereiste zou men nog slechts kunnen klagen over de 
beweerdelijke schending van rechtsnormen die zijn belang beogen te beschermen.3  

In de rechtsliteratuur is er nu een discussie over deze vraag. Verschillende 
rechtsgeleerden zijn van mening dat het relativiteitsvereiste leidt tot oneigenlijk gebruik 
van de rechtsbescherming. Bijvoorbeeld, Prof. mr. B.W.N. de Waard4 is een 
tegenstander van een relativiteitsvereiste in het bestuursrecht. Hij denkt dat er veel 
onduidelijkheid zal ontstaan over de vraag wat de desbetreffende normen nu eigenlijk 
hebben beoogd. Hij denkt dat er een subjectivering van het bestuursrecht gaat 
plaatsvinden. Ook stelt hij de vraag: welke bedoelingen van welke wetgever moeten dan 
beoordeeld worden: alleen die van de wetgever in formele zin of ook de bedoelingen van 
lagere wetgevers? 
In de Memorie van toelichting op de Aanpassingswet uniforme openbare 
voorbereidingsprocedure Awb zegt de wetgever dat de afschaffing van de actio popularis 
niet in de eerste plaats is gelegen in het terugdringen van het beroep bij de 
bestuursrechter. De regering wil het onnodige beroep terugdringen. Zij vindt dat het 
moeilijk te aanvaarden is dat wettelijke rechtsbeschermingsprocedures voorzien in 
mogelijkheden om tegen een overheidsbesluit te procederen zonder dat de 
procederende partij een belang heeft dat rechtstreeks bij dat besluit is betrokken. Zij vindt 
dat de basisregel die toegang tot de rechter geeft enkel geldt voor belanghebbenden.  
De regering zoekt hiervoor bevestiging in de literatuur.  
 

1.1.  Doelstellingen van het onderzoek 

 
In het onderzoek wil ik gebruik maken van de literatuur waarbij wordt gesproken over de 
voordelen en de nadelen van een beperking van beroepsgerechtigden en beroeps- 
mogelijkheden in het Nederlands bestuursrecht. Tevens wil ik kijken naar de ontwikkeling 
van de jurisprudentie en de wellicht verschillende meningen van rechtsgeleerden op het 
gebied van het belanghebbende begrip in het omgevingsrecht. 
 
De doelstelling van deze scriptie is om te komen tot een beantwoording van de volgende 
probleemstelling: 
 
Wat is het effect van inperking van beroepsgerechtigden en beroepsmogelijkheden 
voor de door de regering beoogde versnelling van procedures in het 
omgevingsrecht? 
 

1.2. Gebruikte methoden 

 

1. Moet het begrip belanghebbende gezien worden over de gehele aanvraag van een 
omgevingsvergunning, of moet het per aparte activiteit bekeken worden? 

2. Wanneer kan iemand worden aangemerkt als derde belanghebbende bij een 
omgevingsvergunning? 

3. Wat moeten belangenorganisaties in de statuten opnemen om belanghebbende te 
zijn in het omgevingsrecht? 

4. Kan een gemeente als belanghebbende worden aangemerkt teneinde zij in beroep 
gaat tegen een besluit van de rijksoverheid?  

5. Het relativiteitsvereiste is ingevoerd. Wat is de uitleg van de rechtspraak en   
geleerden over de invulling van het relativiteitsvereiste in het omgevingsrecht? 

                                                 
3
 Prof.mr. P.J.J. van Buuren, T.C. Borman e.a, (2009). Tekst & Commentaar: Algemene Wet Bestuursrecht. 

Deventer: Kluwer.  
4
 Prof. mr. B.W.N. de Waard, 'Relativiteit en rechtsbescherming', NTB 2007, 2. 
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2. Inleiding  

 
De vraag waar ik in de scriptie een antwoord op wil geven is: 

- Wat betekent de koppeling van verschillende toestemmingen in de Wabo voor de 
toegang tot de rechter in het nieuw geïntroduceerde omgevingsrecht? 

 
Na meerdere malen uitstellen is de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht op 1 oktober 
2010 inwerking getreden. Met de inwerkingtreding van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht zijn 25 losse vergunningen samengevoegd tot één nieuwe vergunning. De 
omgevingsvergunning genaamd.  
Deze losse vergunningen worden door de inwerkingtreding van de Wabo aparte 
toestemmingen genoemd. Per aangevraagde activiteit wordt er een toestemming verleend. 
Deze toestemmingen vormen samen de omgevingsvergunning.  

Een van de deelvragen die ik wil beantwoorden is, wie is belanghebbende bij welk 
deel van de omgevingsvergunning? Is degene die bezwaar en beroep aantekent tegen de 
vergunning bij elk onderdeel van de vergunning belanghebbende? Of is hij enkel 
belanghebbende bij het deel waar hij bezwaar of beroep tegen heeft aangetekend?  

Voorafgaand aan de invoering is er veel discussie geweest over onder meer de vraag 
of de mogelijkheid om de groep van beroepsgerechtigden in te perken en hun 
beroepsmogelijkheden te verkleinen om op deze manier procedures te versnellen.   
Dit inperken is onder meer geprobeerd met het invoeren van een relativiteitsvereiste in de 
Crisis- en herstelwet. Hiermee is voor het eerst in het Nederlandse bestuursrecht een 
relativiteitsvereiste geïntroduceerd. In het burgerlijk procesrecht bestaat er al een 
relativiteitsvereiste sinds 19285. Dit is door de Hoge Raad in 1928 voor het eerst aanvaard.6 
Dit is na de jurisprudentie van 25 mei 1928 in artikel 6:163 BW opgenomen. 

In het Bestuursrecht komt het er op neer dat er een drempel wordt gevormd om een 
zaak voor de rechter te brengen. Er kan dan geen beroep worden ingesteld als de 
betreffende norm niet strekt tot bescherming van degene die hem inroept. Dit is een regel die 
in afwijking is met artikel 1:8 Algemene wet bestuursrecht. Hierin staat de algemene regel 
om tegen een besluit van een bestuursorgaan in beroep te gaan.  
Ook in het wetsvoorstel van de Wet aanpassing bestuursprocesrecht staat een soortgelijk 
relativiteitsvereiste. De vraag is niet meer of er een vorm van relativiteit wordt ingevoerd. Ook 
niet wanneer. Maar op welke manier dit wordt uitgelegd.  
 
De beperking van de toegang tot de rechter uit de Crisis- en herstelwet: 
In afwijking van artikel 8:1, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht kan een niet tot de centrale 
overheid behorende rechtspersoon die krachtens publiekrecht is ingesteld of een niet tot de centrale 
overheid behorend bestuursorgaan geen beroep instellen tegen een besluit, indien dat besluit niet is 
gericht tot die rechtspersoon of tot een orgaan van die rechtspersoon, onderscheidenlijk tot dat 
bestuursorgaan of tot de rechtspersoon waartoe dat bestuursorgaan behoort. 

 
Het is de vraag hoe de rechtspraak zich gaat ontwikkelen met betrekking tot dit onderwerp. 
Vanuit de wetgever is nu duidelijk aangegeven dat een relativiteitsvereiste in het 
bestuursrecht een gewilde ontwikkeling is. Dit is uitgevoerd in de Crisis- en herstelwet en 
een soortgelijke beperking staat in het wetsvoorstel Aanpassing bestuursprocesrecht.  
Een argument om ook een beperking in de Algemene wet bestuursrecht op te nemen is, dat 
er oneigenlijk gebruik wordt gemaakt van beroepsprocedures. Het ontbreken van een 
relativiteitsvereiste doet zich volgens de Memorie van toelichting bij de rechtbanken bij 1 op 
de 250 zaken en bij de Afdeling bestuursrechtspraak bij 1 op de 15 zaken voor. 
 De wetgever heeft zich onder andere tot doel gesteld, de handhaving van de huidige 
rechtsbescherming. Dit betekent dat de hoofdstukken 6 tot en met 8 van de Awb in 

                                                 
5
 HR 25 mei 1928, NJ 1928, 1688 

6
 Hoge Raad 25 mei 1928, NJ 1928, p. 1688 (Merchant d’Ansembourg/Staat der Nederlanden) 
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algemene zin van toepassing zijn op het bezwaar en beroep tegen een beschikking op grond 
van de Wabo. 
In het omgevingsrecht zijn er de laatste tijd veel grote veranderingen geweest. Hierdoor is 
het nieuwe omgevingsrecht een relatief nieuw begrip. Er zijn door de komst van de Wet 
algemene bepalingen omgevingsrecht veel veranderingen doorgevoerd in andere wetten. Zo 
zijn onder meer de Woningwet, Monumentenwet 1988, Wet ruimtelijke ordening en de Wet 
milieubeheer gewijzigd. Ik wil in deze scriptie gaan onderzoeken wat het effect is van 
inperking van beroepsgerechtigden en beroepsmogelijkheden voor de door de regering 
beoogde versnelling van procedures in het omgevingsrecht? 
  
 

3. Doel van de Wabo in begrippen 

 
Doelstelling van het Bestuursprocesrecht 
Historisch gezien, was de eerste doelstelling van het stelsel van het bestuursrechtspraak het 
handhaven van het objectieve publiekrecht. De primaire taak van de bestuursrechter moest 
niet worden gezocht in het beslechten van geschillen tussen partijen, schending van 
subjectieve rechten of afdwingen van juridische verplichtingen. Maar in het handhaven van 
het objectieve recht. Dit was de door de regering in de Memorie van toelichting7 opgenomen 
doelstelling. In de literatuur is in de jaren 80 afstand genomen van het tot dan toe alleen 
geaccentueerde toezichtfunctie van de administratieve rechter. De primaire functie van het 
bestuursrecht is meer gezocht in het bieden van individuele rechtsbescherming8 
Met de ontwikkeling van de Algemene wet bestuursrecht heeft de wetgever deze lijn 
gevolgd9. De wetgever vindt dat het bestuursprocesrecht een adequaat kader moet bieden 
voor het bindend beslechten van een rechtsgeschil in de verhouding tussen burger en 
overheid. Bij het maken van de Awb heeft de wetgever duidelijk een keuze gemaakt voor 
individuele rechtsbescherming als primaire doelstelling van bestuursrechtspraak. 
 
Het begrip ‘Besluit’  
Een besluit betekende voor de inwerkingtreding van de Algemene wet bestuursrecht (Awb): 
‘na enige overweging genomen beslissing’. Dit soort besluiten werden niet enkel door 
bestuursorganen genomen, maar ook door natuurlijke personen en rechtspersonen.  
Om misverstanden te voorkomen over de betekenis van het begrip is gekozen om dit begrip 
uitsluitend in de zin van artikel 1:3 Awb te gebruiken. Voor de overige gevallen wordt 
‘beslissing’ gebruikt. Het woord beslissing wordt in de Awb vaak gebruikt in neutrale 
betekenis.10 In artikel 1:3 Awb staat wat de betekenis in de huidige tijd is van het begrip. 
Onder besluit kan worden ‘verstaan’: een schriftelijke beslissing van een bestuursorgaan, 
inhoudende een publiekrechterlijke rechtshandeling. De handeling van het bestuursorgaan 
moet gericht zijn op een rechtsgevolg. Dit artikel heeft vier elementen waaraan voldaan moet 
worden voordat iets als een besluit kan worden aangemerkt. Het moet gaan om een 
rechtshandeling, van publiekrechterlijke aard, afkomstig van een bestuursorgaan en 
schriftelijk.  

Publiekrechtelijk houdt in, dat de bevoegdheid om een rechtshandeling te verrichten 
voortkomt uit een wettelijk voorschrift. In de Memorie van toelichting op de Algemene wet 
bestuursrecht11 staat dat het begrip “besluit” in de ruime zin van de schriftelijke beslissing 
van een bestuursorgaan die een publiekrechtelijke rechtshandeling tot inhoud heeft moet 
worden geïnterpreteerd. Door de wetgever is hiervoor gekozen, omdat ten eerste de 

                                                 
7
 Kamerstukken II 1991/92, 22495 nr. 3 p. 31. Invoering tweede tranche Awb 

8
 J.C.A. de Poorter, De belanghebbende, Den Haag: Boom Juridische uitgevers (2003) 

9
 Kamerstukken II 1991/92, 22495 nr. 3 p. 35. Invoering tweede tranche Awb 

10
 Van wijk, Konijnenbelt & Van Male, Hoofdstukken van Bestuursrecht, Den Haag: Elsevier Juridisch 2008, 

Pag. 81 
11

 Tweede Kamer, vergaderjaar 1988-1989, 21 221, nr. 3 p. 36 
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Algemene wet bestuursrecht zo breed mogelijk moest worden. Ten tweede is er bij de 
invoering ervan beoogd codificatie en harmonisatie van het bestuursrecht te bewerkstelligen.  
Wanneer de wet bijvoorbeeld enkel zou toezien op beschikkingen zou het haar doel missen.   
In de literatuur zijn er veel rechtsgeleerden die het begrip geprobeerd hebben te 
omschrijven.  
Van Buuren bijvoorbeeld. Hij vindt dat de term ‘belang’ een triviaal begrip dat niet nader 
bevredigend omgeschreven kan worden met behulp van andere, wel vastomlijnde 
begrippen.12 In zijn omschrijving verwijst hij naar van Baars. Hij heeft het begrip beschreven 
als “het maakt verschil”13  

In het pre advies van de Vereniging voor administratief recht geschreven door 
Koetser, M.B.; Langereis, Ch.J.; Male, R.M. van, schrijft de vereniging dat het begrip ‘belang’ 
het beste kan worden omschreven als een materiële of immateriële waarde waarop een 
rechtssubject een beroep doet. Als reden voor deze definitie schrijft de vereniging: de 
begripsinhoud van het begrip belang, kan niet worden gelijkgesteld met schade. Wie schade 
lijdt, wordt in een belang geraakt. Andersom gaat deze redenering niet op. Want wie geen 
schade heeft, kan ook een belang hebben. Een belang kan ook bestaan in het verkrijgen van 
een voordeel.   
 
Toegang tot rechtsbescherming 
De toegang tot rechtsbescherming ligt in het Nederlandse recht artikel 8:1 lid 1 Awb. Hierin 
staat dat een belanghebbende tegen een besluit beroep kan instellen bij de rechtbank.  
In artikel 8:1 lid 3 sub a Awb staat wat onder meer met het begrip besluit kan worden 
gelijkgesteld. Dit zijn: 

• schriftelijke beslissingen; 

• inhoudende de weigering van de goedkeuring van een besluit; 

• inhoudende een algemeen verbindend voorschrift of een beleidsregel; 

• de intrekking of de vaststelling van de inwerkingtreding van een algemeen 
verbindend voorschrift of een beleidsregel; 

• De schriftelijke beslissing inhoudende de weigering van de goedkeuring van een 
besluit ter voorbereiding van een privaatrechterlijke rechtshandeling.  

De het recht op toegang tot de rechter ligt in het Europees recht in artikel 6 EVRM. Voor 
belangenorganisaties die opkomen voor milieubelangen ligt de toegang tot de rechter in het 
verdrag van Aarhus. Dit is het Verdrag betreffende toegang tot informatie, inspraak bij 
besluitvorming en toegang tot de rechter inzake milieuaangelegenheden.  
In het Nederlandse bestuursrecht kan Ingevolge artikel 8:2 aanhef en onder a Awb geen 
beroep worden ingesteld tegen een besluit, inhoudende een algemeen verbindend 
voorschrift of een beleidsregel. Door het brede belanghebbende begrip dat onder meer 
voortkwam uit de actio popularis kwamen er steeds meer actiegroepen en 
belanghebbendengroepen die een procedure begonnen tegen een besluit van een 
bestuursorgaan.  

De regering heeft om de toegang tot rechtsbescherming minder toegankelijk te 
maken voor elk persoon, in 1999 het ontwerp wetsvoorstel Uniforme openbare 
voorbereidingsprocedure Awb voorgelegd aan de Raad van State. Het beoogde doel van het 
voorstel was om de juridisering terug te dringen. In het voorstel stonden plannen om de 
bestaande twee openbare voorbereidingsprocedures uit de afdelingen 3.4 en 3.5 samen te 
voegen. Onder andere de bezwaarschriftenprocedure zou vervallen in de 
voorbereidingsprocedure. Het wetsvoorstel werd in 2000 ingediend.14 Niet veel later is het 
aangenomen door de Tweede Kamer. 1 januari 2001 was de beoogde inwerkingtreding van 
de wet, maar door het missen van een noodzakelijke aanpassingswet bleek deze datum 
onhaalbaar. Deze is toen verschoven naar 1 januari 2002. Deze datum is ook niet gehaald.  

                                                 
12

 P.J.J van Buuren, kringen van belanghebbenden, Deventer 1978 p. 20 
13

 Koetser, M.B.; Langereis, Ch.J.; Male, R.M. van Vereniging voor Administratief Recht, De Belanghebbende, 

Alphen aan den Rĳn : Samsom H.D. Tjeenk Willink 1992 p. 21 
14

 Kamerstukken II, 1999/2000, 27023, nr. 1 t/m 3 



9 

 

In 2003 is er om advies gevraagd bij de Raad van State over het ontwerp. Een van de 
wijziging die is voorgesteld was om 6:13 Awb te wijzigen. Dit artikel gaf een beperking van 
de beroepsmogelijkheden bij de rechter voor belanghebbenden aan wie verweten kan 
worden dat zij geen bezwaar of administratief beroep hebben ingesteld tegen het 
oorspronkelijk besluit. Dit wordt uitgebreid met belanghebbenden aan wie redelijkerwijs kan 
worden verweten dat zij in het kader van de uniforme voorbereidingsprocedure geen 
zienswijze naar voren hebben gebracht. Damen noemt deze ontwikkeling ‘argumentatieve 
fuik’15 Dit heeft geresulteerd is de afschaffing van de actio popularis in 2005. Dit zorgt ervoor 
dat niet elk persoon als belanghebbende kan worden gezien bij een besluit. Deze regel heeft 
tot gevolg dat de procedure om een besluit te laten toetsen door een rechter minder 
makkelijk is geworden. 
Tak16 vindt dat de regering door te erkennen dat er verschillen bestaan tussen bezwaar en 
zienswijzenprocedures, de procedures gemeen hebben dat zij gelegenheid bieden tot een 
bestuurlijke en juridische heroverweging van een te nemen of genomen besluit. Hij vindt dat 
door dit te zeggen, de alle nog niet en reeds genomen besluiten op één procedurehoop 
worden gegooid. De aanpassingswet is in 2004 door de Tweede Kamer aangenomen.  

In de Memorie van toelichting op de Aanpassingswet uniforme openbare 
voorbereidingsprocedure Awb zegt de wetgever dat de afschaffing van de actio popularis 
niet in de eerste plaats is gelegen in het terugdringen van het beroep bij de bestuursrechter. 
De regering wil het onnodige beroep terugdringen. Zij vindt dat het moeilijk te aanvaarden is 
dat wettelijke rechtsbeschermingsprocedures voorzien in mogelijkheden om tegen een 
overheidsbesluit te procederen zonder dat de procederende partij een belang heeft dat 
rechtstreeks bij dat besluit is betrokken. Zij vindt dat de basisregel dat toegang tot de rechter 
geeft enkel geldt voor belanghebbenden. De regering heeft hiervoor bevestiging gezocht bij 
de literatuur.17 

De hierboven genoemde wet heeft er onder meer voor gezorgd dat de Actio popularis 
is afgeschaft. Is dit het begin van inperking van de procestoegang?, of blijft het bij deze 
inperking? In hoofdstuk 7 ga ik kijken naar de jurisprudentie en de discussies die worden 
gevoerd in de literatuur over de vraag hoe het relativiteitsvereiste moet worden ingevuld.  
 
Het ‘Belanghebbendebegrip’ 
Wanneer iemand als belanghebbende kan worden aangemerkt, staat in artikel 1:2 lid 1 Awb. 
Het moet gaan om een belang wat direct geraakt wordt, persoonlijk en individualiseerbaar is. 
Het begrip belanghebbende is in artikel 1:2 Awb uitgelegd als: degene wiens belang 
rechtstreeks bij een besluit betrokken is.  
Er zijn twee soorten belanghebbenden. De eerste vorm, de persoon die in beginsel 
beroepsrecht heeft, bijvoorbeeld de geadresseerde18. De tweede vorm, de derde die 
rechtstreeks wordt getroffen door een tot een ander gericht besluit19 

Het begrip gaat verder dan het begrip ‘persoon’. Ook rechtspersonen en 
bestuursorganen kunnen belanghebbende zijn. Alleen belanghebbenden hebben toegang tot 
de rechter. Het hoeft echter niet zo te zijn dat dit belang reeds bestaat ten tijde van het 
nemen van het besluit waartegen men opkomt.20 In de Memorie van toelichting op artikel 1:2 
Awb staat waarom er voor ‘degene’ is gekozen. Voor de term is gekozen omdat een 
bestuursorgaan noch natuurlijk persoon, noch altijd rechtspersoon is. In de jurisprudentie 
over artikel 4 jo. artikel 7 van de Wet Arob is uitgemaakt dat, ondanks de bewoordingen van 
die artikelen, de eis van rechtspersoonlijkheid niet wordt gesteld aan administratieve organen 

                                                 
15

 L.J.A. Damen, Rechtsvorming door de bestuursrechter onder de Awb, in: F.A.M. Stroink e.a. Vijf jaar Awb, 

Den Haag, Sdu, 1999, pp-9-37. 
16

 A.Q.C. Tak, Het Nederlands bestuursprocesrecht in theorie en praktijk, Nijmegen: Wolf Legal Publishers 

2005, pag. 53 
17

 P.J.J. van Buuren, Van belanghebbende naar actio popularis en weer terug, de Gemeentestem 2003, 7184 
18

 ABRvS 5 november 2003, JB 2004, 8  
19

 R.M. van Male, De belanghebbende, van Vereniging voor Administratief Recht nr. 108, De Belanghebbende, 

Alphen aan den Rĳn : Samsom H.D. Tjeenk Willink 1992 p. 41 
20

 ABRvS 16 december 1996, JB 1997, 23 
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die de hun als zodanig toevertrouwde belangen behartigen. Ter vermijding van dit probleem 
in de Awb heeft de wetgever gekozen voor de term degene.21 Een andere reden waarom er 
voor ‘degene’ gekozen is, is dat er meer entiteiten belanghebbende kunnen zijn dan alleen 
natuurlijke en rechtspersonen. Ook vennootschappen zonder rechtspersoonlijkheid, 
natuurlijke personen, rechtspersonen en maatschappen wordt duidelijk dat dergelijke 
entiteiten belanghebbende kunnen zijn. 
  
Dit is zoals in het algemeen het belanghebbende begrip is ingevuld.  
In het omgevingsrecht zijn een aantal specifieke eisen om als belanghebbende aangemerkt 
te worden. Het gaat om besluiten met een ruimtelijke uitstraling en om directe nabijheid.  
In hoofdstuk 2 zal ik verder ingaan op het begrip ‘belanghebbende’ en de specifieke eisen 
die worden gesteld aan het belanghebbende begrip binnen het omgevingsrecht. 
 
In de wetgeschiedenis van de Algemene wet bestuursrecht staat wie als belanghebbende 
kunnen worden aangemerkt in het Bestuursprocesrecht22 Dit zijn: 

3.1. natuurlijke personen 
3.2. rechtspersonen 
3.3. bestuursorganen 
3.4. vennootschappen zonder rechtspersoonlijkheid en maatschappen  

 
Het valt op dat voor burgers in verschillende wetten de mogelijkheid om tegen een besluit 
van een bestuursorgaan wordt ingeperkt. Als voorbeelden noem ik de crisis- en herstelwet 
en het ontwerp van de Wet aanpassing bestuursprocesrecht. In deze twee wetten is een 
relativiteitsvereiste opgenomen. Het doel van het vereiste in de crisis en herstelwet is, de 
snelheid van de besluitvorming te versnellen.  
 
 

4. Afbakening van belanghebbende begrip in het omgevingsrecht 

 
“Degene die als belanghebbende kan worden aangemerkt kan zijn status niet verliezen doordat er in zijn voordeel 
wordt besloten door een bestuursorgaan” 

 
De geschiedenis van het belanghebbende begrip 
Het huidige belanghebbende begrip vind zijn oorsprong in de voorganger van de Algemene 
wet bestuursrecht, de Wet Arob. De Wet Arob gaf de volgende definitie van het begrip:  
 
Artikel 7 Wet administratieve rechtspraak overheidsbeschikkingen 
1. Onverminderd het bepaalde in de artikelen 5 en 6 kan de natuurlijke of rechtspersoon, die door een 
beschikking rechtstreeks in zijn belang is getroffen, daartegen bij de Afdeling rechtspraak van de 
Raad van State beroep instellen, tenzij tegen die beschikking een bezwaarschrift kan worden 
ingediend.  
2. De natuurlijke of rechtspersoon die door een beschikking van een niet tot een centrale overheid 
behorend administratief orgaan rechtstreeks in zijn belang getroffen, kan daartegen bij het orgaan dat 
de beschikking heeft genomen een bezwaarschrift indienen, mits de beschikking 
- niet in beroep of op een bezwaarschrift in gegeven; 
- niet inhoudt de goedkeuring van een andere beschikking of de weigering van zodanige goedkeuring 
- niet aan goedkeuring is onderworpen 

 
Het belanghebbende begrip komt  al voor in de ontwerpen-Loeff uit 1905. Deze ontwerpen 
zijn geïnspireerd op het Saksisch en Frans recht23 

                                                 
21

 Tweede Kamer, vergaderjaar 1988-1989, 21 221, nr. 3 33 en ABRvS 21 juli 2010, JB 2010, 200 ro. 2.1.2.1 
22

 Tweede Kamer, vergaderjaar 1988-1989, 21 221, nr. 3 p. 34 
23

 VAR Commissie Rechtsbescherming, De toekomst van de rechtsbescherming tegen de overheid, van toetsing 

tot geschilbeslechting, Den Haag: Boom Juridische uitgevers 2004. P. 93 t/m 95. 
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Groot en belangrijk verschil tussen de Awb en de Wet Arob is dat de woorden betrokken bij 
in plaats van getroffen door in artikel 7 Wet Arob, zijn gekozen door de wetgever. Reden 
hiervoor is dat artikel 1:2 Awb niet alleen bepaalt wie tegen een besluit kan opkomen, maar 
ook wie bij de voorbereiding ervan een bijzondere positie inneemt. Schreuder-Vlasblom stelt 
dat aan het opkomen in rechte het eerste lid van de Awb, niet de eis stelt dat men door het 
besluit in negatieve zin getroffen is.24   
 
Polak onderscheidt In het stelsel van de Awb twee functies die het belanghebbendebegrip 
vervult:25 

- Het bakent de kring van personen af die toegang tot rechtsbescherming hebben. Dit 
komt erop neer dat alleen als de persoon die als belanghebbende kan worden 
aangemerkt ingevolge artikel 1:2 Awb toegang hebben tot de rechtsbescherming van 
artikel 8:1 Awb. 

- In de tweede plaats bakent het ook de kring personen af die bij de voorbereiding van 
een besluit worden betrokken.  

 
Polak vindt het opmerkelijk dat de Awb voor deze beide functies eenzelfde betekenis van het 
belanghebbende begrip wordt gebruikt. Dus voor rechtsbescherming en voor inspraak. Van 
Male heeft gesteld dat hierdoor de materieelrechterlijke rechtspositie van rechtssubjecten in 
beginsel afhankelijk geworden van hun procesrechterlijke positie26. Van Male stelt verder dat 
men moet vaststellen dat het geldende bestuursrecht zich vooral ontwikkeld heeft als een 
bestuursprocesrecht en dat van concrete materieelrechterlijke aanspraken van burgers 
jegens het bestuur vaak niet of nauwelijks sprake is.27  
 
 

4.1. De eisen waar een mogelijk belanghebbende aan moet voldoen 
 
Voordat iemand als belanghebbende kan worden aangemerkt, moet diegene aan een aantal 
eisen voldoen. Zo moet degene rechtstreeks zijn getroffen in een eigen, persoonlijk, actueel, 
objectief en bepaalbaar belang.28 Van deze eisen ga ik er een aantal bespreken. 
Rechtstreeks belang, eigen belang en persoonlijk belang. Ik heb gekozen voor deze 
begrippen, omdat er in de rechtspraak en de literatuur veel over deze begrippen en de 
inhoud is gediscussieerd. De twee begrippen zijn ontstaan in de rechtspraak om te komen tot 
een doelmatige afbakening van de kring van (derde-) belanghebbenden.  
 
Rechtstreeks belang 
Artikel 1:2 Awb geeft als voorwaarde om als belanghebbende te worden beschouwd aan, dat 
er een rechtstreeks verband moet bestaan tussen de schending van het belang waarin 
betrokkene zich getroffen acht en de beslissing waarover het gaat.29  
Oftewel: aan het element ‘rechtstreeks’ is niet voldaan indien via een ander een relatie tot 
een bepaald object en daarmee tot dat ten behoeve van dat object genomen besluit bestaat. 
Er is dan slechts sprake van een afgeleid belang30.  

                                                 
24

 Prof. Mr. M. Schreuder-Vlasblom, Rechtsbescherming en bestuurlijke voorprocedure, Deventer: Kluwer 2011 

p. 191 
25

 Polak, J.E.M, De toekomst van de rechtsbescherming tegen de overheid : van toetsing naar geschilbeslechting, 

Den Haag: Boom Juridische uitgevers (2004) p. 93 
26

 R.M. van Male, De belanghebbende, van Vereniging voor Administratief Recht nr. 108, De Belanghebbende, 

Alphen aan den Rĳn : Samsom H.D. Tjeenk Willink 1992 p. 25 
27

 Zie noot nr. 19. 
28

 L.F. Wiggers-Rust, Belang, belanghebbende en relativiteit in bestuursrecht en privaatrecht, Den Haag: Boom 

Juridische uitgevers 2011, p. 61 en R.J.N. Schlössels, Mon. Awb A9, De Belanghebbende, Deventer: Kluwer 

(2004) p. 55 t/m 64 
29

  L.F. Wiggers-Rust, Belang, belanghebbende en relativiteit in bestuursrecht en privaatrecht, Den Haag: Boom 

Juridische uitgevers 2011, p. 65 
30

 Gemeentestem 2001-7133, pagina 2 sub 1  
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Schreuder-Vlasblom geeft als voorbeeld de geadresseerde als belanghebbende.31 
Het belang van een geadresseerde tot wie het besluit is gericht, zal meestal direct 
belanghebbende zijn. De Vereniging voor Administratief recht spreekt van een 
geadresseerde wanneer degene voor wie een besluit concrete aanspraken of plichten in het 
leven roept, bindend vaststelt of ongedaan maakt. Het besluit moet wel aan hem bekend zijn 
gemaakt.32 Schreuder-Vlasblom geeft ook als voorbeeld dat de indiener van een klacht niet 
reeds belanghebbende is. Zij verwijst naar een uitspraak van het College van Beroep voor 
het bedrijfsleven uit 200633 Het College heeft geoordeeld dat ‘de enkele omstandigheid dat 
appellante een klacht heeft ingediend op zich onvoldoende is om haar als belanghebbende 
bij de beslissing naar aanleiding van de klacht aan te merken. Om een eigen, persoonlijk 
belang aan te nemen dient hier iets bij te komen’ 
In 2004 heeft de Vereniging voor administratief recht in een advies over Belanghebbendheid 
bij een besluitvormingsfase gezegd dat het rechtstreeks belang voor de 
besluitvormingsprocedure soms een te vergaande beperking stelt. Zij stellen dat het 
voldoende is dat een persoon een belang stelt dat mogelijkerwijs bij de besluitvorming is 
betrokken.  

Tot enkele jaren geleden was de lijn van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de 
Raad van State (verder: de Afdeling). Dat er niet van een rechtstreeks belang sprake is, 
wanneer de belanghebbende bijvoorbeeld in een contractuele relatie staat met de eigenaar 
van een pand en de eigenaar vraagt een toestemming van een bestuursorgaan. Als de 
toestemming wordt afgewezen, kan degene die een relatie heeft met de belanghebbende 
niet als belanghebbende worden aangewezen.34 Er is dan slechts sprake van een afgeleid 
belang. In 2004 is de lijn veranderd. Wanneer bijvoorbeeld een verhuurder een 
sloopvergunning aanvraagt voor een pand, terwijl de huurder er graag wil blijven wonen. Kan 
de huurder als belanghebbende worden aangemerkt. Het besluit zo stelde de Afdeling, heeft 
betrekking op de directe woonomgeving van de huurder.35  
In 2010 is er door de Afdeling een uitspraak gedaan, waarin ze duidelijke eisen stelt om vast 
te stellen of iemand een rechtstreeks belang heeft bij een besluit. Zij stelt dat er onderzocht 
dient te worden of er een voldoende causaal verband bestaat tussen het belang waarvan 
gesteld wordt dat het is geschonden en het besluit dat aan de orde is.36 Het gaat vooral over 
de contractuele basis die aan een besluit ten grondslag kan liggen en de vraag of het dan 
gaat over een afgeleid belang of een rechtstreeks belang. 
 
Eigen belang en persoonlijk belang 
De vereisten eigen belang en persoonlijk belang ga ik gezamenlijk bespreken. In de literatuur 
worden deze begrippen verschillend uitgelegd.  
Tak vindt dat eigen belang en persoonlijk belang synoniemen van elkaar zijn37. Wiggers-Rust 
daarentegen zegt in haar proefschrift38 dat deze twee begrippen wel degelijk los van elkaar 
gezien moeten worden. De vereniging voor administratief recht ziet dit ook als twee 
verschillende begrippen, namelijk: 

                                                 
31

 M. Schreuder-Vlasblom, ‘Rechtsbescherming en bestuurlijke voorprocedure’ Deventer: Kluwer 2011 p. 199 
32

 Koetser, M.B.; Langereis, Ch.J.; Male, R.M. van Vereniging voor Administratief Recht, De Belanghebbende, 

Alphen aan den Rĳn : Samsom H.D. Tjeenk Willink 1992 p. 25 
33

 CBB 21 maart 2006 JB 2006, 160  
34

 Van wijk, Konijnenbelt & Van Male, Hoofdstukken van Bestuursrecht, Den Haag: Elsevier Juridisch 2008, 

Pag. 72. noot 70 
35

 Van wijk, Konijnenbelt & Van Male, Hoofdstukken van Bestuursrecht, Den Haag: Elsevier Juridisch 2008, 

Pag. 73. noot 72. 
36

 ABRvS 28 juli 2010, AB 2011, 67 
37

 A.Q.C. Tak, Het Nederlands bestuursprocesrecht in theorie en praktijk, Nijmegen: Wolf Legal Publishers 

2005, pag. 318 
38

 L.F. Wiggers-Rust, Belang, belanghebbende en relativiteit in bestuursrecht en privaatrecht, Den Haag: Boom 

Juridische uitgevers 2011, p. 62 
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- Bij eigen belang gaat het om belangen die een persoon zelf heeft. 
Het eenvoudigst is om te zeggen dat een appellant niet uit eigen naam mag opkomen 
voor belangen van een ander.    

- Bij persoonlijk belang, om de vraag of sprake is van een belang dat betrokkene ook 
persoonlijk (specifiek, bijzonder/kenmerkend), dat wil zeggen van anderen te 
onderscheiden, als individu (individualiseerbaar) raakt.39 

 
Van Buuren40 zegt net als Wiggers-Rust41 dat er naast een eigen belang, ook een persoonlijk 
belang moet zijn. Hij vindt, ik citeer: ‘dat de eis dat een appellant een kenmerkend belang 
heeft, zodanig is dat zijn hoedanigheid hem in voldoende mate onderscheidt van de amorfe 
massa der besturen’. Er kan dus alleen in beroep worden gegaan, wanneer rechtzoekende 
opkomt voor belangen waarin diegene zich onderscheidt van de belangen van een ieder bij 
het besluit. Het moet gaan om bijzondere belangen, aldus van Male42 

Het grote verschil is zoals het hierboven is opgesomd, dat het bij een eigen belang 
gaat om de belangen die je zelf hebt. Bij persoonlijk belang moet dit gaan om een specifiek 
geval, waarin het belang van degene die rechtsmiddelen aanwendt kenmerkend is.  
In de Memorie van toelichting op de Algemene wet bestuursrecht wordt uitgelegd wanneer 
iemand een persoonlijk belang heeft. De wetgever haalt hier een uitspraak van de afdeling 
aan. Hierin wordt gezegd dat de persoon die in beroep gaat zijn concrete en persoonlijke 
belangen duidelijk naar voren moet brengen.43  
De twee belangen kunnen niet als synoniemen van elkaar worden gezien. Het is beide nodig 
om te kunnen bepalen of iemand voldoende belang heeft om als belanghebbende te worden 
aangemerkt.  
 

4.2. Verschillende entiteiten als belanghebbende 

 
Entiteiten die zoals in de wetsgeschiedenis als belanghebbende in het bestuurlijk 
procesrecht kunnen worden aangemerkt zijn, zoals ik al in de inleiding heb genoemd: 

- natuurlijke personen 
- rechtspersonen 
- bestuursorganen  
- vennootschappen zonder rechtspersoonlijkheid en maatschappen 

 
Entiteiten die volgens vaste jurisprudentie niet als belanghebbenden kunnen worden 
aangemerkt zijn onder meer: 

- schuldeisers 
- werknemers 
- politieke partijen  

4.2.1. Bestuursorganen 

In art 1:2 lid 2 valt op dat ook bestuursorganen als belanghebbenden bij een besluit kunnen 
zijn. In lid 2 van het artikel wordt ten aanzien van bestuursorganen bepaald dat de hun 
toevertrouwde belangen als hun belangen worden beschouwd. In de Memorie van toelichting 
van de Awb staat de uitleg van de wetgever. De wetgever: Het voorschrift stelt veilig dat aan 
bestuursorganen die ambtshalve belangen hebben te behartigen welke bij een besluit van 
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 Koetser, M.B.; Langereis, Ch.J.; Male, R.M. van Vereniging voor Administratief Recht, De Belanghebbende, 
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 P.J.J. van Buuren (1978) Kringen van belanghebbenden, Deventer: Kluwer 1978 
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 L.F. Wiggers-Rust, Belang, belanghebbende en relativiteit in bestuursrecht en privaatrecht, Den Haag: Boom 
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 Koetser, M.B.; Langereis, Ch.J.; Male, R.M. van Vereniging voor Administratief Recht, De Belanghebbende, 
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een ander bestuursorgaan betrokken zijn, dezelfde rechten toekomen als personen die 
worden beschermd door het eerste lid van artikel 1:2 Awb. Dit kan enkel wanneer, zoals in 
het artikel staat, het gaat over aan bestuursorganen toevertrouwde belangen. 
In de zin van artikel 1:2 lid 1 Awb kunnen bestuursorganen niet als belanghebbende worden 
aangemerkt. Een bestuursorgaan heeft per definitie geen eigen belangen44 

De belangen die bestuursorganen mogen vertegenwoordigen verschillen per 
bestuursorgaan. In de Memorie van toelichting van de Algemene wet bestuursrecht staat dat 
om te spreken over een toevertrouwd belang in de eerste plaats de wetgeving bepalend is. 
Hieruit zijn voor sommige bestuursorganen (bijvoorbeeld ministers) ruime en voor andere 
bestuursorganen beperkte taakpakketten afleidbaar. De toevertrouwde belangen moeten 
binnen de invloedsfeer van het bestreden besluit zijn gelegen. Tevens moet een 
toevertrouwd belang niet alleen zijn gelegen in de rechtstreeks uit de wet verkregen taak, 
maar kunnen ze ook op delegatie rusten. Gevolg hiervan is dat degene die gemandateerd is 
geen belang meer heeft. 

Een bestuursorgaan kan enkel in beroep gaan, wanneer er aan het bestuursorgaan 
toevertrouwde belangen worden geschonden. In hoofdstuk 6 zal ik verder ingaan op het 
begrip toevertrouwde belangen en op de deelvraag: kan een gemeente als belanghebbende 
worden aangemerkt teneinde zij in beroep gaat tegen een besluit van de rijksoverheid? 
Een bestuursorgaan moet net als natuurlijke personen rechtstreeks betrokken zijn bij een 
besluit. Deze eis volgt uit art. 1:2 lid 1 Awb. Ten aanzien van de in lid 2 bedoelde publieke 
belangen krijgt deze eis een specifieke inkleuring, aldus Schlössels45. 
In de Memorie van toelichting staat: ‘Het voorschrift (art. 1:2 lid 2 Awb) stelt veilig dat aan 
bestuursorganen die ambtshalve belangen hebben te behartigen welke bij een besluit van 
een ander bestuursorgaan betrokken zijn, dezelfde rechten toekomen als aan degenen die 
bedoeld zijn in lid 1. Schlössels vindt dit niet. Hij vindt dat er geen sprake kan zijn van enige 
congruentie-eis. Een bestuursorgaan zou als belanghebbende kunnen worden aangemerkt 
zodra vaststaat dat een besluit rechtstreeks van invloed is op enig door dit orgaan te 
behartigen belang. De eisen om als belanghebbende aangemerkt te worden als 
bestuursorgaan zouden volgens Schlössels moeten worden gesplitst. Aan de ene kant, 
wanneer er sprake is van belanghebbendheid bij besluitvorming. Aan de andere kant, 
wanneer er sprake is van een belang van een bestuursorgaan dat verstoord is. Hij wil pleiten 
voor de regel dat bestuursorganen slechts toegang verkrijgen tot bezwaar- en 
beroepsprocedures als hun belang samenvalt met (dan wel nauw verwant is aan) het 
publieke belang dat aan het genomen besluit ten grondslag ligt. 
 

4.2.2. Natuurlijke personen 
Dit is de grootste groep mogelijke belanghebbende. Het is zoals in de Van Dale staat, de 
mens als subject van rechten en drager van plichten.46 Iedere natuurlijke persoon kan 
belanghebbende zijn, wanneer degene rechtstreeks door een besluit geraakt is. Zij kunnen in 
beginsel slechts opkomen voor de eigen belangen.  

4.2.3. Rechtspersonen en belangenorganisaties 

Rechtspersonen en belangenorganisaties bespreek ik samen.  
Voor belangenorganisaties bestaan verschillende eisen met betrekking tot 
belanghebbendheid bij een besluit. Daarom heb deze inleiding onderverdeeld in twee korte 
stukken. Specifieker zal ik ingaan op de eisen die gesteld worden aan belangenorganisaties 
in hoofdstuk 5. 
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4.2.4. Rechtspersonen 

In de Van Dale grootwoordenboek der Nederlandse taal staat rechtspersoon uitgelegd als: 
alles buiten de mens wat onderwerp van rechten kan zijn. Dit is het tegenovergestelde van 
de natuurlijke persoon. 
Net als natuurlijke personen, kunnen in beginsel rechtspersonen enkel opkomen voor de 
eigen belangen. In mijn onderzoek ben ik veel uitspraken tegengekomen waar de 
rechtspersoon stelt rechtstreeks een belang te hebben bij een besluit. Dit kunnen ook 
belangen te zijn die te maken hebben met de concurrentiepositie op een bepaalde plek of 
binnen een stad. Het moet dan gaan om een concurrent die eenzelfde soort product 
verhandeld en dezelfde klanten uit hetzelfde gebied bedienen. Het moet dus gaan om directe 
concurrenten. 

Een eis voor rechtspersonen om als belanghebbende aangemerkt te worden is dat 
het mogelijk geschonden belang aantoonbaar invloed moet hebben op de belangen die de 
mogelijke belanghebbende geschonden acht. Degene die bezwaar heeft tegen een besluit, 
moet zoals in jurisprudentie bepaald, soortgelijke activiteiten hebben als de rechtspersoon 
waaraan het besluit van het bestuursorgaan is gestuurd.47 Wanneer deze belangen worden 
geschonden kan iemand als belanghebbende in de zin van artikel 1:2 Awb worden 
aangemerkt. Van belang is te weten dat een rechtspersoon belanghebbende kan zijn in 
meerdere wettelijke contexten. Zo kan een rechtspersoon ingevolge artikel 1:2 lid 1 ook in de 
zin van artikel 1:2 lid 3 Awb als belanghebbende worden aangemerkt48 Bijvoorbeeld een 
belangenorganisatie wil een nieuw hoofdkantoor bouwen en de bouwvergunning wordt 
afgewezen. De belangenorganisatie komt dan niet op voor haar algemene of collectieve 
belangen uit de statutaire doelstelling, maar uit eigen belang. In dit verband moet onder 
rechtspersoon worden verstaan iedere rechtspersoon als bedoeld in de artikelen 1 tot en met 
3 boek 2 BW.  

4.2.5. Belangenorganisaties 

Belangenorganisaties komen op voor meerdere mensen.  
Als voorbeeld neem ik het belang van een milieuorganisatie. Wanneer is een 
milieuorganisatie belanghebbend bij een door een bestuursorgaan verleende vergunning?  
Op mijn leer-arbeidsplaats, kwamen redelijk veel bezwaren binnen van milieuorganisaties. 
Bij elk bezwaar werd gekeken de machtiging van de persoon die bezwaar maakte. Als 
laatste in de statuten naar de doelomschrijving waaronder de organisatie opereerde.  
Dit is echter niet voldoende om als belanghebbende aangemerkt te worden. Een belangrijke 
eis die in dit kader aan de beschrijving van de doelstelling in de statuten van een 
rechtspersoon wordt gesteld, is dat deze niet te onbegrensd mag zijn. De Afdeling hanteert 
al enige tijd dat er zowel functioneel als territoriaal een voldoende begrenzing van de 
doelstelling moet zijn.49 Een ander punt waarop getoetst wordt, is wat de feitelijke 
werkzaamheden zijn van de organisatie. Ook moet er een bepaald procesbelang zijn. Er 
moet met het bezwaar of beroep wat tegen en besluit wordt ingediend iets te bereiken zijn.  
Ik ga in hoofdstuk 5 nader in op de specifieke eisen die gesteld worden aan 
belangenorganisaties. 
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 R.J.N. Schlössels, Mon. Awb A9, De Belanghebbende, Deventer: Kluwer (2004) p. 45. 
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 Kars de Graaf, Jan Jans en Hanna Tolsma, Milieuorganisaties door de mangel. De wetgever gepasseerd?, NJB 

2009, 60 
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4.3. Specifieke eisen binnen het omgevingsrecht 

 
Eerder heb ik het gehad over het belanghebbende begrip in het algemeen.  
In het omgevingsrecht zijn ook specifieke eisen die gelden om als belanghebbende 
aangemerkt te kunnen worden. Het afstands- of nabijheidscriterium50 speelt een grote rol bij 
het bepalen of er een individueel belang bij besluiten die vallen binnen het omgevingsrecht. 
Bijvoorbeeld de activiteit bouwen, kappen, aanleggen. Ik gebruik het woord activiteit omdat 
per 1 oktober 2010 de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) inwerking is 
getreden. Deze eisen zijn nauw verbonden met de bij de Wabo horende 
omgevingsvergunning. Het lijkt er op dat de invulling van beide begrippen van vóór de Wabo, 
ook binnen de Wabo gelden. 

Een eis in het omgevingsrecht is de directe nabijheid van degene die bezwaar of 
beroep heeft aangetekend.51 Dit heet het afstands- of nabijheidscriterium. Hierbij is er ook 
het ondersteunende zichtcriterium52. Het nabijheids- of afstandscriterium wordt ingevuld aan 
de hand van de werkelijke situatie waar het geschil over gaat. Het verschilt per uitspraak. 
Wel wordt er gekeken naar eerdere situaties. Een voorbeeld hiervan is het door de 
rechtspraak gevormde mevrouw Kiki criterium53 Voor het bepalen van deze twee criteria zijn 
de aard en inhoud van het besluit en de activiteit van invloed. Een voorbeeld is het niet als 
belanghebbend aanwijzen van iemand die op 300 meter van een bouwplan woont en 
bezwaar heeft tegen het bouwplan. De norm is behoorlijk vaag. De Afdeling gaat uit van de 
woonplaats of de afstand tussen de woning van de potentieel belanghebbende en hetgeen 
waar bezwaar tegen wordt gemaakt.54 Ook wanneer de potentieel belanghebbende een 
zakelijk recht heeft op een door de Afdeling toelaatbare afstand kan diegene als 
belanghebbende worden aangemerkt55 
 
Een andere eis is de ruimtelijke uitstraling. 
De ruimtelijke uitstraling speelt vooral bij bouwplannen een grote rol. Dit is ook een van de 
punten waar een omgevingsvergunning, activiteit bouwen aan wordt getoetst. Onder de 
ruimtelijke uitstraling is degene belanghebbende als hij of zij omwonende is van het object 
waarop het besluit rust. Het zal hier vaak gaan om een omgevingsvergunning of een 
vergunning in het kader van de monumentenwet. De ruimtelijke uitstraling kan niet zomaar 
aan de hand van het zicht of afstandscriterium worden bekeken. Zo is er een voorbeeld van 
een uitspraak waar de  Afdeling oordeelde dat in geval van een bouwplan voor 74 
zomerwoningen, iemand woonachtig op een afstand van 1100 meter vanaf het bouwperceel 
als belanghebbende moest worden aangemerkt. De afdeling zei dat gelet op het omliggende 
open landschap en de ruimtelijke uitstraling van het plan de omwonende als 
belanghebbende moest worden aangemerkt. Er zijn ook voorbeelden waar een omwonende 
niet als belanghebbende aangemerkt werd, terwijl de omwonende op 100 meter afstand 
woonde. Van belang voor de ruimtelijke uitstraling zijn de aard en omvang van de activiteit. 
Hier wordt ook vaak naar het huidige landschap gekeken om te beoordelen of het plan 
gerealiseerd kan worden.  
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 ABRvS 4 februari 2000, AB 2000, 187 
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 AB 2003, 34 en AB 2007, 87. 
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 ABRvS 17 augustus 1998, AB 1998, 408 en ABRvS 14 augustus 2002, AB 2002, 394 
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5. De koppeling van verschillende toestemmingen in de Wabo en de discussie 
over wat de Bestuursrechter mag meewegen in het oordeel  

 

5.1. Belanghebbenden in de omgevingsvergunning 

Moet het begrip belanghebbende gezien worden over de gehele aanvraag van een 
omgevingsvergunning of moet het per aparte activiteit bekeken worden? 
 
Om deze vraag te kunnen beantwoorden ga ik eerst kijken naar het doel van de 
omgevingsvergunning op basis van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.  
In de Memorie van toelichting geeft de wetgever aan dat het doel van de 
omgevingsvergunning is om de circa 25 toestemmingstelsels die nodig zijn voor het 
realiseren van een fysiek project (bouw, aanleg, oprichten, gebruik, sloop) op een zodanige 
wijze worden gebundeld dat één besluit overblijft.56 
Een omgevingsvergunning is een gebundelde vergunning. Deze kan bestaan uit meerdere 
activiteiten. Zoals al eerder gezegd is het doel, het koppelen van meerdere vergunningen 
aan elkaar. Hierdoor hoeft de burger niet alle vergunningen apart aan te vragen, maar 
kunnen in één keer alle vergunningen worden aangevraagd. Als er een besluit wordt 
genomen over de aanvraag, kan er door belanghebbenden binnen zes weken bezwaar 
worden gemaakt tegen het besluit. Als de omgevingsvergunning voor meerdere activiteiten 
wordt verleend, is de bezwaarmaker dan belanghebbende voor elke activiteit? Of alleen voor 
het deel waar hij daadwerkelijk bezwaar tegen maakt? De wetgever heeft in de 
wetsgeschiedenis geen antwoord gegeven op deze vraag. Hierdoor is het nog onduidelijk 
hoe het belanghebbendebegrip binnen de Wabo moet worden ingevuld.  
 In de Tweede Kamer heeft Tweede Kamerlid van der Burg een amendement 
ingediend waarin hij pleite voor een wijziging van het concept artikel 3.12 lid 5 Wabo. Hierin 
stond “eenieder kan zijn zienswijzen” Hij wilde dit vervangen door: “Belanghebbenden 
kunnen hun zienswijzen”57  
Later kwam hetzelfde Kamerlid van der Burg met een wijziging van zijn eigen amendement. 
Hij wilde toen dat de gehele eerste volzin van het concept art 3.12 lid 5 zou vervallen. Zijn 
idee hierbij was dat hiermee de mogelijkheid tot het indienen van zienswijzen wordt beperkt 
tot belanghebbenden, zijnde diegenen wier belangen rechtstreeks bij een besluit zijn 
betrokken conform de Algemene wet bestuursrecht.58 Dit amendement is op 6 december 
2007 met algemene stemmen is aangenomen door de Tweede Kamer. 
Naar aanleiding van het aangenomen amendement in de Tweede Kamer van Kamerlid van 
der Burg zijn er in de Eerste Kamer verschillende wijzigingen aangebracht in het 
wetsontwerp. Een van de vragen was, of de Wabo in overeenstemming is met het verdrag 
van Aarhus. Deze vraag heeft de Eerste kamer voorgelegd aan de Raad van State. Zij 
hebben geconcludeerd dat het Verdrag van Aarhus vereist dat ‘eenieder’ de gelegenheid tot 
inspraak moet hebben. Dit sluit aan bij bestaande wetgeving op het terrein van het 
omgevingsrecht. Naar aanleiding van het advies is artikel 3.12 Wabo in overeenstemming 
gebracht met het verdrag. De kring van beroepsgerechtigden blijft beperkt tot 
belanghebbenden overeenkomstig de hoofdregel van artikel 8:1 van de Algemene wet 
bestuursrecht. 
Ook was er Tweede Kamerlid Koopmans.59 Hij heeft een amendement ingediend waarin hij 
opperde om een relativiteitsvereiste op te nemen in de Wabo. Deze motie is later weer 
ingetrokken. Dit bleek een brug te ver te zijn.  
In hoofdstuk 7 ga ik verder in op de geschiedenis van het relativiteitsvereiste en de 
discussies die gevoerd zijn in de politiek en literatuur. 
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 Wat betreft de vraag of de belanghebbendheid per activiteit bekeken moet worden is 
in de Tweede Kamer niets gezegd. In de Eerste Kamer zijn er wel vragen gesteld over de 
invulling van het belanghebbendebegrip in de Wabo.  
De Eerste Kamer heeft de vraag gesteld of het niet beter zou zijn indien niet de rechter 
achteraf, maar de verschillende overheden vooraf het begrip ‘belanghebbende’ nader 
moeten definiëren? Ook wordt er voorgesteld om in een verordening  het begrip vast te 
leggen zodat niet bij iedere aanvraag de definiëring afzonderlijk zal moeten plaatsvinden.60 
Het lijkt erop dat de Tweede Kamerleden vooral vragen stelden over de inperking van de 
kring van belanghebbenden en niet over de vraag of de invulling van belanghebbendheid in 
de omgevingsvergunning per activiteit of per totale vergunning moet worden beoordeeld.  

In de literatuur zijn meerdere auteurs die hun visie hebben gegeven over de vraag 
hoe het belanghebbende begrip ingevuld moet worden. Ik bespreek twee auteurs die beide 
een andere invulling van het begrip voor ogen hebben. 
In het artikel van mr. F. Onrust in het tijdschrift voor Bouwrecht61 geeft zij aan er voorstander 
van te zijn, dat belanghebbendheid wordt beoordeeld per activiteit.  
Zij stelt dat de aanvrager op die manier geen invloed op de kring van belanghebbenden heeft 
per toestemming, omdat die gelijk is. Het maakt dan niet uit of er sprake is van een integrale 
vergunning of van deelvergunningen. De toestemmingen worden immers voor 
belanghebbendheid gescheiden behandeld. 
Prof. Mr. B.J. van Ettekoven schrijft in zijn pre advies ‘Rechtsbescherming in het 
omgevingsrecht’62 dat dit miskent dat bij de geïntegreerde omgevingsvergunning geen 
sprake is van een bundel losse vergunningen, maar van gebundelde deeltoestemmingen die 
tezamen de vergunning vormen. Van Ettekoven vindt dat de Wabo geen wijzigingen heeft 
willen brengen in de wijze van bepalen van belanghebbendheid bij meerdere activiteiten 
binnen een omgevingsvergunning. Hij is van mening dat dit niet de goede manier is, om te 
bepalen of iemand belanghebbende is. Een meer voor de hand liggende optie vind hij, om 
één toetsingskader (de wet) de belanghebbendheid te laten bepalen en dat de 
belanghebbende bij dat toetsingskader (deeltoestemming) als belanghebbende moet worden 
aangemerkt bij de gehele omgevingsvergunning. Ook Michiels bracht de laatstgenoemde 
visie naar voren in een preadvies van de VAR Vereniging voor Bestuursrecht.63  

Dit probleem speelt enkel wanneer er sprake is van een aanvraag van meerdere 
activiteiten. Bij een enkele activiteit levert dit weinig problemen op. Bijvoorbeeld: een 
omwonende van een houder van een omgevingsvergunning activiteiten bouwen en kappen. 
Na onderzoek is gebleken dat degene belanghebbende is wat betreft de activiteit bouwen. 
Mijns inziens zou het niet goed zijn wanneer de omwonende direct ook belanghebbende 
wordt in de activiteit kappen, omdat degene al belanghebbende is bij de activiteit bouwen.  

Onlangs (op 13 april 2011) is er door de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad 
van State een uitspraak64 gedaan. Hier heeft de Afdeling gezegd dat, wanneer er meerdere 
activiteiten binnen één omgevingsvergunning vallen de moeten de activiteiten los van elkaar 
gezien worden. Hoewel het in het geding ging om een vergunning die nog viel onder het 
‘oude recht’ heeft de Afdeling het voor de rechtspraktijk van belang geacht om de vraag te 
beantwoorden. De Afdeling stelde de vraag: hoe in toekomstige gedingen de kring van 
belanghebbenden, in de zin van artikel 1:2 van de Algemene wet bestuursrecht, bij een 
omgevingsvergunning als bedoeld in de Wabo dient te worden bepaald. Specifiek ingeval die 
vergunning meer dan één van de toestemmingen als bedoeld in de artikelen 2.1 en 2.2 van 
de Wabo bevat.  
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De Afdeling heeft overwogen dat: 
 
Onder het vóór de Wabo geldende recht kon de kring van belanghebbenden als bedoeld in artikel 1:2 
van de Algemene wet bestuursrecht, bij bijvoorbeeld een vergunning op grond van de Wet 
milieubeheer voor het in werking hebben van een inrichting aanmerkelijk ruimer zijn dan de kring van 
belanghebbenden bij bijvoorbeeld een uitwegvergunning voor de aanleg van een uitweg vanuit die 
inrichting. Nu uit de geschiedenis van de totstandkoming van de Wabo niet blijkt dat de wetgever dit 
verschil in omvang van de kringen van belanghebbenden heeft willen opheffen, ligt het in de rede om, 
indien een bestreden omgevingsvergunning meer dan één toestemming als bedoeld in de artikelen 
2.1 en 2.2 van de Wabo bevat, per toestemming te bepalen of degene die een rechtsmiddel heeft 
aangewend belanghebbende is.  
Het ligt eveneens in de rede dat deze regel uitzondering lijdt voor zover de betrokken vergunning ziet 
op een activiteit als bedoeld in de zin van artikel 2.7, eerste lid, van de Wabo, die behoort tot 
verschillende categorieën activiteiten als bedoeld in de artikelen 2.1 en 2.2.  

 
Er is echter wel nog een punt waar rekening mee gehouden moet worden. In het geval er 
sprake is van twee activiteiten die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn, dan is de 
bezwaarmaker voor beide activiteiten belanghebbend. De ene activiteit heeft geen zin als de 
andere niet kan doorgaan. 

De Afdeling heeft door deze uitspraak te doen een duidelijke uitleg gegeven over de 
invulling van het belanghebbende begrip binnen de Wabo. Op mijn leer-arbeidsplaats heb ik 
vaak de vraag kunnen stellen of iemand belanghebbende was bij een besluit van 
Burgemeester en wethouders. Deze vraag kwam vaak naar voren, wanneer het ging om 
meerdere activiteiten binnen een omgevingsvergunning.  

Door de uitspraak van 13 april 2011 van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de 
Raad van State is er nu een antwoord op deze vraag.65 De invulling die Onrust geeft aan het 
belanghebbendebegrip blijkt na deze uitspraak de juiste te zijn. Het is de vraag of de 
Afdeling deze uitspraak als een standaard gaat gebruiken om te bepalen wanneer iemand 
die bezwaar of beroep aantekent een belanghebbende is. 
Ik denk dat de Afdeling met het doen van deze uitspraak de meest beste invulling heeft 
gegeven aan het probleem. In de Memorie van toelichting van de Wabo staat namelijk ook, 
Elk van deze activiteiten zal worden getoetst aan de daarop betrekking hebbende 
toetsingskaders. Als er per activiteit wordt getoetst lijkt mij het toetsen van 
belanghebbendheid ook per activiteit de meest eerlijke manier. Voor de inwerkingtreding van 
de Wabo kon ‘degene’ die het niet eens was met een besluit van een bestuursorgaan 
bezwaar of beroep aantekenen. Dit waren wanneer er meerdere toestemmingen nodig 
waren, meerdere kansen om het plan te stoppen of te veranderen. Ook werkt deze 
benadering de aanvrager tegen in het creatief aanvragen van omgevingsvergunningen, om 
zo de kans te verkleinen dat er bezwaar wordt ingediend. 
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5.2 Bepalen van belanghebbenden bij de omgevingsvergunning 
 
De tweede deelvraag is: Wanneer kan iemand worden aangemerkt als derde 
belanghebbende bij een omgevingsvergunning? 
 
Om als derde-belanghebbende te worden aangemerkt moet degene zijn belang aantonen in 
bezwaar of beroep. Er zijn een aantal algemene eisen genoemd in artikel 1:2 Awb waaraan 
voldaan moet worden om als belanghebbende te worden aangemerkt. 
In ieder geval moet degene rechtstreeks zijn getroffen in een eigen, persoonlijk, actueel, 
objectief en bepaalbaar belang.66  

In deelvraag 1 heb ik het gehad over een uitspraak van de Afdeling met betrekking tot 
het bekijken van belanghebbendheid bij de verschillende activiteiten van de omgevings-
vergunning. Nu wil ik het hebben over de indeling van personen die bezwaar of beroep 
hebben aangetekend tegen een besluit.  
Op 13 april 2011 is er door de Afdeling een uitspraak gedaan over de interpretatie van de 
verschillende activiteiten binnen de omgevingsvergunning.67 De Afdeling heeft geoordeeld 
dat indien een bestreden omgevingsvergunning meer dan één toestemming als bedoeld in 
de artikelen 2.1 en 2.2 van de Wabo bevat, per toestemming bepaald moet worden of 
degene die een rechtsmiddel heeft aangewend belanghebbende is. De Afdeling heeft 
daarmee geoordeeld dat bij de beoordeling van een beroep als eerste de 
belanghebbendheid per toestemming beoordeeld moet worden. Daarna zal er de 
inhoudelijke toetsing plaatsvinden.  
Het lijkt erop dat door de uitspraak van 13 april 2011 de Afdeling ook leidend is in het 
bepalen van belanghebbenden. Hier heeft de Afdeling de jurisprudentielijn doorgezet zoals 
deze voor de inwerkingtreding van de Wabo gold.  
Het niet bepalen van belanghebbendheid per toestemming zou om de volgende reden 
kunnen leiden tot een rare situatie: een persoon kan wanneer er niet per toestemming, maar 
per gehele omgevingsvergunning wordt gekeken naar belanghebbendheid altijd voor alle 
activiteiten van de omgevingsvergunning belanghebbend zijn. Dit is niet de bedoeling. Dit 
zou een vrijbrief worden voor bijvoorbeeld milieuverenigingen om bezwaar te maken tegen 
activiteiten, waar ze volgens hun statuten nooit belang bij kunnen hebben. Met het bepalen 
van belanghebbendheid per toestemming kan dit niet. Het kan zijn dat iemand die bezwaar 
maakt, belanghebbende is voor een deel van de omgevingsvergunning. Dit komt voort uit de 
jurisprudentie van 13 april 2011. Het per gehele omgevingsvergunning zou in strijd zijn met 
eerdere jurisprudentie van de Afdeling.   
Op deze manier kan een bezwaarmaker, waar degene vóór de Wabo de procedure kon 
vertragen door maar bezwaar in te dienen, minder makkelijk procedures vertragen. Een van 
de redenen om de Wabo in te voeren was om procedures te versnellen en er voor te zorgen 
dat er geen tegenstrijdige vergunningen worden verleend. Een ander effect is ook dat het 
bepalen van belanghebbendheid per gehele omgevingsvergunning de afschaffing van actio 
popularis ondergraaft.  
In de Memorie van toelichting op de Wabo wordt door de wetgever gezegd dat een 
omgevingsvergunning één gebundelde vergunning van losse activiteiten is en geen 
bundeling van losse vergunningen. Dit zou zoals van Ettekoven stelt het doel van de 
omgevingsvergunning miskennen.  

Ik zie eigenlijk ook geen andere manier dan belanghebbendheid per toestemming 
bepalen. Een voorbeeld: als iemand tegen een omgevingsvergunning activiteit bouwen, 
kappen en aanleggen alleen bezwaar maakt tegen het kappen. Zou hij dan bij de 
behandeling van het bezwaar voor het bouwen en aanleggen niet ontvankelijk moeten 
worden verklaard en alleen voor het kappen wel ontvankelijk worden verklaard?  
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Een ander voorbeeld: Als een project met meerdere activiteiten, waarvoor dus ook meerdere 
toestemmingen voor moeten worden aangevraagd. Een natuurlijk persoon of buurman maakt 
bijvoorbeeld bezwaar tegen het bouwen van een woning. Daarnaast maakt een 
belangenorganisatie bezwaar tegen het kappen van bomen en of het verstoren van de 
natuurlijke habitat. Het kan zijn dat in de huidige jurisprudentielijn de natuurlijke persoon of 
de buurman belanghebbende is voor de gehele omgevingsvergunning, terwijl de 
belangenorganisatie enkel belanghebbende is bij de activiteit kappen en verstoren van een 
natuurlijke habitat. In dit voorbeeld kunnen dan twee soorten groepen belanghebbenden 
worden aangemerkt. Namelijk, belanghebbenden tegen de gehele vergunning en 
belanghebbenden tegen een enkele activiteit van de omgevingsvergunning. Hoe moet dit in 
de praktijk worden opgelost. Moet persoon a, welke alleen belanghebbende is bij 
toestemming één de zaal verlaten als toestemming twee wordt besproken? Hier is tot op 
heden nog geen antwoord op, maar het is wel iets wat tot vreemde situaties kan leiden. 
Daarnaast is het natuurlijk ook van belang dat degene die bezwaar maakt, voldoet aan de in 
artikel 1:2 Awb gestelde eisen. Om dit terug te koppelen op het voorbeeld. Aan een 
belangenorganisatie worden andere eisen gesteld dan aan een natuurlijke persoon die 
bezwaar aantekent tegen een besluit.   

Een belangrijk onderdeel in deze vraag is wat een potentieel belanghebbende mag 
aanvoeren in de eerste fase van het proces. Voor de tweede fase is er de zogenaamde 
onderdelenfuik of onderdelentrechter. Dit betekent dat wat in eerste aanleg in het proces is 
aangevoerd, niet meer mag worden aangevoerd in de tweede fase. (Dit wordt ook wel eens 
de Medemblik-lijn genoemd) In artikel 6:13 Awb staat dat een belanghebbende geen beroep 
kan instellen tegen onderdelen van een besluit waarover hij geen zienswijze naar voren heeft 
gebracht, tenzij het niet naar voren brengen van een zienswijze hem redelijkerwijs niet kan 
worden verweten. Artikel 6:13 Awb is door de Afdeling in de uitspraak 9 maart 2011 ruimer 
uitgelegd. De Afdeling heeft overwogen dat de verschillende toestemmingen (bijvoorbeeld 
toestemming voor bouwen en kappen) binnen één omgevingsvergunning worden opgevat 
als besluitonderdelen in de zin van artikel 6:13 Awb. Als het gaat om beslissingen over de 
aanvaardbaarheid van verschillende categorieën milieugevolgen worden door de uitspraak 
van 9 maart 2011 voor de toepassing van artikel 6:13 Awb niet meer als besluitonderdelen 
aangemerkt. De Afdeling heeft hier overwogen dat: ter wille van de rechtseenheid, ook in die 
gedingen beslissingen over de aanvaardbaarheid van verschillende categorieën 
milieugevolgen niet meer voor de toepassing van artikel 6:13 van de Awb als 
besluitonderdelen zijn aan te merken. 

Als er een zienswijze is ingediend tegen een onderdeel van de activiteit, mogen later 
nieuwe beroepsgronden, argumenten of bewijsmiddelen worden aangevoerd tegen andere 
onderdelen van de activiteit. De nieuwe inbreng mag niet in strijd zijn met de beginselen van 
de goede procesorde. Het kan dus zijn dat als de rechter dit ruim uitlegt, de mogelijkheid er 
is om nieuwe besluitonderdelen toe te voegen. Dit geldt echter alleen voor milieuactiviteiten.  
Overigens heeft de Afdeling op 18 april 2007 bepaald dat de onderdelenfuik niet in strijd is 
met artikel 6 EVRM.68 

Dan nog is er de vraag wat er dan in de eerste fase mag worden aangevoerd door 
een potentieel belanghebbende? In ieder geval moet de bezwaarmaker inhoudelijke gronden 
aanvoeren. Dus aanvoeren met welke gronden van het besluit degene het niet eens is.  
Ook moet de bezwaarmaker duidelijk maken op welke onderdelen van het besluit de naar 
voren gebrachte bezwaren betrekking hebben. Dit geldt ook voor het ontwerp besluit en de 
daaropvolgende zienswijze.  
Het is lastig om een echt duidelijk gemotiveerd antwoord te formuleren. Door de rechtspraak 
is nog geen duidelijkheid gegeven op dit punt. Het is tot die tijd gissen op welke manier dit 
moet worden opgelost. 
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Ik denk dat de weg die ingeslagen is door de Afdeling ook van toepassing kan zijn op 
de vraag wat er in eerste aanleg mag worden aangevoerd.  
Het ligt er in dit geval aan of de twee activiteiten onlosmakelijk van elkaar zijn. Bijvoorbeeld 
de activiteit bouwen en afwijken van het bestemmingsplan zijn onlosmakelijk. Opkomen 
tegen het bouwen betekent dan ook opkomen tegen het afwijken van het bestemmingsplan.  
Bij kappen en bouwen is het een ander verhaal. Deze twee zijn niet onlosmakelijk en kunnen 
daarom los van elkaar gezien worden. Door de lijn van de Afdeling die stelt dat de 
belanghebbendheid per activiteiten bekeken moet worden, lijkt het mij dat bijvoorbeeld een 
milieuorganisatie in het geval kappen en bouwen niet tegen het bouwen mag opkomen.  
Het ligt er in het geval van het voorbeeld aan, wat de statutaire doelstelling en de feitelijke 
werkzaamheden zijn van de milieuorganisatie.  
De Afdeling heeft met haar uitspraak van 13 april 201169 gezegd dat de verschillende 
onderdelen van de omgevingsvergunning los van elkaar gezien moeten worden binnen de 
Wabo. Ik ben het eens met A.B. Blomberg en M.A. Grapperhaus70 Zij stellen dat tekst noch 
geschiedenis van de Wabo aanleiding geven de huidige lijn van bekijken per onderdeel te 
wijzigen. Het gevolg hiervan is bijvoorbeeld, dat ook onder de Wabo in beroep gronden 
mogen worden aangevoerd die betrekking hebben op andere milieugevolgen dan in de 
bestuurlijke fase aan de orde zijn gesteld. Zij stellen ook dat in de al eerder genoemde 
uitspraak van 9 april 201171 de gekozen lijn recht doet aan de uniformiteit die met de Wabo in 
het omgevingsrecht is beoogd. Onder de Wabo kunnen verschillende omgevingsrechtelijke 
toestemmingen in één aanvraag bij één bestuursorgaan worden aangevraagd. Hiervoor 
wordt dan één procedure gevolgd en één besluit verleend waartegen één 
rechtsbeschermingsprocedure openstaat. Daarbij is het niet handig om een per toestemming 
wisselende toepassing van art 6:13 Awb te hanteren.  
Een kanttekening bij deze redenering is, zoals ik al zei, dat het er ook aan ligt wat de 
statutaire doelstelling en de feitelijke werkzaamheden zijn van de milieuorganisatie. Op deze 
begrippen zal ik verder ingaan in hoofdstuk 5. 
 
 

5.3 Belanghebbende belangenorganisaties  

 
De derde deelvraag is: wat moeten belangenorganisaties in de statuten opnemen om 
belanghebbende te zijn in het omgevingsrecht? 
 
Belangenorganisaties komen op voor algemene en collectieve belangen.  
Belangenorganisaties kunnen ingevolge artikel 1:2 lid 3 Awb als belanghebbende worden 
aangemerkt. Zij kunnen opkomen voor belangen van anderen, wat zij overigens alleen 
kunnen doen onder een hiervoor speciaal opgerichte rechtspersoon.  
Om te toetsen of een organisatie als belanghebbende aangemerkt kan worden, wordt 
gekeken naar de statutaire doelomschrijving van de organisatie en naar de feitelijke 
werkzaamheden van de organisatie. Er is een scheiding te zien in de jurisprudentie van voor  
1 oktober 2008 en na. Na 1 oktober wordt er streng gekeken naar de feitelijke 
werkzaamheden. Op die datum heeft de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van 
State het beroepsrecht van de organisaties effectief beperkt.72 De afdeling heeft de invulling 
van het begrip ‘feitelijke handelingen’ enger ingevuld.  
De invulling van de feitelijke werkzaamheden biedt sinds 1994 ongewijzigd de grondslag 
voor de ontvankelijkheid van algemeen belangbehartigers in het bestuursrecht. 
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Er zijn dus verschillende soorten belangenorganisaties. Organisaties met algemene 
belangen en aan de andere kant organisaties met collectieve belangen.  
Het is voor de beeldvorming goed om het onderscheid te maken tussen deze vormen. 
Ik begin met de organisaties met algemene belangen, ook wel ideële belangen genoemd.  
Dit zijn bijvoorbeeld milieubelangen. Het moet wel gaan om specifieke algemene belangen 
gaan, bijvoorbeeld het belang van het beschermen van het milieu. Het moet gaan, zoals 
volgt uit artikel 1:2 lid 3 Awb om belangen die zij in het bijzonder behartigen. Een politieke 
partij bijvoorbeeld kan nooit een belanghebbende zijn in de zin van artikel 1:2 lid 3 Awb.  
Dit blijkt uit de Memorie van toelichting van de Awb. Hierin staat ‘het derde lid spreekt van 
algemene en collectieve belangen die door een rechtspersoon «in het bijzonder» worden 
behartigd’ De wetgever heeft deze begrippen gekozen om zo duidelijk te maken dat politieke 
partijen geen belanghebbende in de zin van artikel 1:2 Awb kunnen zijn.  
Om op te komen voor een algemeen belang wordt wel de eis van rechtspersoonlijkheid 
gesteld73  
Dan nu de organisaties met collectieve belangen. Dit zijn veelal groepen natuurlijke 
personen of rechtspersonen die zich hebben verenigd en die belangen met elkaar gemeen 
hebben. Deze collectieve belangen zijn niet heel anders dan de algemene belangen. 
Collectieve belangen zijn de belangen van alle leden van bijvoorbeeld een vereniging of alle 
bewoners van een straat die opkomen tegen het kappen van bomen in de straat.   
Tot 2005 konden belangenorganisaties door middel van de actio popularis beroep 
aantekenen tegen besluiten van  bestuursorganen. In 2005 is deze regeling afgeschaft.  
In 1985 al de afschaffing van de actio popularis voorgesteld. Dit was een idee om de 
behandeling van het kroonberoep te bespoedigen. Dit is toen door de regering afgewezen. 
Met de verkiezingen van 2002 kwam het onderwerp op de agenda. 
Eind juli 2002 is in het Strategisch akkoord van het eerste kabinet-Balkenende aangekondigd 
dat onderzocht moest worden of de actio popularis afgeschaft kon worden. In september 
2002 heeft Kamerlid Te Veldhuis de Tweede Kamer bericht dat zijn fractie een meerderheid 
ging zoeken voor de afschaffing van het beroepsrecht voor actiegroepen. Bij de behandeling 
van de VROM-begroting voor 2003 is door een aantal kamerleden van onder andere CDA, 
VVD en LPF een motie ingediend waarbij de regering verzocht werd tegemoet te komen aan 
de wens om in die gevallen waarin sprake is van ‘puur lokale effecten’(stank en geluid) de 
kring van belanghebbenden te beperken tot de direct omwonenden.74 De staatssecretaris 
heeft deze motie ontraden. Deze is echter op 17 december 2002 door de Tweede Kamer 
aangenomen. Hieruit kan worden opgemaakt dat er toen al een voorzet gegeven is om de 
kring van belanghebbende in te perken. Hierdoor is in 2005 de getrapte actio popularis 
geheel afgeschaft. Ik ga verder in op de afschaffing van de actio popularis in verhouding met 
de invoering van een relativiteitsvereiste met de beantwoording van deelvraag 5. 

De actio popularis houdt in dat een ieder beroep mag aantekenen tegen besluiten. 
Wat moeten belangenorganisaties in hun statuten opnemen om ervoor te zorgen dat ze niet 
niet ontvankelijk verklaard worden in beroep?  
Ten eerste mag de doelomschrijving van een belangenorganisatie mag niet te concreet en 
algemeen geformuleerd zijn. Als in de statuten een te algemeen en weinig concrete 
doelstelling geformuleerd is, wordt aangenomen dat een belangenorganisatie door het 
bestreden besluit niet rechtstreeks wordt getroffen in een belang. Als er niet voldoende 
belang is, wordt de organisatie niet ontvankelijk verklaard.75  
De rechtspersoon kan, zo blijkt uit de Memorie van toelichting op art 1:2 Awb aan zijn 
statutaire doelstelling alleen ‘belang’ ontlenen wanneer het gaat om een algemeen of 
collectief belang. Dit betekent dat de organisatie om voor afzonderlijke leden van de 
organisatie op te komen, niet uitsluitend aan de statutaire doelstelling kan worden ontleend. 
Ten tweede moet de doelstelling van de organisatie ook territoriaal afgebakend zijn. Dit komt 
terug in de rechtspraak die gewezen is na 1 oktober 2008. Het lijkt erop dat deze eis enkel 
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geldt voor de collectief belang acties en niet voor de algemeen belang acties. Polak en De 
Poorter zijn het hiermee niet eens.76 Het zou bij de doelstelling moeten gaan om een 
functionele beperking, een beperking naar doel. De Poorter vindt dat de bestuursrechter 
wordt belast met de vraag of er in het gebied een meer specifieke organisatie bestaat. 
Schlössels vindt dit erg overdreven en zegt dat de rechter deze vraag toch al moet 
beantwoorden als bijvoorbeeld een landelijke belangenorganisatie in beroep gaat tegen een 
besluit77 
 
Ik ga kijken naar de jurisprudentielijn van voor 2008 en na 2008 om te onderzoeken wat er 
precies veranderd is. Op deze manier probeer ik een goed beeld te krijgen, wat de 
rechtspraak voldoende van belang acht. 

 
De jurisprudentielijn van voor 1 oktober 2008 
Voor oktober 2008 wordt gekeken naar of de organisatie een algemeen belang ‘in het 
bijzonder’ behartigt. Hierbij gaat het niet alleen om wat haar statutaire doelstelling is, maar 
ook wat de feitelijke werkzaamheden van de organisatie zijn. Zoals ik al eerder heb 
aangegeven moeten de doelstelling duidelijk en concreet zijn ingevuld. Dit mag niet te 
algemeen geformuleerd zijn. Ook moet deze doelstelling geografisch worden afgebakend.  

In een artikel wat verschenen is in het Nederlands Juristenblad staat duidelijk wat er 
onder de feitelijke werkzaamheden moet worden verstaan. Door de auteurs wordt verwezen 
naar Van Buuren. Hij stelt dat ‘alle werkzaamheden naar hun aard feitelijk zijn’  
Deze feitelijke werkzaamheden bestaan volgens Van Buuren uit: het indienen van 
bezwaarschriften of het bezoeken van hoorzittingen, het publiceren van rapporten, het geven 
van voorlichting en het organiseren van fora, discussieavonden, ‘protestmeetings’ of 
demonstraties.’78 De Poorter heeft deze definities overgenomen in 2003.79 
Van Buuren vindt het vreemd dat er niet meer aandacht wordt besteed door de rechtspraak 
aan de feitelijke werkzaamheden van een organisatie, terwijl de regering heeft gepleit voor 
belanghebbendheid voor rechtspersonen die daadwerkelijk bezig houden met het uitvoeren 
van hun doelstellingen.80 Wat hij op dat moment nog niet weet is dat er meer aandacht komt 
voor de feitelijke werkzaamheden na 1 oktober 2008. 
 
De jurisprudentielijn van na 1 oktober 2008 
Op 1 oktober 2008 heeft de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State voor het 
eerst een wijziging aangebracht in de tot dan toe geldende jurisprudentielijn.81 De afdeling 
heeft gekozen voor een engere lijn van de beroepsmogelijkheden voor belangen-
organisaties. Met name voor algemeen belanghebbende organisaties is deze uitspraak van 
groot belang. De uitspraak waar deze lijn in tot stand gekomen is, is het geding tussen de 
Stichting Openbare Ruimte en het college van gedeputeerde staten van Limburg.  
De Stichting komt op voor collectieve belangen. Het geding ging over een vergunning 
krachtens artikel 16 van de Natuurbeschermingswet 1998. De vergunning is verleend voor 
de uitbreiding van het aantal te houden leghennen en het gebruik maken van een 
nageschakelde techniek (biothermische droogunit met chemische luchtwasser en een 
droogtunnel) voor een pluimveehouderij in de omgeving van het beschermd 
natuurmonument “Sarsven en De Banen”.  

Het college van gedeputeerde staten van Limburg heeft in bezwaar de Stichting 
Openbare Ruimte niet ontvankelijk verklaard in haar bezwaar. Hierop is de Stichting in 
beroep gegaan. De Afdeling overweegt het volgende betreffende de niet ontvankelijkheid 
van de Stichting: 
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De Stichting stelt zich in haar statuten ten doel het streven naar een kwalitatief duurzame 
leefomgeving voor alle levende wezens, omvattende zowel de lokale, nationale als mondiale 
leefomgeving. De afdeling oordeelt dat het statutaire doel van de Stichting zo veelomvattend is dat het 
onvoldoende onderscheidend is om op grond daarvan te kunnen oordelen dat het belang van de 
Stichting rechtstreeks is betrokken bij het bestreden besluit.  

 
De Afdeling heeft over de feitelijke werkzaamheden van de stichting geoordeeld dat: 
het louter in rechte opkomen tegen besluiten als regel niet kan worden aangemerkt als feitelijke 
werkzaamheden in de zin van artikel 1:2, derde lid, van de Awb. Een andere uitleg zou betekenen dat 
voor de ontvankelijkheid van een bezwaar of beroep van een rechtspersoon, in een geval als hier aan 
de orde, in zoverre voldoende is dat hij dergelijke rechtsmiddelen pleegt aan te wenden. De uitleg van 
de criteria van artikel 1:2, derde lid, van de Awb zou er dan op neerkomen dat het beroepsrecht in 
feite voor een ieder open zou staan (actio popularis). Evenmin als feitelijke werkzaamheden gelden 
het indienen van verzoeken tot handhavend optreden en het naar voren brengen van zienswijzen over 
ontwerpbesluiten, nu beide dienen ter voorbereiding van het in rechte opkomen tegen besluiten. Ook 
het vergaren van informatie ten behoeve van eventuele bestuursrechtelijke procedures, alsmede het 
mondeling en schriftelijk informeren van derden over aanhangige of afgeronde procedures, kan niet 
los worden gezien van deze procedures of de voorbereiding daarvan.  
 

Als de feitelijke werkzaamheden meeromvattend zijn dan in het geval van de Stichting 
openbare ruimte, kan de belangenorganisatie wel als belanghebbende aangemerkt worden. 
Dit gebeurde in een uitspraak van 28 oktober 2008.82 Hier werd de Coöperatie Mobilisation 
for the Environment U.A. uit Nijmegen als belanghebbend aangemerkt onder de volgende 
feitelijke werkzaamheden. Deze activiteiten betreffen onder meer het geven van lezingen, 
het aankaarten van ‘knelpunten’ bij het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening 
en Milieubeheer en regionale overheden, het deelnemen aan overleggen om oplossingen 
voor problemen te bewerkstelligen en het adviseren van milieuorganisaties. Een vraag die 
gesteld kan worden is moet een belangenorganisatie alle onderdelen waar ze tegen willen 
opkomen in de statuten zetten, om belanghebbende te mogen zijn? 
 
Dit brengt mij bij de eigenlijke vraag. Wat moeten belangenorganisaties in de statuten 
opnemen om belanghebbende te zijn in het omgevingsrecht? 
 
De belangenorganisatie moet haar werkzaamheden doen onder een hiervoor speciaal 
opgerichte rechtspersoon. Een belangrijke eis is dat de rechtspersoon moet zijn opgericht. 
Een rechtspersonen in oprichting kan niet opkomen voor algemene of collectieve belangen83 
 
Duidelijke statutaire doelstelling 
De organisatie mag alleen aan zijn statutaire doelstelling belang ontlenen wanneer het gaat 
om een algemeen of collectief belang. Het mogen dus geen individuele belangen zijn. 
Deze statutaire doelstelling dient duidelijk, concreet, niet te algemeen en niet te onbegrensd 
te zijn. Hier wordt mee bedoeld dat de doelstelling zowel functioneel als territoriaal 
voldoende begrensd moet zijn.84 Als voorbeeld noem ik nogmaals de Stichting openbare 
ruimte. De statutaire doelstelling was het streven naar een kwalitatief duurzame 
leefomgeving voor alle levende wezens, omvattende zowel de lokale, nationale als mondiale 
leefomgeving. Inclusief alle verdere handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin 
verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. De Afdeling heeft geoordeeld dat deze 
doelstelling van de stichting zo veelomvattend en onvoldoende onderscheidend om te 
kunnen beoordelen of de stichting rechtstreeks belang heeft.  
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Duidelijke feitelijke werkzaamheden  
De Afdeling heeft geoordeeld dat ‘het louter’ in rechte opkomen tegen besluiten, inclusief het 
voorbereiden, informatie verzamelen en het mondeling en schriftelijk informeren over 
procedures niet kunnen worden gezien als feitelijke werkzaamheden. Jans en De Graaf 
vragen zich af in de noot van het arrest85 wat dan wel feitelijke werkzaamheden zijn. In een 
andere uitspraak van de Afdeling werd ook een literatuurstudie die gedaan werd in kader van 
een beroepsprocedure als verbonden met een procedure gezien.86 Het zou dus moeten gaan 
om werkzaamheden die op geen enkel front te maken hebben met rechterlijke procedures.  
Wel als feitelijke werkzaamheden toegelaten werkzaamheden zijn volgens de Afdeling: het 
geven van lezingen, het aankaarten van ‘knelpunten’ bij het Ministerie van VROM en 
regionale overheden, het deelnemen aan overleggen om oplossingen voor problemen te 
bewerkstelligen en het adviseren van milieuorganisaties wel weer te beschouwen 
als ‘feitelijke werkzaamheden’, althans ‘werkzaamheden die los staan van juridische 
procedures of de voorbereiding daarvan’.87 Dit mogen ook geen incidentele werkzaamheden 
zijn88  

De Afdeling heeft kunnen kiezen tussen twee verschillende manieren van toepassen. 
Ze konden kiezen voor de én-én benadering of de óf-óf benadering. Hier bedoel ik het 
volgende mee. Moet er door de rechter getoetst worden aan de doelstelling en de feitelijke 
werkzaamheden of is het óf-óf.  Artikel 1:2, derde lid, Awb bepaalt dat een rechtspersoon 
zich als algemeen belanghebbende kan kwalificeren als zij een bepaald algemeen belang 
krachtens haar doelstelling en blijkens haar feitelijke werkzaamheden in het bijzonder 
behartigt. Damen zegt in zijn publicatie in Ars Aequi: Als je je als algemeen belanghebbende 
voor dat ‘in het bijzonder behartigen’ moet kwalificeren via én je doelstelling én je feitelijke 
werkzaamheden (én-én-benadering), dan is een tekort schieten middels een onvoldoende 
specifieke doelstelling al meteen fataal, en hoeft de rechter niet meer naar de feitelijke 
werkzaamheden te kijken. Kan een stichting zich ondanks een te ruime doelstelling toch via 
haar feitelijke werkzaamheden kwalificeren als voldoende ‘in het bijzonder’ algemeen 
belanghebbende (óf-óf-benadering), dan zijn die feitelijke werkzaamheden wel relevant.89 

Maar moet de belangenorganisatie ook alle onderdelen van een 
omgevingsvergunning waar ze bezwaar of beroep tegen willen aantekenen ook in de 
statuten staan? Bijvoorbeeld moet een milieuorganisatie die tegen het kappen van bomen is, 
in haar statuten opnemen als de organisatie bijvoorbeeld tegen het bouwen is van een 
fabriekshal op een plaats waar veel bomen staan? Ik denk dat het niet nodig is om als 
milieuorganisatie ook in de statuten te zetten dat ze ook in bepaalde gevallen kunnen 
opkomen tegen de activiteit bouwen.  
Het lijkt erop dat de uitspraak van de afdeling waarin is bepaald dat de bezwaren per 
activiteit moeten worden beoordeeld geen effect heeft op de vraag of er in de statuten moet 
staan of een belangenorganisatie mag opkomen tegen een activiteit bouwen, wanneer er 
bomen gekapt moeten worden om te kunnen bouwen. Het is een ander verhaal als een 
milieuorganisatie bezwaar maakt tegen primair de activiteit bouwen. Bij de toetsing van de 
belanghebbendheid zal het vaak zo zijn dat er erg gekeken wordt naar de feitelijke 
werkzaamheden.  

In de literatuur is discussie geweest over de interpretatie van de wetgeschiedenis 
zoals de Afdeling deze heeft gebruikt in verschillende uitspraken. Michiels 90 zegt dat de 
wetgever niet langer heeft gewild dat iedereen zich via procedures met de ruimtelijke 
ordening en het milieu kon bemoeien, zonder specifiek belang. De Afdeling heeft de 
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wetsgeschiedenis van artikel 1:2 lid 3 Awb geïnterpreteerd. Damen denkt dat wanneer aan 
het vereiste van feitelijke werkzaamheden zou kunnen worden voldaan louter door 
procedures te voeren, een ieder die procedures voert dat zou kunnen doen, omdat …. hij 
procedures voert!  
Michiels vindt dat de Afdeling niet anders kan dan de uitdrukkelijke wens van de wetgever 
negeren. Damen vindt daarentegen dat de Afdeling de wetgever niet negeert, maar helpt. Hij 
zegt: de Afdeling beroept zich in de 1 oktober-uitspraak juist zelf op de wetsgeschiedenis. De 
Afdeling overweegt: ‘De uitleg van de criteria van artikel 1:2, derde lid, van de Awb zou er 
dan op neerkomen dat het beroepsrecht in feite voor een ieder open zou staan (actio 
popularis).’ Zo lijkt de Afdeling de wetgever te hulp te schieten.91 
In de toekomst is het als het aan de huidige minister van Infrastructuur en Milieu ligt gaat het 
inperken van de beroepsmogelijkheden voor milieuverenigingen verder. Een woordvoerder 
van haar heeft op de Dag van de Bouw gezegd dat er in het wetsvoorstel om de Crisis- en 
herstelwet permanent te maken ook een voorstel staat waarmee een eind gemaakt wordt 
aan de mogelijkheid om als milieuorganisatie, bezwarenprocedures in gang te zetten die met 
subsidies van het Rijk worden gefinancierd.92 
 
 

5.4 Gemeenten door de komst van de Crisis- en herstelwet door de mangel?  

 
Kan een gemeente als belanghebbende worden aangemerkt teneinde zij in beroep gaat 
tegen een besluit van de rijksoverheid?  
 
Een bestuursorgaan kan belanghebbend zijn bij een besluit van een ander bestuursorgaan 
ingevolge artikel 1:2 lid 2 Awb. In hoofdstuk 2 ben ik ingegaan op de mogelijkheden die 
bestuursorganen hebben uit de Algemene wet bestuursrecht. Dit zal ik kort samenvatten.  

In lid 2 van artikel 1:2 Awb  staat dat de aan bestuursorganen toevertrouwde 
belangen als eigen belangen kunnen worden beschouwd. In de Memorie van toelichting van 
de Awb93 staat de uitleg van de wetgever: ‘Het voorschrift stelt veilig dat aan 
bestuursorganen die ambtshalve belangen hebben te behartigen welke bij een besluit van 
een ander bestuursorgaan betrokken zijn, dezelfde rechten toekomen als personen die 
worden beschermd door artikel 1:2 lid 1 Awb’  Dit kan enkel wanneer, zoals in het artikel 
staat het gaat over aan bestuursorganen toevertrouwde belangen. De belangen die 
bestuursorganen mogen vertegenwoordigen verschillen per bestuursorgaan.  
In de Memorie van toelichting van de Algemene wet bestuursrecht staat dat om te spreken 
over een toevertrouwd belang in de eerste plaats de wetgeving bepalend is.  
Bestuursorganen mogen dus niet opkomen voor collectieve en algemene belangen. 
Dit betekent dat als bijvoorbeeld een gemeente op grond van aan hen toevertrouwde 
belangen bezwaar aantekent tegen een besluit van de provincie, de provincie de gemeente 
als belanghebbende moet ontvangen. De gemeente treedt dan op eigen naam en gezag op 
en niet als vertegenwoordiger van het lichaam94 In de wetsgeschiedenis is er eigenlijk geen 
discussie geweest over de term toevertrouwd belang. De tekst van artikel 1:2 lid 2 Awb is 
niet gewijzigd tijdens de procedure van vaststelling.   
 Wat een toevertrouwd belang is staat in de Memorie van toelichting van de Algemene 
wet bestuursrecht. Maar wanneer kan er worden gesproken van een toevertrouwd belang? 
Als voorbeeld noem ik een uitspraak tussen het productschap vis en de minster van 
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Het productschap ging in beroep tegen het niet 
ontvankelijk verklaren van hun bezwaar tegen een besluit om de ‘Grevelingen’ aan te wijzen  
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voor opname in de lijst van watergebieden van internationale betekenis. 
De Afdeling heeft geoordeeld dat het toevertrouwde belang van het productschap door de 
aanwijzing wordt geraakt. Hierbij maakt het niet uit of de rechtsgevolgen van de aanwijzing 
geen betrekking hebben op het belang van het productschap. 
 Vaste jurisprudentie laat zien dat het niet uitmaakt of de bezwaarmaker wordt geraakt 
in een beschermd belang wat meegewogen had moeten worden bij het oorspronkelijke 
besluit. Hieruit kan geconcludeerd worden dat ook taakomschrijvingen die niet tevens een 
bestuursbevoegdheid inhouden wel als toevertrouwde belangen kunnen worden gezien.95 
Het moet dan wel gaan om gedetailleerde taakomschrijvingen van het bestuursorgaan96 
Waar geen toevertrouwde belangen werden aangenomen was in de uitspraak van een 
geding tussen gedeputeerde staten van Zuid-Holland en het college van burgemeester en 
wethouders van Westvoorne. Het college heeft bezwaar en beroep aangetekend tegen het 
verhogen van geluidsnormen van een dichtbij gelegen spoorlijn. De gemeente stelde dat er 
volksgezondheid en milieu belangen zijn die aan zijn zorg als gemeentebestuur zijn 
toevertrouwd. De afdeling heeft hierop overwogen dat aan het gemeentebestuur in algemene 
zin taken op het terrein van de volksgezondheid en milieu toekomen. Maar dat deze 
onvoldoende zijn om te kunnen spreken van de ‘hen toevertrouwde belangen’ in de zin van 
art. 1:2 lid 2 Algemene wet bestuursrecht. Om van toevertrouwde belangen te kunnen 
spreken moet het gaan om taken en bevoegdheden van bestuursrechterlijke aard. De taken 
moeten betrekking hebben op het door het bestuursorgaan bestreden besluit. Zoals ik al 
eerder schreef mag het ook niet gaan om algemene of collectieve belangen. Ook moet het 
bestuursorgaan rechtstreeks betrokken zijn bij het bestreden besluit. Deze eis geldt voor 
bestuursorganen net als voor alle andere personen die ingevolge art 1:2 lid 1 Awb als 
belanghebbende willen worden aangemerkt. Echter voor bestuursorganen krijgt deze eis 
voor publieke belangen wel een specifieke inkleuring, aldus Schlössels.97 Schlössels vindt 
niet dat aan bestuursorganen die ambtshalve belangen hebben te behartigen welke bij een 
besluit van een ander bestuursorgaan betrokken zijn, dezelfde rechten toekomt als aan 
degenen die als belanghebbende worden aangemerkt door lid 1 van artikel 1:2 Awb. Hij vindt 
dat bestuursorganen als belanghebbende kunnen worden aangemerkt zodra vaststaat dat 
een besluit rechtstreeks van invloed is op enig door dit orgaan te behartigen belang. Hij wil 
pleiten voor de regel dat bestuursorganen slechts toegang verkrijgen tot bezwaar- en 
beroepsprocedures als hun belang samenvalt met het publieke belang dat aan het genomen 
besluit ten grondslag ligt. 

Afgelopen tijd is er onder meer door de invoering van de Crisis- en herstelwet veel 
veranderd. Met de komst van de Crisis en herstelwet is het voor beroepsrecht voor 
gemeenten bij de bestuursrechter beperkt. In art 1.4 Chw staat: 
 
In afwijking van artikel 8:1, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht kan een niet tot de centrale 
overheid behorende rechtspersoon die krachtens publiekrecht is ingesteld of een niet tot de centrale 
overheid behorend bestuursorgaan geen beroep instellen tegen een besluit, indien dat besluit niet is 
gericht tot die rechtspersoon of tot een orgaan van die rechtspersoon, onderscheidenlijk tot dat 
bestuursorgaan of tot de rechtspersoon waartoe dat bestuursorgaan behoort. 

 
Het is goed om bij deze regeling te vermelden dat deze regel enkel geldt voor besluiten die 
genomen zijn in het kader van de Crisis en herstelwet en haar bijlagen I & II. Ook als het 
bestuursorgaan de geadresseerde van het besluit is, mag het bestuursorgaan wel bezwaar 
en beroep aantekenen tegen het besluit98 
In de Tweede Kamer is er gesproken over een relativiteitsvereiste in de Crisis- en herstelwet. 
Hierop hebben de Kamerleden De Krom en Koopmans een motie ingediend. Zij vinden dat 
infrastructuurprojecten nodeloos worden vertraagd. Zij vragen aan de regering om een 
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relativiteitsvereiste in de aanpassing van de Tracéwet en de Algemene wet bestuursrecht te 
introduceren.99 
 Over de uitwerking en de interpretatie van de beperking van het beroepsrecht voor 
o.a. gemeenten is op 1 april 2011 een uitspraak gedaan door de Raad van State100 In deze 
uitspraak is artikel 1.4 van de Crisis- en herstelwet strikt toegepast op de manier die de 
wetgever voor ogen had bij het maken van de wet. Het bestreden besluit was, de vaststelling 
van een provinciaal inpassingplan als bedoeld in art. 3.26 Wro. In bijlage 1 artikel 1.2 van de 
Chw staat dat: ‘ontwikkeling en verwezenlijking van werken en gebieden krachtens afdeling 
3.5 van de Wet ruimtelijke ordening’ vallen onder de Crisis- en herstelwet. Hierdoor is in het 
beroep de Crisis- en herstelwet van toepassing en worden de gemeente Kerkrade, de Raad 
en het College van Burgemeester en wethouders van de gemeente Kerkrade niet 
ontvankelijk verklaard in hun beroep. Saillant detail bij deze uitspraak is dat er naast de 
gemeente Kerkrade ook beroep is aangetekend door andere partijen. Dit waren onder meer 
een actiecomité, een aantal milieuverenigingen en burgers. Zij hebben een verzoek 
ingediend om het besluit van Provinciale Staten van Limburg van 8 oktober 2010, waarbij het 
inpassingsplan Buitenring Parkstad Limburg is vastgesteld te schorsen. De rechter heeft dit 
toegewezen.  
Ook in de Tracéwet zijn door de inwerkingtreding van de Crisis- en herstelwet de 
beroepsmogelijkheden voor gemeenten ingeperkt. De wetgever heeft als reden hiervoor dat 
gemeenten vroeg worden betrokken bij besluiten die in het kader van de tracéwet worden 
genomen. De wetgever zegt dat een dergelijke betrokkenheid in de verkenningsfase maar 
ook bij de voorbereiding van het uiteindelijke tracébesluit rechtvaardigt dat het beroepsrecht 
van decentrale bestuursorganen tegen tracébesluiten wordt afgeschaft.  
De bepaling tot het afschaffen van het beroepsrecht voor decentrale bestuursorganen is niet 
primair ingegeven door het aspect tijdwinst, maar door het meer principiële punt dat de 
rechtszaal niet het podium zou moeten zijn voor meningsverschillen tussen overheden 
onderling en de wens om de decentrale overheden op een vroeg moment te betrekken, 
zodat ten volle rekening kan worden gehouden met hun wensen. 
 
Conclusie:  
Bij de beantwoording van deze vraag is het van groot belang of het besluit wat genomen is 
door een bestuursorgaan valt onder de Crisis- en herstelwet. 
Als het besluit genomen is door de centrale overheid of valt onder de in bijlage I en II van de 
Crisis en herstelwet is het voor gemeenten erg moeilijk om in beroep te gaan bij de 
bestuursrechter tegen het besluit. Dit komt door het toevoegen van artikel 1.4 Chw. 
Op 1 april is er door de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State een uitspraak 
gedaan over de toepassing van artikel 1.4 Chw. De uitspraak is een van de weinige 
uitspraken waar een gemeente in het kader van de Crisis- en herstelwet procedeert tegen de 
centrale overheid. Het zijn vaak milieuverenigingen en andere rechtspersonen of natuurlijke 
personen die tegen een besluit van de rijksoverheid in beroep gaan.  
Meer jurisprudentie is te vinden wanneer het gaat om besluiten van de centrale overheid die 
niet onder de Crisis- en herstelwet vallen, maar onder artikel 1:2 lid 2 Awb. 
Met de inwerkingtreding van de Crisis- en herstelwet zijn meerdere wetten veranderd. 
Bijvoorbeeld in de al eerder genoemde tracéwet. Hier is de beroepsmogelijkheid voor 
gemeenten effectief ingeperkt. Er is een groot verschil tussen besluiten die worden genomen 
in het kader van de Crisis- en herstelwet en een ‘normaal’ besluit. Bij normale besluiten kan 
een gemeente enkel in beroep gaan tegen een besluit van de rijksoverheid als er een 
toevertrouwd belang is geschonden.  
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Om van toevertrouwde belangen te kunnen spreken moet(en) 
1. het gaan om taken en bevoegdheden van bestuursrechterlijke aard. 
2. de taken betrekking hebben op het door het bestuursorgaan bestreden besluit.  
3. het niet gaan om algemene of collectieve belangen. 
4. het bestuursorgaan rechtstreeks betrokken zijn bij het bestreden besluit.  

 
Om terug te komen op de jurisprudentie van 1 april. De Raad van State heeft geoordeeld dat 
als het gaat om besluiten die worden genomen in het kader van de Crisis- en herstelwet, er  
een strakke lijn gevolgd moet worden. Hier kwam duidelijk naar voren kwam dat de Afdeling 
de lijn die de wetgever voorstelt heel eng invult. De lijn is dermate eng, dat er weinig ruimte 
meer is voor gemeenten om toch tegen een besluit genomen in het kader van de Crisis- en 
herstelwet op te komen. 
 
 

5.5 Relativiteit in het bestuursrecht, de geschiedenis en toekomst 

 
Het relativiteitsvereiste is ingevoerd. Wat is de uitleg van de rechtspraak en geleerden over 
de invulling van het relativiteitsvereiste in het omgevingsrecht? 
 
In dit hoofdstuk ga ik kijken naar de invulling van het relativiteitsvereiste in het 
omgevingsrecht. Ik zal eerst een inleiding geven in de geschiedenis van het relativiteits-
beginsel. Daarna ga ik kijken naar de invulling van het relativiteitsvereiste in de rechtspraak 
zoals het is gewezen in het kader van de Crisis- en herstelwet. Deze rechtspraak is erg 
interessant, omdat in de Crisis- en herstelwet een soortgelijke vorm van relativiteit is 
opgenomen als in het wetsvoorstel Aanpassing bestuursprocesrecht. Dit kan een beeld 
geven over de mogelijke invulling van de toekomstige Awb. Als laatste ga ik kijken naar de 
verschillende meningen van de voorstanders van een relativiteitsvereiste en de 
tegenstanders van een relativiteitsvereiste. 
 
Geschiedenis van het relativiteitsbeginsel (privaatrecht) 
In het Nederlandse privaatrecht is het relativiteitsvereiste sinds 1928 als materieel vereiste 
voor onrechtmatige daad door de Hoge Raad aanvaard. De vraag die door de rechter 
gesteld moet worden is, of de geschonden norm de strekking had de benadeelde te 
beschermen tegen het geschonden belang. De introductie van de relativiteitsleer in 
Nederland is al in 1919 geweest. De introductie wordt over het algemeen toegeschreven aan 
Van Gelein Vitringa.101 De oorsprong ligt in het Duitse recht.  
Van Grinten102 formuleert de inhoud van de relativiteitsleer voor het eerst. Hij heeft de 
opvatting van de Hoge Raad geformuleerd in twee stellingen. Dat voor een actie uit 
onrechtmatige daad nodig is dat de daad ten opzichte van de benadeelde onrechtmatig was 
en dat de daad ten opzichte van iemand onrechtmatig is, indien de overtreden norm zijn 
getroffen belang beschermt. Ik ga niet te diep in op het relativiteitsbeginsel uit het 
privaatrecht.  
 
Bij een studiemiddag van de VAR Vereniging voor Bestuursrecht op 20 april 2007 heeft Du 
Perron uitleg gegeven over het relativiteitseis in het privaatrecht. Hij stelt: de kern van het 
vereiste is de vraag of de geschonden norm de strekking had de benadeelde te beschermen 
tegen het geschonden belang. Hieruit volgen aldus twee elementen. 1. De bescherming van 
de benadeelde en 2. De bescherming van het geschonden belang.  
Met behulp van het relativiteitsvereiste wordt in het privaatrecht de aansprakelijkheid beperkt 
in die gevallen waar onrechtmatigheid en causaliteit weliswaar aanwezig zijn, maar er 
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eigenlijk geen goede reden is om aansprakelijkheid aan te nemen. Du Perron merkt daarbij 
op dat hetzelfde resultaat eveneens kan worden bereikt met behulp van een andere invulling 
van de begrippen onrechtmatige daad en causaliteit. Hoewel in bepaalde gevallen de 
strekking van de wet ertoe kan leiden dat een normschending op zichzelf onvoldoende is om 
aansprakelijkheid aan te nemen, kan de normschending er wel toe bijdragen dat bepaald 
gedrag als onzorgvuldig (en daarmee als onrechtmatig) kan worden bestempeld. Deze 
toepassing van de zorgvuldigheidsnorm is in de literatuur bekend als de correctie-
Langemeijer.103 

In het Bestuursrecht heeft er nooit een relativiteitsvereiste bestaan. Dit is met de 
inwerkingtreding van de Crisis- en herstelwet voor het eerst in het Nederlandse 
Bestuursrecht geïntroduceerd. Eerst bestond er de actio popularis. Dit hield in dat iedereen 
bezwaar of beroep mocht aantekenen tegen besluiten van een bestuursorgaan. Deze actio 
popularis is later veranderd in de zogenaamde getrapte actio popularis. Dit hield in dat 
iedereen die in de voorbereidingsprocedure gebruik had gemaakt van de mogelijkheid zijn 
zienswijzen naar voren te brengen tegen een besluit in rechte kon opkomen.  
Hierin heeft de wetgever al een beetje de mogelijkheid voor een ieder om bezwaar of beroep 
in te dienen ingeperkt. De getrapte actio popularis heeft het tot 1 juli 2005 volgehouden. Per 
deze datum is de aanpassingswet openbare uniforme voorbereidingsprocedure AWB in 
onder andere Teunissen heeft in 2003 in een artikel in De Gemeentestem104 gepleit voor de 
afschaffing van de actio popularis. Hij stelt dat de eindbeslissing van een besluit bij de 
overheid moet liggen. De overheid moet immers zorgen voor een goede afweging tussen het 
algemeen belang en de andere belangen. Hij vindt dat er vanuit democratisch oogpunt niets 
op tegen is, dat algemeen belangorganisaties iets mogen vinden van een besluit van een 
bestuursorgaan. Maar het past niet binnen het rechtsbestel. Teunissen stelt zelfs voor om de 
leden 2 en 3 van artikel 1:2 Awb te schrappen. Van Buuren schrijft in een later artikel dat hij 
denkt dat er geen steun is voor de voorstellen die Teunissen doet.105 In de Tweede Kamer is 
er door Kamerlid Spies een motie ingediend waarin ze zegt dat in die gevallen waarin alleen 
sprake is van lokale overlast of hinder de mogelijkheden van bezwaar en beroep te beperken 
tot de direct belanghebbenden.106  
Ook bij de discussie in de Tweede Kamer over de invoering van de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht is er door Kamerlid Koopmans geprobeerd door middel van een 
motie de regering een relativiteitsvereiste in de Wabo op te laten nemen.107 Dit is echter 
afgewezen. Ook in de Eerste Kamer zijn er verschillende wijzigingen aangebracht in het 
wetsontwerp van de Wabo. Een van de vragen was, of de Wabo in overeenstemming is met 
het verdrag van Aarhus. Deze vraag heeft de Eerste kamer voorgelegd aan de Raad van 
State. Zij hebben geconcludeerd dat het Verdrag van Aarhus vereist dat ‘eenieder’ de 
gelegenheid tot inspraak moet hebben.108 Dit sluit aan bij bestaande wetgeving op het terrein 
van het omgevingsrecht. Naar aanleiding van het advies is artikel 3.12 Wabo in 
overeenstemming gebracht met het verdrag. 
 Op dit moment probeert de overheid de druk op de rechtspraak te verkleinen door 
met regels te komen om onder andere belanghebbenden minder ruimte te geven om 
bezwaar of beroep aan te tekenen tegen een besluit. Al jaren gaat er in de literatuur een 
discussie over de vraag of er een relativiteitsvereiste moet worden ingevoerd binnen het 
bestuursrecht. In de Tweede Kamer waren het de Kamerleden De Krom en Koopmans die in 
een motie schreven dat infrastructuurprojecten nodeloos worden vertraagd. Zij vragen de 
regering om een relativiteitsvereiste in de aanpassing van de Tracéwet en de Algemene wet 
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bestuursrecht.109 Mede door deze motie heeft de regering een relativiteitsvereiste 
opgenomen in de Crisis- en herstelwet. Met de inwerkingtreding van de crisis- en herstelwet 
is het relativiteitsvereiste officieel voor het eerst geïntroduceerd in het Nederlands 
Bestuursrecht. 
Ook in het wetsontwerp aanpassing bestuursprocesrecht wordt een relativiteitsvereiste 
voorgesteld.110 Het doel van dit wetsontwerp is het inhoudelijk wijzigen van de Algemene wet 
bestuursrecht, gericht op stroomlijning van procedures en bevordering van een effectieve en 
definitieve geschilbeslechting.  
 
In de Memorie van toelichting op de Awb staat waarom de regering bij de totstandkoming 
van de Awb geen relativiteitsvereiste heeft ingevoerd in het Bestuursrecht. 
De regering schreef in de Nota naar aanleiding van het eindverslag van de Tweede Kamer: 
 
De vraag of de belangen waarin de appellant beschermd wil worden deel uitmaken van de belangen 
die bij het besluit waartegen hij opkomt moeten worden afgewogen, behoren geen rol  te spelen bij de 
beoordeling van de vraag of iemand belanghebbende is. 
Voldoende voor de ontvankelijkheid is dat iemand feitelijk, voldoende onderscheiden van anderen, in 
een eigen persoonlijk belang wordt getroffen.

111
 

 
Er zijn vele voorbeelden over bijvoorbeeld villabewoners die bezwaar maken tegen een 
asielzoekerscentrum of een woonwagenkamp, omdat de bewoners te kleine percelen 
hebben of geluidsoverlast van een nabijgelegen zwembad. Of een ondernemer die bezwaar 
maakt tegen de vestiging van een andere ondernemer met werkzaamheden binnen dezelfde 
sector.  
 De Poorter is een tegenstander van een relativiteitsvereiste. Hij denkt dat het heel 
goed mogelijk is geweest om gevallen waar misbruik wordt gemaakt van de mogelijkheid om 
in bezwaar of beroep te gaan te filteren door een antimisbruikbepaling toe te voegen aan de 
Awb. Deze bepaling zal dan moeten strekken tot bescherming van een belang dat 
tegengesteld is aan het eigen belang van de appellant112 Dit in tegenstelling tot de 
relativiteitsleer. Deze leer gaat uit van de veronderstelling dat een norm van objectief recht 
slechts bepaalde belangen beoogt de beschermen113  
Onrust is een voorstander van een relativiteitsvereiste. Zij stelt in het artikel ‘relativiteit in de 
Wabo’ dat de inwerkingtreding van de Wabo de uitgelezen kans was om een 
relativiteitsvereiste te introduceren in het omgevingsrecht.  
De vraag over belanghebbendheid zal veelal worden gesteld in het kader van het 
omgevingsrecht. Het omgevingsrecht en daarbij de Wabo zal naast de Crisis- en herstelwet 
nog meer te maken krijgen met het relativiteitsbeginsel, wanneer het vereiste wordt 
opgenomen in de Algemene wet bestuursrecht. 
  Met de inwerkingtreding van de Crisis- en herstelwet is er een relativiteitsvereiste, 
maar hoe moet deze norm worden uitgelegd?  
In art 1.9 van de Crisis- en herstelwet staat het relativiteitsvereiste. Bij het ontwerp van deze 
wet kon gekozen worden voor een strikte en een ruime relativiteitsleer. Een strikte vorm van 
een relativiteitsleer ook wel “Schutznormtheorie” genoemd komt voor in het Nederlandse 
burgerlijke recht en in het Duitse bestuursprocesrecht. Dit komt erop neer dat een appellant 
jegens zijn wederpartij slechts aanspraak kan maken op inachtneming van die rechtsnormen 
die mede zijn belang beogen te beschermen.114 Het moet gaan om de bedoeling van het 
concrete voorschrift. Hier moet de bestuursrechter de vraag welke belangen worden 
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beschermd, niet op het niveau van de regeling als geheel, maar per afzonderlijk voorschrift 
beantwoorden. De wetgever heeft ook kunnen kiezen voor een ruime relativiteitsleer. In deze 
leer wordt meer naar het globale doel van de wetgeving gekeken. Aan de hand hiervan wordt 
bepaald of de persoon die tegen het besluit is, als belanghebbende kan worden aangemerkt.  
De regeling moet mede het doel hebben om de derde te beschermen.115 

De wetgever heeft in de Memorie van toelichting op artikel 1.9 van de Crisis- en 
herstelwet uitgelegd dat er thans geen verband hoeft te bestaan tussen een beroepsgrond 
en de daadwerkelijke (of: achterliggende) reden om tegen een besluit in beroep te gaan.  
De wetgever zegt dat het relativiteitsvereiste alleen bij de inhoudelijke toetsing van het 
besluit en niet bij de ontvankelijk wordt gebruikt door de bestuurrechter. De bestuursrechter 
moet soms een besluit vernietigen wegens schending van een rechtsregel die niet strekt tot 
bescherming van een belang waarin de eisende partij feitelijk dreigt te worden geschaad.116 
Ik concludeer dat er wordt gezegd dat er nu geen verband hoeft te bestaan tussen de 
beroepsgrond en de achterliggende reden om tegen een besluit in beroep te gaan117 
 
Hoe deze vorm van relativiteit zich op dit moment vormt in de rechtspraak ga ik nu 
onderzoeken.  
Op 19 januari 2011 heeft de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State een 
uitspraak gedaan over de interpretatie van het belanghebbendebegrip in de Crisis- en 
herstelwet118 Wat opvalt aan de uitspraak is, dat er wordt gerefereerd aan een document dat 
gemaakt is door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten met normen waarin een 
persoon als belanghebbende zou kunnen worden aangemerkt. De Afdeling gebruikt deze 
normen, bijvoorbeeld afstandstabellen, die door deskundigen zijn bedacht om te komen tot 
een oordeel. Dit lijkt erop dat de afdeling neigt naar een objectivering.119 Er wordt immers 
gebruikt gemaakt van afstandstabellen om de ontvankelijk te toetsen. Deze lijn wordt 
voortgezet door de Afdeling in een uitspraak van 2 maart 2011120. De Afdeling noemt de 
normen uit de brochure van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (verder VNG) in 
een eerdere uitspraak wettelijke regels. Dit valt, annotator: A.A.J. de Gier op. De normen die 
de VNG in een brochure zet zijn immers niet als wettelijke regeling vastgesteld. In de 
uitspraak van 19 januari 2011 is deze term verdwenen. In de uitspraak van 2 maart wordt 
daar, net al op 19 januari gebruikt gemaakt van het woord indicatieve normen.  

In de uitspraak van 19 januari 2011 heeft de appellant een beroep gedaan op de 
norm van een goede ruimtelijke ordening. Zij wilden op deze manier het besluit tot 
vaststelling van het bestemmingsplan laten vernietigen. Anders dan uit de Memorie van 
toelichting op artikel 1.9 Crisis- en herstelwet121 heeft de Afdeling de norm zo geïnterpreteerd 
dat er wel een verband moet bestaan tussen een beroepsgrond en de daadwerkelijke (of: 
achterliggende) reden om een besluit in rechte aan te vechten. Dit betekent dat, wil een 
inhoudelijke beroepsgrond tot vernietiging kunnen leiden, de geschonden norm moet zijn 
geschreven ter bescherming van de opgeworpen eigen belangen. Volgens de Afdeling sluit 
art. 1.9 Chw in het algemeen een beroep van belanghebbenden op deze norm van een 
goede ruimtelijke ordening (met het oogmerk van vernietiging van het bestreden besluit) niet 
uit. Vereist is dat de naar het oordeel van de appellanten geschonden norm “betrekking of 
mede betrekking heeft op hun eigen belangen” Er dient immers ook sprake te zijn van een 
rechtstreeks bij het bestreden besluit betrokken belang om te voldoen aan het in artikel 1:2 
lid 1 Awb genoemde vereiste. Deze jurisprudentielijn is voortgezet in latere jurisprudentie van 
de Afdeling, o.a. In de uitspraak van 2 maart. Op 16 maart is door de Afdeling een uitspraak 
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gedaan waar een glastuinder ontvankelijk werd verklaard in een beroep op het betoog dat bij 
het bouwen van een nieuwe wijk in de buurt van zijn glastuinbouwbedrijf geen goed woon- 
en leefklimaat is veiliggesteld. De tuinder heeft betoogd dat het besluit glastuinbouw 
voorschrijft dat er een afstand van 50 meter tussen het bedrijf en de in dit geval nieuwbouw 
moet zijn. De Afdeling acht dit argument voldoende op de grond dat de norm zowel de 
belangen van de omwonenden bij een goed woon- en leefklimaat als de belangen van het 
ongehinderd voeren van een bedrijf waarborgt. De afdeling toetst hier expliciet wat het 
beschermingsbereik van een ingebrachte rechtsgrond is.122  

Met het doen van deze uitspraak heeft de afdeling een invulling gegeven aan het 
relativiteitsvereiste uit de crisis- en herstelwet. Het is dus van belang dat er een verband 
bestaat tussen de beroepsgrond en de achterliggende reden om in beroep te gaan.  
Tevens moet degene die als belanghebbende aangemerkt wil worden een rechtstreeks 
belang en een eigen belang hebben. Als degene geen eigen belang heeft kan het besluit niet 
worden vernietigd. Het verband tussen de geschreven norm en het eigen belang is dan niet 
groot genoeg om te kunnen stellen dat de norm bedoelt is om het eigen belang van de 
mogelijk belanghebbende te beschermen. In het wetsvoorstel Aanpassing 
bestuursprocesrecht staat een vergelijkbare relativiteitseis als in de Crisis- en herstelwet. 
Nu de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State de relativiteitseis in de Crisis- en 
herstelwet nader heeft ingevuld kan de regering kijken of de invulling is, wat ze in gedachte 
hadden bij het ontwerpen van de norm. De relativiteitseis zoals geformuleerd in het 
wetsvoorstel Aanpassing bestuursprocesrecht kan mijns inziens als de Awb wordt aangepast 
worden doorgezet in de vernieuwde Algemene wet bestuursrecht.  

In de noot van de uitspraak van 19 januari 2011123 geeft de Waard aan wat de 
bedoeling van de wetgever is geweest bij het ontwerpen van de art 1.9 van de Crisis en 
herstelwet: 
 
‘De bedoeling van de wetgever met art. 1.9 Chw wordt (net als wat betreft het wetsvoorstel inzake art. 
8:69a Awb – de Afdeling verwijst hiertoe naar: Kamerstukken II, 2009/10, 32 450, nr. 3, p. 18) 
begrepen als de eis “(…) dat er een verband moet bestaan tussen een beroepsgrond en de 
daadwerkelijke (of: achterliggende) reden om een besluit in rechte aan te vechten en dat de 
bestuursrechter een besluit niet moet vernietigen wegens schending van een rechtsregel die niet 
strekt tot bescherming van een belang waarin de eisende partij feitelijk dreigt te worden geschaad.” 
Het tweede deel van dit citaat (“(…) en dat (…) geschaad.”) lijkt bedoeld als procesrechtelijke vertaling 
(i.e. rechtsgevolg van niet vernietigen) voor het ontbreken van relativiteit: relativiteit vereist een 
logische “identiteit” tussen beroepsgrond (d.w.z. een beweerdelijk geschonden norm) en een 
feitelijk/daadwerkelijk dreigende aantasting van een eigen belang (waartegen de opgeworpen norm 
beoogt te beschermen).’ 

 
Tegenwoordig vinden veel mensen in de maatschappij en de politiek dat met name derde-
belanghebbenden teveel mogelijkheden hebben om tegen bestuursbesluiten op te komen.  
De Waard stelt de vraag: hoe modern moet de rechtsbescherming worden? 124 Moeten alle 
manieren om bezwaar te maken als derde belanghebbende worden ingeperkt? 
Hij is een tegenstander van een relativiteitsvereiste in de Algemene wet bestuursrecht. Een 
bezwaar van hem is ‘dat bij invoering van een relativiteitsvereiste er veel onduidelijkheid zal 
ontstaan over de vraag wat de desbetreffende normen nu eigenlijk hebben beoogd.  
Een andere vraag die hij stelt is: welke bedoelingen van welke wetgever beoordeeld moeten 
worden: alleen die van de wetgever in formele zin of ook de bedoelingen van lagere 
wetgevers. Hij stelt: 
 
De redenering van de voorstanders van invoering van een relativiteitsleer is, dat in het Awb-
procesrecht is gekozen voor individuele rechtsbescherming. De Waard concludeert dat de voordelen 
die de voorstanders hebben, dan zo zijn dat belanghebbenden alleen rechtsschendingen naar voren 
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zouden mogen brengen als de in dat geval geschonden norm (mede) de bedoeling heeft de rechten 
van die belanghebbenden te beschermen. 
Zijn conclusie hierbij is dat de voorstanders van een relativiteitsvereiste door de keuze van het voorop 
stellen van de individuele rechtsbescherming, het voor de hand ligt ook het beroepsrecht te 
‘subjectiveren’. Hij vindt in tegenstelling tot de ‘subjectivering van het beroepsrecht door de 
voorstanders dat het wel degelijk past dat in een systeem van individuele rechtsbescherming de 
rechter desgevraagd de subjectieve rechten van een derde beschermt, als die aangetast dreigen te 
worden door een besluit dat een schending van de geldende voorschriften inhoudt. Wat ook de reden 
van die onrechtmatigheid of onregelmatigheid moge zijn. 
 

Schreuder-Vlasblom is voorstander van een relativiteitsvereiste. Zij stelt in een betoog tegen 
de redenering van de Waard, dat de constatering door de rechter van een gebrek aan een 
besluit, de handhaving van het materiële recht en de algemene en individuele belangen die 
dat recht wil beschermen dient. Als de rechter die constatering achterwege moet laten op de 
enkele grond dat ze de belangen niet dient van de appellant, die het gebrek daarom niet 
heeft ingeroepen, dan kan men niet volhouden dat de rechtmatigheid van het besluit nog 
centraal staat.125 

Schueler is ook een voorstander van de introductie van een relativiteitseis in het 
bestuursrecht. Hij stelt dat in het huidige stelsel de rechter verplicht is het beroep gegrond te 
verklaren bij elk rechtmatigheidsgebrek dat valt binnen het wettelijk kader waarop het besluit 
berust. Daarmee wordt volgens Schueler het belang van rechtsnormen overschat. Alleen 
een ‘relevante’ normschending zou volgens hem tot een vernietiging kunnen rechtvaardigen. 

Volgens Jurgens heeft de burger echter een gerechtvaardigd belang om de overheid 
op de naleving van regels aan te spreken, ook als die op zichzelf duidelijk niet bedoeld zijn 
om bepaalde belangen van burgers te beschermen. De burger moet er op kunnen 
vertrouwen dat de overheid zich aan haar eigen regels zal houden.  
Jurgens vindt dat het er niet om gaat dat de rechter een objectieve rechtmatigheidscontrole 
van het bestuurshandelen verricht, maar dat het overheidsoptreden wordt getoetst aan de 
geldende regels, waaraan burgers de verwachting ontlenen dat die zullen worden nageleefd 
en daarop hun handelen hebben afgestemd126 

Persoonlijk ben ik tegen een relativiteitseis. Op dit moment is er al de inperking van 
de beroepsmogelijkheden voor algemeen belangenorganisaties. Dit is in de jurisprudentie 
gevormd door een uitspraak van de Afdeling van 1 oktober 2008. Hierin is niet alleen 
bepaald dat de statutaire doelstelling van de belangenorganisatie niet teveel omvattend mag 
zijn. Maar ook de feitelijke werkzaamheden van de organisatie mogen niet alleen het 
procederen tegen besluiten van een bestuursorgaan of een rechtspersoon. De 
beroepsmogelijkheden zijn ook al ingeperkt door de afschaffing van de actio popularis in 
2005. Deze afschaffing heeft tot gevolg gehad dat er al minder misbruik van procedures bij 
de bestuursrechter wordt gemaakt.  
Met het gemeenschapsrecht in het achterhoofd is het ook de vraag tot hoever de regering 
mag gaan met het beperken van de mogelijkheden om je tot de bestuursrechter te wenden, 
voordat de Europese gemeenschap vindt dat er een verdragsregel wordt geschonden.  

Ik ben het persoonlijk erg eens met de Commissie Scheltema. De Commissie heeft 
gezegd:  Burgers moeten altijd recht hebben op een rechtmatigheidstoetsing van een door 
een bestuursorgaan genomen besluit. De burger moet erop kunnen vertrouwen dat de 
overheid zich aan de wet houdt. Ik ben ervan overtuigd dat er misbruik wordt gemaakt van 
procedures die de rechterlijke macht onnodig bezig houdt. Maar er moet altijd ruimte blijven 
om een besluit voor te leggen aan een rechter. Ook door het feit dat het ontbreken van een 
relativiteitsvereiste zich volgens de Memorie van toelichting voordoet bij 1 op de 250 zaken 
bij de rechtbanken en bij 1 op de 15 zaken bij de Afdeling bestuursrechtspraak denk ik dat 
het invoeren van een relativiteitsvereiste met een kanon op een mug schieten is.  
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6. Conclusie 
 
De hoofdvraag van de scriptie is: 
Wat is het effect van inperking van beroepsgerechtigden en beroepsmogelijkheden 
voor de door de regering beoogde versnelling van procedures in het omgevingsrecht? 
 
Deze vraag ga ik beantwoorden door gebruik te maken van een andere vraag. Namelijk:  
Hoe staat het met de inperking van het bestuursprocesrecht op dit moment?  
 
Met de beantwoording van de deelvragen is mij duidelijk geworden dat met de komst van 
verschillende nieuwe wetten er veel veranderd is. De overheid heeft hier geprobeerd om de 
groep beroepsgerechtigden in te perken en ook de beroepsmogelijkheden te beperken om 
zo de snelheid in procedures te verhogen. Een voorbeeld hiervan is de komst van een 
relativiteitsvereiste in het bestuursrecht. Dit heeft veel vragen opgeroepen. Het is ook de 
vraag tot hoever de overheid regels kan blijven maken die de gang naar de rechter enger 
maken. Dit is mijns inziens de rechter die deze grens moet blijven aangeven. Een andere 
partij die hier kan opspelen is de Europese Unie. Onder meer het Verdrag van Aarhus zegt 
dat er in het geval het gaat om milieunormen de overheid de personen niet in de 
mogelijkheid om bij de rechter beroep aan te tekenen mogen belemmeren. Wanneer de 
Nederlandse overheid te beperkende regels maakt, is er de kans dat deze regels inbreuk 
maken op het Verdrag van Aarhus. De Europese Unie kan hiertegen optreden. Het verdrag 
bevat minimumeisen voor de betrokkenheid van burgers in milieuaangelegenheden, het 
recht op de toegang tot milieu-informatie, de inspraak voor het publiek bij de totstandkoming 
van milieubesluiten en de toegang tot de rechter in milieuaangelegenheden.  
Op de bepalingen van het verdrag van Aarhus kunnen bijvoorbeeld belangenorganisaties 
een beroep doen. Het is afwachten wanneer belangenorganisaties de stap maken naar het 
Europees hof. Dit is nu nog niet het geval. Dit kan gebeuren.  

Tot 2005 was er de actio popularis. Hieronder kon iedereen tegen elk besluit van een 
bestuursorgaan bezwaar of beroep aantekenen. In de politiek werd voorgesteld om deze 
regel te schrappen en alleen voor belanghebbenden bij een besluit de mogelijkheid tot 
bezwaar en beroep open te houden. Ook in de literatuur waren er destijds auteurs zoals 
Teunissen die vonden dat er vanuit democratisch oogpunt niets op tegen is. Algemeen 
belangorganisaties mogen ook iets vinden van een besluit van een bestuursorgaan. Maar 
het past niet binnen het rechtsbestel. In de politiek begon het traject van werkelijk afschaffen 
eind juli 2002. Voor 2002 was in 1985 al de afschaffing van de actio popularis voorgesteld.127 
Dit was een idee om de behandeling van het kroonberoep te bespoedigen. Dit is toen door 
de regering afgewezen. Met de verkiezingen van 2002 kwam het onderwerp op de agenda. 
In het Strategisch akkoord van het eerste kabinet-Balkenende is aangekondigd dat 
onderzocht moest worden of de actio popularis afgeschaft kon worden.  
In september 2002 heeft Kamerlid Te Veldhuis de Tweede Kamer bericht dat zijn fractie een 
meerderheid ging zoeken voor de afschaffing van het beroepsrecht voor actiegroepen.  
Bij de behandeling van de VROM-begroting voor 2003 is door een aantal kamerleden van 
onder andere CDA, VVD en LPF een motie ingediend waarbij de regering verzocht werd 
tegemoet te komen aan de wens om in die gevallen waarin sprake is van ‘puur lokale 
effecten’(stank en geluid) de kring van belanghebbenden te beperken tot de direct 
omwonenden. De staatssecretaris heeft deze motie ontraden. Deze is echter op 17 
december 2002 door de Tweede Kamer aangenomen. Hieruit kan worden opgemaakt dat er 
toen al een voorzet gegeven is om de kring van belanghebbende door de actio popularis in 
te perken. Hierdoor is in 2005 de getrapte actio popularis geheel afgeschaft. 

Op gemeentelijk niveau is al te zien dat de bezwaar en beroepsmogelijkheid op 
bepaalde punten wordt verkleint. Als voorbeeld noem ik het aanpassen van de Algemene 
Plaatselijke Verordening (verder APV) in de gemeente waar ik voor mijn leer- arbeidsplaats 
heb gewerkt. Vanwege een bestuurlijke keuze is de stamdiameter vanaf wanneer er een 
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omgevingsvergunning, activiteit kappen moet worden aangevraagd vergroot. Dit betekent dat 
voor burgers die menen belanghebbende te zijn, de rechtsbescherming wordt ingeperkt. 
Persoonlijk ben ik erg tegen deze manier van inperking van rechtsbescherming. Het mag 
nooit zo zijn dat bijvoorbeeld kostenbesparing een reden mag zijn voor het inperken van 
rechtsbescherming van burgers. Het beroepsrecht beperken voor bepaalde groepen 
belanghebbenden is een lastig punt. Een geschil stopt namelijk niet voordat het in bij een 
rechter is geweest. Partijen in een administratief rechterlijk geschil moeten namelijk zoals 
bepaald in het Benthem-arrest128 de mogelijkheid hebben om een onafhankelijke en 
onpartijdige rechterlijke instantie de feiten te laten beoordelen aan de hand van het dan toe 
geldende recht. Een ander voorbeeld op rijksniveau is het verhogen van de griffiekosten. Zo 
wordt er een drempel gevormd voor mogelijk belanghebbenden om in rechte op te komen 
tegen een besluit van een bestuursorgaan. 

Toen kwamen er zogenaamde fuiken. De argumentatieve fuik.  
Dit betekent dat wat in eerste aanleg in het proces is aangevoerd, niet meer mag worden 
aangevoerd in de tweede fase. (Dit wordt ook wel eens de Medemblik-lijn genoemd)  
Ook is er de uit artikel 6:13 Awb voortkomende onderdelenfuik of onderdelentrechter.  
Dit houdt in dat een belanghebbende geen beroep kan instellen tegen onderdelen van een 
besluit waarover hij geen zienswijze naar voren heeft gebracht, tenzij het niet naar voren 
brengen van een zienswijze hem redelijkerwijs niet kan worden verweten. Artikel 6:13 Awb is 
door de Afdeling in de uitspraak 9 maart 2011 ruimer uitgelegd. De Afdeling heeft overwogen 
dat de verschillende toestemmingen (bijvoorbeeld toestemming voor bouwen en kappen) 
binnen één omgevingsvergunning worden opgevat als besluitonderdelen in de zin van artikel 
6:13 Awb. Als het gaat om beslissingen over de aanvaardbaarheid van verschillende 
categorieën milieugevolgen worden door de uitspraak van 9 maart 2011 voor de toepassing 
van artikel 6:13 Awb niet meer als besluitonderdelen aangemerkt. De Afdeling heeft hier 
overwogen dat: ter wille van de rechtseenheid, ook in die gedingen beslissingen over de 
aanvaardbaarheid van verschillende categorieën milieugevolgen niet meer voor de 
toepassing van artikel 6:13 van de Awb als besluitonderdelen zijn aan te merken. Dit is toch 
wat vreemd. In de wetsgeschiedenis is over dit onderwerp helemaal niets. De Afdeling heeft 
hier een eigen interpretatie gegeven over het onderwerp. Ook is er nog de argumentatieve 
fuik. Deze fuik ziet op het moment in de procedure waarop een bepaalde grond kan worden 
aangevoerd. De onderdelenfuik ziet op de begrenzing van de omvang van het geschil. 

Ik denk, dat dit ook niet op een andere manier kon worden ingevuld. Als er 
bijvoorbeeld een boerderij wordt gebouwd op een plek waar bomen staan, zijn er meerdere 
toestemmingen nodig. Er wordt een omgevingsvergunning verleend voor het bouwen. 
Hiervoor is ook het kappen van bomen nodig. Misschien moet er ook iets gesloopt worden.  
Er zijn dan 3 toestemmingen nodig. Kappen, bouwen en slopen. Vroeger was het zo dat als 
één van de toestemmingen in de bestuurlijke fase niet was aangevochten, dan konden in 
beroep geen gronden meer worden aangevoerd. De Afdeling heeft in haar uitspraak van 9 
maart 2011 gezegd dat de beslissingen over de aanvaardbaarheid van verschillende 
categorieën milieugevolgen níet meer als besluitonderdeel moeten worden aangemerkt. Het 
gevolg hiervan is dat ook onder de Wabo in beroep gronden mogen worden aangevoerd die 
betrekking hebben op andere milieugevolgen dan in de bestuurlijke fase aan de orde zijn 
gesteld.129 

Met de komst van het relativiteitsvereiste in de Crisis- en herstelwet is het 
Nederlandse Bestuursrecht voor het eerst een relativiteitsvereiste ingevoerd. Dit 
relativiteitsvereiste heeft weinig invloed op de toegang tot de rechter, maar wel op de 
argumenten die de rechter mag meewegen in het uiteindelijk oordeel. Hier bedoel ik mee, 
het kan zijn dat wat de mogelijk belanghebbende stelt in de rechterlijke procedure niet mag 
worden meegenomen door de rechter in het uiteindelijke oordeel. Ook in het wetsvoorstel 
Aanpassing bestuursprocesrecht is eenzelfde soort vereiste voorgesteld. 
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Op een andere manier heeft de regering ook geprobeerd procedures te versnellen. 
Onder andere met het invoeren van artikel 1.4 in de Crisis en herstelwet. Hier worden de 
beroepsmogelijkheden voor gemeenten om tegen besluiten van de rijksoverheid op te treden 
ingeperkt. De Afdeling heeft bij de vraag hoe strikt deze regel genomen moet worden, 
geoordeeld dat artikel 1.4 van de Crisis- en herstelwet erg strikt moet worden toegepast.130 
Ik kan niet in de toekomst kijken. Maar nu de Afdeling de lijn eng houdt, is het wachten op de 
eerste gemeente die bij de burgerlijke rechter aanklopt. Overigens vind ik dat niet vreemd.  
Ik vraag mij dan ook af of de regering hier rekening mee heeft gehouden. 
 Hebben al deze hiervoor genoemde maatregelen van de overheid wel tot gevolg dat 
er procedures versnellen? Het doel van de regering is namelijk versnelling en verbetering 
van procedures. Dit wil de regering bereiken door de groep te verkleinen van personen die 
iets mogen zeggen en wat ook nog wordt meegewogen in het oordeel van de rechter. Ik stel 
hierop de vraag, werkt deze manier wel? Ik denk persoonlijk van niet. Het is mijns inziens 
een verkapte bezuiniging op de rechterlijke organisatie. 
Er bestaat nog erg veel onduidelijkheid over hoe het nu verder gaat met onder andere het 
relativiteitsvereiste. De rechtsgang eindigt zoals ik al eerder zei uiteindelijk bij de burgerlijke 
rechter.131 Als alle belanghebbende die zijn uitgesloten of waarvan de belangen niet zijn 
meegewogen in het uiteindelijk oordeel door het relativiteitsvereiste daar naartoe gaan om 
zijn of haar gelijk te halen, gaan procedures nog niet sneller. Wellicht worden deze 
procedures dan nog langer. Al met al blijft het voor de regering een dun koord waarover 
gebalanceerd moet worden. Het is afwachten wat de regering meer gaat doen om de 
doelstelling van het versnellen van procedure te bereiken. Als er meer beperkende regels 
komen is het afwachten of en wanneer een rechtspersoon, natuurlijk persoon of 
bestuursorgaan wordt tegengehouden door een beperkende regel van de regering en dit 
aankaart bij bijvoorbeeld de Europese Gemeenschap. Ook is de uitkomst, als het al gebeurt 
is onduidelijk. Het is afwachten welke kant de rechtspraak op gaat.  
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7. Samenvatting 
 

De invulling van het belanghebbendebegrip was tijdens de introductie en inwerkingtreding 
van de Wabo niet erg duidelijk. In de wetsgeschiedenis heeft de regering weinig tot niets 
gezegd over de invulling van het begrip. Dit was ook toen ik begon met het schrijven van 
deze scriptie nog niet duidelijk. Hoe moet de belanghebbendheid worden bekeken? Per 
activiteit of per omgevingsvergunning als geheel? Op 13 april heeft de Afdeling duidelijkheid 
gegeven over de invulling van het belanghebbendebegrip binnen de verschillende activiteiten 
van de omgevingsvergunning.  
In deze uitspraak heeft de Afdeling gezegd dat de belanghebbendheid binnen de activiteiten 
die vallen onder de omgevingsvergunning per toestemming bekeken moeten worden. De 
Afdeling heeft overwogen: 
 
Onder het vóór de Wabo geldende recht kon de kring van belanghebbenden als bedoeld in artikel 1:2 
van de Algemene wet bestuursrecht, bij bijvoorbeeld een vergunning op grond van de Wet 
milieubeheer voor het in werking hebben van een inrichting aanmerkelijk ruimer zijn dan de kring van 
belanghebbenden bij bijvoorbeeld een uitwegvergunning voor de aanleg van een uitweg vanuit die 
inrichting. Nu uit de geschiedenis van de totstandkoming van de Wabo niet blijkt dat de wetgever dit 
verschil in omvang van de kringen van belanghebbenden heeft willen opheffen, ligt het in de rede om, 
indien een bestreden omgevingsvergunning meer dan één toestemming als bedoeld in de artikelen 
2.1 en 2.2 van de Wabo bevat, per toestemming te bepalen of degene die een rechtsmiddel heeft 
aangewend belanghebbende is.  
Het ligt eveneens in de rede dat deze regel uitzondering lijdt voor zover de betrokken vergunning ziet 
op een activiteit als bedoeld in de zin van artikel 2.7, eerste lid, van de Wabo, die behoort tot 
verschillende categorieën activiteiten als bedoeld in de artikelen 2.1 en 2.2.  
 

De koppeling die gemaakt is in de omgevingsvergunning heeft zo laat de uitspraak van 13 
april 2011 niet veel veranderd. De invulling van het belanghebbendenbegrip is eigenlijk 
vergelijkbaar geworden met de ‘oude’ situatie. Mij is niet duidelijk of het doel van de 
omgevingsvergunning zoals de regering die in gedachte had door deze uitspraak stuk is 
gemaakt. Het is immers nog niet zo dat de activiteiten samen als één vergunning worden 
gezien. Het blijven losse stukjes. Dit is zoals Prof. Mr. B.J. van Ettekoven schrijft in zijn pre 
advies ‘Rechtsbescherming in het omgevingsrecht’132 Dit miskent dat bij de geïntegreerde 
omgevingsvergunning geen sprake is van een bundel losse vergunningen, maar van 
gebundelde deeltoestemmingen die tezamen de vergunning vormen.  

Nu de Afdeling in haar uitspraak van 13 april 2011 heeft besloten dat de lijn van vóór 
de Wabo ook van toepassing is op de gedingen waar de Wabo wel op van toepassing is. Is 
het nog wel de vraag wat er gezegd mag worden in de eerste fase van het bezwaar. Voor de 
tweede fase is er de zogenaamde onderdelenfuik. Op 9 maart 2011 is door een uitspraak 
van de Afdeling artikel 6:13 Awb ruimer uitgelegd. De Afdeling heeft overwogen dat de 
verschillende toestemmingen (bijvoorbeeld toestemming voor bouwen en kappen) binnen 
één omgevingsvergunning worden opgevat als besluitonderdelen in de zin van artikel 6:13 
Awb. Als het gaat om beslissingen over de aanvaardbaarheid van verschillende categorieën 
milieugevolgen worden door de uitspraak van 9 maart 2011 voor de toepassing van artikel 
6:13 Awb niet meer als besluitonderdelen aangemerkt. De Afdeling heeft hier overwogen dat: 
ter wille van de rechtseenheid, ook in die gedingen beslissingen over de aanvaardbaarheid 
van verschillende categorieën milieugevolgen niet meer voor de toepassing van artikel 6:13 
van de Awb als besluitonderdelen zijn aan te merken. 

De eerder genoemde actio popularis is voor belangenorganisaties erg belangrijk 
geweest. De mogelijkheden om als belanghebbende aangemerkt te worden werden hierdoor 
een stuk groter, een milieuorganisatie heeft immers niet vaak een eigen belang. De actio 
popularis zoals die vroeger bestond staat immers voor het beroepsrecht voor een ieder.  
Dit beroepsrecht voor een ieder is al een keer ingeperkt. Dit is de getrapte actio popularis.  
 Ook een uitspraak van 1 oktober 2008 gedaan door de Afdeling Bestuursrechtspraak 
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van de Raad van State heeft de belangenorganisaties slapeloze nachten bezorgd. De 
Afdeling heeft overwogen dat een belangenorganisatie feitelijke werkzaamheden moet 
uitvoeren. Ook moeten deze feitelijke werkzaamheden overeenkomen met de doelstelling die 
de organisatie in haar statuten opgeeft. De werkzaamheden van een belangenorganisatie 
mogen niet enkel uit procederen bestaan. Het gaat zelfs verder. De werkzaamheden mogen 
op geen enkel front te maken hebben met het voeren van rechterlijke procedures. 
Bijvoorbeeld literatuur lezen over procedures wordt niet aanvaard door de Afdeling. Wel als 
feitelijke werkzaamheden toegelaten werkzaamheden zijn volgens de Afdeling: het geven 
van lezingen, het aankaarten van ‘knelpunten’ bij het Ministerie van VROM en regionale 
overheden, het deelnemen aan overleggen om oplossingen voor problemen te 
bewerkstelligen en het adviseren van milieuorganisaties wel weer te beschouwen als 
‘feitelijke werkzaamheden’, althans ‘werkzaamheden die los staan van juridische procedures 
of de voorbereiding daarvan’.133 Dit mogen ook geen incidentele werkzaamheden zijn134  
Statutaire doelstelling en feitelijke werkzaamheden mogen cumulatief gezien worden. Ik ben 
het hiermee eens met T. Lam. Hij heeft voor de Stichting Advisering Bestuursrechtspraak 
voor Milieu en Ruimtelijke Ordening een publicatie geschreven waarin hij uitgaat van een 
uitspraak van 26 november 2008. Hierin werd de Stichting Gelderse Milieufederatie als 
belanghebbende aangemerkt.135 De Afdeling begint met een beoordeling van de statutaire 
doelstelling. Daarna wordt pas gekeken naar de feitelijke werkzaamheden.  
T. Lam zegt dat hij zich beter kan vinden in de benadering die de Afdeling in de uitspraak 
van de Gelderse Milieufederatie. De Afdeling is van oordeel dat er wel sprake is van een 
cumulatieve toetsing. Als eerste wordt er getoetst aan de doelstelling. Is dit onvoldoende. 
Dan kan worden gekeken naar de feitelijke werkzaamheden. Het is volgens mij beter om te 
kunnen zeggen dat het een óf-óf-benadering is die moet worden gevolgd bij het bekijken van 
de belanghebbendheid van een belangenorganisatie.  
 De komst van de Crisis- en herstelwet heeft gezorgd voor het eerste 
relativiteitsvereiste in het Nederlandse Bestuursrecht. Het is onder andere voor gemeenten 
moeilijker om bezwaar en beroep aan te tekenen tegen grote infrastructurele projecten. De 
rijksoverheid heeft deze weg afgesloten door in artikel 1.4 Chw op te nemen dat In afwijking 
van artikel 8:1, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht een niet tot de centrale 
overheid behorende rechtspersoon die krachtens publiekrecht is ingesteld of een niet tot de 
centrale overheid behorend bestuursorgaan geen beroep kan instellen tegen een besluit, 
indien dat besluit niet is gericht tot die rechtspersoon of tot een orgaan van die 
rechtspersoon, onderscheidenlijk tot dat bestuursorgaan of tot de rechtspersoon waartoe dat 
bestuursorgaan behoort. Op 1 april 2011 heeft de Afdeling Bestuursrecht van de Raad van 
State een uitspraak gedaan over de interpretatie van het relativiteitsvereiste in de Crisis- en 
herstelwet136 De Afdeling heeft overwogen dat deze regel strikt moet worden toegepast.  
Een zelfde soort relativiteitsvereiste staat in het wetsvoorstel Aanpassing bestuurs-
procesrecht. Het is afwachten wat er met deze regel gebeurd nu de Afdeling deze regel strikt 
heeft toegepast in recente jurisprudentie.  
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